
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
25o  Mín.

35o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,016 (compra) R$ 2,016 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,930 (compra) R$ 2,070 (venda)
EURO   R$ 2,592 (compra) R$ 2,597 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

16h30

04h11

2.6m

2.5m

baixa

baixa

22h34

10h11

0.1m

0.1m

l Polícia Militar inscreve até o dia 17 de abril para a Corrida Tiradentes

l IFPB inicia segunda-feira matrícula de curso EAD em Segurança do Trabalho

l Joab Sax e Gabriella Villar se apresentam na Praça Rio Branco no sábado

l Orquestra de Câmara se apresenta hoje no Centro Cultural São Francisco

Ano CXX
Número 046

R$ 1,00

R$ 160,00
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Paredes é condenado a 12 anos de 
prisão pela morte de Fátima Lopes

O 2º Tribunal de Júri 
em João Pessoa condenou 
ontem à noite o psicólogo 
Eduardo Paredes a 12 
anos de prisão em regime 
fechado pela morte da 
defensora pública geral 
Fátima Lopes. PágInA 4
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Zé Lins - O Pássaro Poeta será 
encenado em ouro Velho no 
Dia do Teatro PágInA 5

Paulo Rossi e os desafios 
dos novos fotógrafos 
paraibanos PágInA 8

Governo assina contratos 
do Programa Bolsa-Atleta 

PágInA  21

a
JP precisa empatar para se classificar na Taça Brasil PágInA 21

O julgamento de Eduardo Paredes prolongou-se por mais de 11 horas

Nova passarela na BR-230, na comunidade Renascer, será inaugurada hoje e vai beneficiar cerca de 40 mil habitantes da localidade PágInA 13

Campanha de 
vacinação contra 
a gripe começa 
no dia 15 de abril

Consumo de 
chocolate é bom 
para a saúde, 
mas exige cautela

PRevençãO aliMenTaçãO

O alvo da campanha é 
imunizar idosos, gestantes 
e crianças de seis meses a 
dois anos. PágInA 10

O chocolate agiliza o 
raciocínio e combate o es-
tresse, a ansiedade e a hi-
pertensão. PágInA 9

  PRF e Detran 
prometem rigor 
para garantir 
a Lei Seca

Expediente será 
mudado na Casa 
da Cidadania do 
Shopping Tambiá

PágInA 4 PágInA 14

nublado com 
chuvas ocasionais

Esportes

Dunga adere à bancada 
de situação na Assembleia

REFORçO

PágInA  17

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens



A esfera político-administrativa 
paraibana, no plano da gestão esta-
dual, não gira em um sentido ou dire-
ção única, como se pertencesse a um 
sistema isolado, condicionado e imu-
ne à mudança. O seu movimento está 
relacionado às circunstâncias da vida 
social, que influi positivamente em sua 
rotação.

Prova recente dessa quebra de pa-
radigma, no que diz respeito à metáfora 
utilizada acima, foi o lançamento, feito 
há dois dias, pelo governador Ricardo 
Coutinho (PSB), da segunda edição do 
Pacto pelo Desenvolvimento Social da 
Paraíba, que destinará R$ 100 milhões 
para os municípios.

O movimento tradicional levava os 
prefeitos a procurarem o Executivo es-
tadual em busca de verbas, para aplica-
ção em suas cidades, o que implicava, 
em determinadas situações, em certa 
dependência, para não dizer submis-
são, dos gestores municipais aos hu-
mores do mandatário de plantão.

A nova ordem, ou pactuação, como 
está sendo chamada essa nova metodo-
logia de diálogo entre os poderes esta-
dual e municipal, rompe com essa linha 
autoritária e horizontaliza as relações, 
colocando, em primeiro plano, como 
elemento balizador, os chamados inte-
resses maiores da população.

É importante entender claramen-
te o significado desta nova dinâmica. 
Os prefeitos são convidados a partici-
par de encontros democráticos onde 
as regras e os valores do sistema são 

apresentados e discutidos, com o ob-
jetivo de dirimir as dúvidas e colher 
sugestões para o aperfeiçoamento da 
logística.

Feito isto, caberá às prefeituras 
que integram o Pacto elaborar e apre-
sentar projetos em áreas como educa-
ção e saúde que impliquem na elevação 
dos indicadores de desenvolvimento 
humano em seus respectivos muni-
cípios. Seguindo as normas do edital, 
cada uma terá direito à sua parte do 
bolo.

A exemplo do que ocorreu com o Or-
çamento Democrático Estadual (ODE), 
o Pacto pelo Desenvolvimento Social da 
Paraíba, pela excelência da ideia, veio 
para ficar. Em primeiro lugar, porque 
dobrou o total de recursos, passando de 
R$ 50 milhões em 2011/2012, para R$ 
100 milhões, este ano.

Em segundo lugar, porque, para-
fraseando as palavras do próprio go-
vernador, trata-se de uma política de 
Governo que se pretende transformar 
em política de Estado, com a perspec-
tiva de oferecer à população, entre ou-
tros bens e serviços, mais creches, mais 
pré-escolas, mais ambulâncias. 

À medida que o giro político-ad-
ministrativo do Pacto pelo Desenvol-
vimento Social da Paraíba aumenta 
de velocidade, diminui os índices de 
mortalidade infantil e cai o número de 
analfabetos. Há inúmeros outros be-
nefícios. Esses, porém, já desarticulam 
quaisquer movimentos contrários ao 
projeto.

Quando adolescente, morava numa 
casa que recebia os sons de uma difusora 
que transmitia da feira de Campina Gran-
de. Só tocava música de dor de cotovelo: 
Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Dalva 
de Oliveira, Núbia Lafayete, e outros do 
gênero. Lá em casa os gostos eram mais 
ou menos variados. Meu pai gostava 
das big bands (Glenn Miller), das ópe-
ras italianas e dos cantores românticos 
como Frank Sinatra. Já minha mãe, era fã 
de Carlos Galhardo e de outros vozeirões 
então em voga. Eu ficava dividida, achan-
do que nenhum deles me representava, 
exceto Frank (the Voice) Sinatra, que me 
motivou a aprender a língua inglesa. 

Um dia, na casa da amiga Ana 
Maria Uchoa, ouvi sons que chegavam 
da vitrola da sala de visitas. Seu irmão 
acabara de botar o LP: “Chega de Sauda-
de”, de João Gilberto, para tocar. A partir 
de então estava selada a minha prefe-
rência musical pelas vozes mínimas, por 
tudo que veio com a bossa nova: Nara 
Leão, Vinícius de Moraes, o próprio João 

Gilberto, Silvinha Telles, Carlinhos Lyra e 
tantos outros que passaram a compor o 
nosso cenário musical. Essa música sim, 
me representava!

Acho que, além da música, esse 
movimento musical também nos passou 
um estilo de vida que falava de sol, de 
sal, de mar. Era a vida que eu queria. Eu e 
muitos da minha geração. Principalmen-
te os que vivíamos longe do mar. E o Rio 
de Janeiro era o epicentro que irradiava 
esse Brazilian lifestyle.

Assistindo ao filme de Nelson Pe-
reira dos Santos, “A luz do Tom”, sobre o 
maestro Jobim, dei-me conta que aquela 
música só aconteceu porque o país vivia 
uma grande euforia, uma fase de inocên-
cia e esperança. Era a era JK, que logo 
desembocou nos anos 60, fortemente 
politizada e marcada pelo golpe militar. E 
aí nossa época da inocência findou e não 
dava mais para cantar “dia de luz, festa 
de sol, um barquinho a deslizar, no macio 
azul do mar.”. Foi um susto. Caímos da 
cama. E acordamos para o pesadelo.
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Inventem-se os finais que se inventarem, Salve Jorge já desvendou 
toda a sua quota de suspense e mistérios.”

Um dia, na casa da amiga Ana Maria Uchoa, ouvi sons que che-
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Hoje venho aqui falar de novela. Fa-
lar de Salve Jorge que, no meu entender, 
não tem salvação. E por que penso isso? 
Não sou somente eu que penso isso. A 
audiência da novela beira ao fracasso, a 
própria Glória Perez, nas redes sociais, 
arma-se de garota propaganda do seu 
produto, e algumas vezes bate boca com 
os telespectadores que reclama da baixa 
qualidade da novela.

Mas, o que é que faz uma novela dar 
certo? Verdade seja dita, quase nenhu-
ma novela, na sua embalagem original 
traz a etiqueta do sucesso. A sinergia 
entre o público e o produto, eis algo 
misterioso, imprevisível, e, diga-se de 
passagem, frágil como uma ostra fora da 
casca.         

 Veja-se o exemplo da novela das 
seis, “Cordel Encantado”. Nasceu e o 
público gostou de cara. Audiência recor-
de, os personagens de época, o enredo, 
bombando nas redes sociais. A lua de 
mel foi razoavelmente longa mas se 
acabou. Logo o público constatou a sede 
de sucesso dos criadores, prolongando 
a estória, que caiu na mesmice e no can-
sativo ir e vir da trama, como se fosse a 
velha e previsível gangorra da infância.

Avenida Brasil obteve um sucesso 
estrondoso. O final surpreendeu, deu o 
que pensar. A vilã, capaz dos maiores pa-
roxismos de crueldade, no final vestiu-se 
de mulher comum, no seio de uma cena 
de família, arcada sob o peso das suas 
maldades, mas, vivendo.

Salve Jorge repete o enredo das 
novelas de Glória Perez. Temos o cru-
zamento entre o oriente e o ocidente, 
temos a denúncia de um conflito ou 

mesmo mais de um, temos o mix dos 
sentimentos de amor, paixão, ódio, fra-
ternidade, ambição...

Temos inclusive uma radiografia clara 
das razões do seu fracasso de audiência. 1. 
O público já conhece o enredo, reprodu-
zido em mais de uma das suas novelas; 
2.O cardápio dos acontecimentos está 
dado, o público já sabe o que vai aconte-
cer, não tem mistério a ser desvendado: 
Vejam o exemplo da trajetória de More-
na: O público já sabe que ela não mor-
reu, na novela, a tensão, o mistério, se 
desfaz como papel jornal embebido de 
chuva. 3. A narrativa é ruim. Os parale-
lismos estão ordenados, como numa fila 
de pacientes carneirinhos, esperando 
a hora de entrar em cena. 4. Cena. Na 
sexta-feira, 22, enquanto Morena paria 
sua filha, que todos sabiam, se chamaria 
Jéssica, Tel vivia sua tórrida relação de 
paixão e ódio com Lívia Marine, o que 
para mim foi talvez o pior paralelismo 
conjugado. “Que mau gosto”, dissemos 
em casa.

O que faz uma novela não dar cer-
to? Esse balde de cenas sendo jogado 
sobre os telespectadores. Viagens de lá 
pra cá, entre uma cena e outra se cruza 
o pacífico. O mesmo sendo repetido 
até a exaustão. E o erro mais fatal de 
todos: A antecipação do final da novela. 
Inventem-se os finais que se inventa-
rem, Salve Jorge já desvendou toda a 
sua quota de suspense e mistérios. 

Uma novela não dará certo se 
tentar vestir-se do sucesso de outra, e, 
Salve Jorge vestiu-se da roupagem de O 
Clone, mas o seu principal adereço é o 
fracasso.   

Vitória Lima - votorialr@gmail.com
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Os governadores da região do Se-
miárido atingida pela seca vão se 
reunir na próxima segunda-feira, em 
Fortaleza, para discutir  propostas e 
ações destinadas a reduzir as con-
sequências da estiagem, que afeta 
principalmente a região Nordeste.
Será anunciada a prorrogação até ju-
lho do Bolsa Estiagem e o Garantia-
-Safra. A Bolsa Estiagem assiste a 
agricultores familiares com renda 
até dois salários mínimos em muni-
cípios em Situação de Emergência, 
e o Garantia-Safra ajuda os agricul-
tores cuja produção foi prejudicada 
pela seca. O governo ampliará as 
ações em andamento, como o tra-
balho do Exército na operação carro-
-pipa de abastecimento e a venda de 
milho aos pequenos .

Alguém precisa disciplinar a 
prática de carga e descarga 
de caminhões na Almeida 
Barreto, próximo ao Merca-
do Central. Atividade, sem 
qualquer preservação de 
horário,  tem levado o caos 
ao tráfego de veículo no 
local, inclusive na hora do 
rush, provocando longos 
congestionamentos.

Olhando as pesquisas divul-
gadas pelo Datafolha pelas 
brechas, os adversários da pre-
sidente Dilma que lidera com 
58% de intenções de voto, vêem 
uma luz no fim do túnel. Ainda 
há 41% de indecisos a serem 
conquistados, ou seja, muita 
gordura para queimar.

Foi tensa a visita da presi-
dente Dilma, na segunda-
-feira, ao interior do Estado 
de Pernambuco, ao lado de 
seu futuro adversário, o go-
vernador Eduardo Campos. 
Em discurso em Serra Ta-
lhada, ela tentou minimizar 
o êxito de Eduardo à frente 
do Governo. Atribuiu o cres-
cimento  de Pernambuco a 
“investimentos da União”.

GOVERNADORES

CAÓTICO

INDECISOS

GUERRA ABERTA

CAOA COM NOVO PRESIDENTE

SUDENE

Quem aproveitou bem a visita 
da presidente  Dilma Rousseff 
ao interior de Pernambuco foi 
a ministra de Planejamento, 
Miriam Belchior. De helicóp-
tero, observou os estragos 
da seca naquele Estado e em 
parte da Paraíba.  Coisa que 
ela não conhecia.

APRESENTAÇÃO
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A Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste 
- Sudene - reúne hoje o Comi-
tê Técnico para discussão e 
fechamento da Pauta da XVII 
Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo, quando serão 
tratados diversos assuntos de 
interesse da região.

O Grupo CAOA, conhecida importadora exclusiva da Hyundai e Subaru, 
assim como distribuidora da Ford, que era dirigido – e fundado - pelo pa-
raibano Carlos Alberto de Oliveira está sob nova direção. Assumiu agora 
a presidência o executivo Antônio Maciel, que teve  atuação destacada 
no comando da Ford, além do  Grupo Itamarati e Suzano. Carlos Alberto 
de Oliveira Andrade assume a presidência do Conselho de Administração.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Lúcia Veríssimo
Secretária do Ceaivec

Cristianismo 
com ação social

m sonho que virou realidade e vem prestando 
serviços oferecendo às crianças carentes, 
não somente a evangelização bem como 
alimentação, reforço escolar e aulas de 
música. Esse trabalho é desenvolvido no 
Centro Evangélico de Atenção Infantil Vidas 
em Crescimento (Ceaivec), uma sociedade 
civil, sem fins lucrativos, instituída por 
escritura pública, sob forma de serviço social, 
educativo e religioso que é vinculada à Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, Missões na 
Paraíba. De acordo com Lúcia Veríssimo, 
secretária da instituição, o projeto piloto já 
está em pleno funcionamento atendendo 60 
crianças da comunidade do Bairro dos Ipês e 
em fase de implantação na Comunidade do 
“S”,  no Valentina de Figueiredo e também na 
comunidade do Timbó. Na entrevista a seguir 
ela fala sobre o trabalho desenvolvido e revela 
os resultados obtidos.  

Quando o Ceaivec foi fun-
dado e como ele é composto?

Na verdade o Centro Evangé-
lico de Atenção Infantil Vidas em 
Crescimento era uma ideia há 10 
anos antes de sua implantação da 
sede que foi iniciada em 2011, 
começando com a construção da 
base, depois o piso em fevereiro 
e, somente no mês de março foi 
levantada todas as paredes em 
alvenaria sendo concluído assim 
o prédio. Na verdade, o Ceaivec 
é uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos, instituída por escritu-
ra pública, sob forma de serviço 
social, educativo e religioso. Esta 
instituição é vinculada à Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, 
Missões na Paraíba.

Como surgiu a ideia de criar 
a instituição?

A ideia de criação da insti-
tuição surgiu de um sonho da 
irmã Vera Cavalcante, quando 
estava fazendo um trabalho de 
evangelização nas comunidades, 
imaginou um espaço destinado 
para oferecer as crianças caren-
tes, não somente a evangelização 
bem como alimentação, reforço 
escolar e aulas de música. Daí por 
diante ela iniciou uma batalha 
para implantação do centro, até 
que no dia 11 de julho de 2011 
aconteceu a inauguração, com 
muita festa, contando com a pre-
sença da banda de música da As-
sembleia de Deus e centenas de 
pessoas. Na verdade esse centro 
é o primeiro de um projeto.

Em que consiste esse pro-
jeto?

Na verdade o projeto prevê 
que em cada polo de João Pessoa 
seja implantado um Ceaive. Nós já 
temos o projeto piloto que fica na 
comunidade do Bairro dos Ipês, 
na Comunidade do “S” já existe 

um local em implantação cujas 
crianças já estão dispondo de 
atividades, outro projeto já está 
sendo encaminhado no Valentina 
de Figueiredo e também na co-
munidade do Timbó. Em todas as 
localidades nos recebemos doa-
ções da área para implantação do 
centro que serão implantados no 
mesmo padrão do projeto piloto.

Qual é a finalidade?
A principal finalidade é aten-

der o menor de rua, dando-lhe 
oportunidade de um desenvolvi-
mento social, intelectual e espiri-
tual, gerando qualidade de vida, 
crescimento de uma autoestima 
cristã e noções éticas, a fim de 
reintegrá-lo no meio social e fa-
miliar. Para executar a nossa mis-
são, o centro conta com o apoio 
da igreja, mantenedores, volun-
tários, podendo ainda firmar pro-
tocolos de intenções, convênios, 
ajustes, acordos e contratos com 
entidades governamentais e não 
governamentais, sem constituir 
em nenhuma hipótese subordi-
nação hierárquica.

Quantas crianças estão 
sendo atendidas hoje e quais as 
atividades oferecidas às crian-
ças nos Ceaivec?

Hoje nós estamos atenden-
do 60 crianças no projeto piloto, 
sendo 30 no período da manhã 
e 30 no da tarde, além de uma 
turma alternativa composta de 
crianças que concluíram o tem-
po aqui, mas que resolveram 
continuar conosco e fazem aula 
de música uma vez na semana. 
Na comunidade do “S” são 150 
crianças que serão atendidas na 
sexta-feira, sábado e domingo. 
Mais de 200 crianças fazem parte 
do projeto como um todo, porém, 
o nosso objetivo é atender mais 
de mil. Para o alcance dos seus 
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

objetivos, o campo de trabalho in-
clui alimentação, evangelização, 
acompanhamento dos estudos 
fazendo o reforço escolar, acon-
selhamento pastoral, profissiona-
lização, ressocialização, execução 
de ações nas áreas econômica, 
social, educacional e jurídicas do 
menor de rua e sua família.

Como as atividades educa-
tivas são distribuídas?

Três vezes na semana nós fa-
zemos a atividade da música que 
é ministrada pela professora Ana 
Raquel no período da manhã, após 
a aula de música nós fazemos o re-
forço escolar que tem uma diferen-
ciação dos que são oferecidos em 
outras instituições. O nosso reforço 
escolar não é aquele em que o alu-
no traz as suas tarefas de casa para 
ser orientado, o nosso projeto ofe-
rece o reforço escolar que, através 
de uma orientação pedagógica, nós 
vemos a necessidade que a criança, 
levando em conta a linguagem e o 
raciocínio lógico na grade curri-
cular. As disciplinas das quais nós 
investimos mais são as de matemá-
tica e português. Percebendo a ne-
cessidade da criança nós aplicamos 
as atividades para que ele passe a 
ter um melhor desempenho esco-
lar, isso vai depender também da 
faixa etária de idade.

Quais as modalidades de 
instrumentos musicais que es-
tão sendo oferecidos no mo-
mento?

No momento nós estamos 
oferecendo apenas aulas de flau-
ta doce, mas a nossa intenção é de 
oferecer também de outros ins-
trumentos futuramente. A nos-
sa professora de flauta tem uma 
dinâmica bem diferenciada, ofe-
recendo as crianças em primei-
ro lugar, a aula teórica, depois o 
conhecimento com o instrumento 
para começar a tocar.

De que maneira vocês in-
serem nas atividades o estudo 
bíblico?

Na verdade esse é o momento 
de reflexão com a evangelização, 
porque entendemos que desde 
cedo a criança deve saber sobre 
a importância do contato com 
Deus, bem como algumas ativi-
dades relacionadas à Bíblia. As 
atividades relacionadas à Bíblia 
consistem no evangelismo, que é 
exatamente o ensino bíblico mais 
focado.

Qual a faixa etária das 
crianças atendidas pelo proje-
to?

O projeto é destinado ao 
atendimento de crianças na faixa 

etária dos 6 aos 10 anos de ida-
de, enquanto que a partir dos 11 
anos até os 14 anos de idade, nós 
damos uma assistência com aulas 
de música uma vez na semana. O 
projeto também inclui o atendi-
mento aos pais das crianças.

A realização do projeto já 
apresenta resultados?

Sim, nós temos observado 
uma melhoria, não apenas no 
rendimento escolar, bem como no 
comportamento dessas crianças. 
Quando nós iniciamos o nosso 
projeto piloto, ficamos impres-
sionados com a mudança no com-
portamento das crianças porque 
elas eram muito agressivas, hoje 
não mais. Nós também estamos 
inserindo nas atividades a aula de 
informática, para complementar.

Quando o curso de informá-
tica será iniciado?

Como o nosso projeto de-
pende de recursos, porque toda 
obra social depende de doações 
e do apoio da comunidade, nós 
necessitamos de tempo para im-
plantação das atividades. Nós já 
recebemos a doação dos compu-
tadores e estamos no momento 
fazendo a implantação do labo-
ratório de informática para ini-
ciar as aulas.
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Em cima da hora

Psicólogo é condenado a 12 anos
caso fátima lopEs

O Tribunal do Júri da ca-
pital decidiu pela condenação 
do psicólogo Eduardo Paredes 
a 12 anos de prisão em regime 
fechado. Onze anos pela mor-
te da defensora pública geral 
Fátima Lopes (homicídio dolo-
so), e um ano por lesão corpo-
ral culposa provocada no ma-
rido da vítima, Carlos Martins 
de Vasconcelos, 62 anos.

Eduardo Paredes provo-
cou o acidente que matou a 
defensora pública geral Fáti-
ma Lopes, no dia 24 de janei-
ro de 2010, no cruzamento 
das avenidas Epitácio Pessoa 
com João Domingos, em João 
Pessoa. Desde o ano passado 
Eduardo está preso no quartel 
do 5ºBPM, na capital.

O psicólogo Eduardo Pa-
redes negou durante interro-
gatório que estivesse embria-
gado, garantindo que o veículo 
estava com velocidade aproxi-
mada de 80 km e que o sinal 
estava intermitente, por esse 
motivo não diminuiu. 

Ele disse que se negou 
a fazer o teste do bafômetro 
e exame de sangue alegan-
do que as requisições teriam 
sido feitas após a sua entrada 
no hospital, onde já havia pas-
sado por exame clínico que 
poderia comprovar ou não 

seu quadro alcoólico, sendo 
assim desnecessário.

Com o depoimento do 
réu e as declarações das tes-
temunhas foi encerrada pela 
manhã a primeira parte do 
julgamento. O período da tar-
de foi marcado pelos debates 
entre defesa e acusação.

Para o magistrado, o psi-
cólogo Eduardo Paredes disse 
que na noite de 23 de janeiro 
foi até a cidade de Bayeux, 
onde ficou com uma amiga 
que comemorava aniversário 
e, pela manhã, resolveu retor-
nar para sua casa no bairro do 
Cabo Branco, decidindo ir via 
centro/Epitácio Pessoa. O réu 
garantiu que estava a 80km 
e mexia no som do veículo 
quando percebeu o cruza-
mento e não pôde parar.

Eduardo Paredes não 
quis responder as indagações 
do promotor Edjaci Luna que 
perguntou sobre o processo a 
que responde por outro aci-
dente que provocou a morte 
da dona de casa Maria José 
dos Santos, 56, em Mangabei-
ra, em junho de 2010.

O julgamento do psicólo-
go Eduardo Henriques Pare-
des do Amaral começou com 
25 minutos de atraso, exata-
mente às 9h25, porque o presi-
dente do 2º Tribunal do Júri da 
capital, juiz Marcial Henriques 
Ferraz da Cruz, aguardou a 
chegada do novo advogado do 
réu, o pernambucano Eduardo 
Diletiere Costa Campos Torres, 
que não compareceu. 

Para que o julgamento 
não fosse adiado pela quarta 
vez, o defensor público, Arge-

Pena será cumprida em 
regime fechado em um dos 
presídios de João Pessoa

O Diário Oficial de on-
tem, publicou a convocação 
dos advogados e analistas de 
sistemas aprovados na prova 
discursiva do concurso pú-
blico do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran) 
para a entrega dos títulos.

Foram convocados os 
candidatos ao cargo de ad-
vogado aprovados na prova 
discursiva e ao cargo de ana-
lista de sistemas aprovados 
na prova objetiva. O número 
de convocados representa 10 
vezes o número de vagas ofe-
recidas para cada cargo. 

Os títulos devem ser 
apresentados nos dias 26 e 
27 de março e 1º de abril se-
guindo as determinações do 
edital de abertura, publicado 
no Diário Oficial do dia 14 de 
novembro de 2012.

A soma das notas das 
provas objetiva, discursiva e 
de títulos vai definir os apro-
vados para as oito vagas ofe-
recidas pelo Detran para o 
cargo de advogado. Já para o 
cargo de analista de sistemas 
a soma será das provas obje-
tiva e de títulos.

O primeiro concurso do 
Detran está sendo realiza-
do pela Fundação Professor 
Carlos Augusto Bittencourt 
(Funcab) e oferece 108 va-
gas, sendo oito para o car-
go de advogado, dez para 
analista de sistema, 30 para 
agente de vistoria e 60 para 
agente de trânsito.

Foram inscritos 11.278 

candidatos, sendo 104 pessoas 
com deficiência. Os salários ini-
ciais serão de R$ 978,50 para 
nível médio e R$ 1.957,00 
para nível superior.

Trânsito e vistoria
No dia 14 de março, o 

Diário Oficial publicou o re-
sultado do concurso para 
agente de trânsito e agente 
de vistoria, com a convoca-
ção para o curso de forma-
ção. Os aprovados devem 
ficar atentos às datas da ma-
trícula no curso de formação, 
pois quem perder o prazo de 
matrícula, automaticamen-
te, será eliminado do cer-
tame. É exigida no curso de 
formação a frequência míni-
ma de 75% da carga horária 
de cada disciplina.

O curso de formação 
para agentes de vistoria será 
ministrado no período de 6 
a 14 de abril, com carga ho-
rária de 30 horas/aula, no 
horário das 19h às 22h, de 
segunda a sexta-feira. A aula 
prática será no sábado das 
8h às 12h e das 14h às 18h.

Nesse curso, os candida-
tos estudarão as disciplinas: 
identificação veicular; perí-
cia de identificação veicular; 
ética e qualidade no atendi-
mento; prática de vistoria.

O curso de formação 
para agentes de trânsito tem 
carga horária de 120 horas/
aula e vai ser ministrado na 
Escola de Serviço Público do 
Estado da Paraíba (Espep), 

localizada à Rua Neusa de 
Sousa Sales, s/n, Mangabeira 
VII, João Pessoa, no período 
de 6 a 31 de maio, no horário 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h, de segunda a sexta-feira.

A prática de fiscalização 
de trânsito será realizada 
nos finais de semana, seguin-
do um agendamento no de-
correr do curso de formação. 
As matrículas para o curso 
de formação serão realiza-
das no período de 1º a 5 de 
abril, na Espep (próximo ao 
Detran), no horário das 9h às 
12h e das 13h30 às 17h.

As disciplinas do curso 
de formação para agente de 
trânsito são: agente da au-
toridade de trânsito; ética 
e cidadania; engenharia de 
trânsito; educação para o 
trânsito; legislação de trân-
sito; primeiros socorros; di-
reção defensiva; operação de 
trânsito; fiscalização de trân-
sito; prática e fiscalização 
de trânsito. Para este curso 
foram convocados 120 can-
didatos.

Os candidatos que forem 
convocados para a matrícula 
e estiverem inscritos para os 
dois cargos deverão optar, 
no ato da matrícula, por um 
dos cargos, abrindo mão da 
convocação do outro cargo. 
O candidato convocado que 
não comparecer para a ma-
trícula ou desistir do curso 
de formação será eliminado 
do concurso, de acordo com 
edital de abertura.

Detran convoca aprovados 
para a entrega de títulos

concurso público

O Governo do Esta-
do, por meio da Procu-
radoria Geral do Estado 
(PGE) e da Companhia 
de Habitação da Paraíba 
(Cehap), está fazendo 
gestão junto à Correge-
doria Geral de Justiça 
da Paraíba para que a 
lei que garante a gratui-
dade da regularização 
fundiária para famílias 
de baixa renda seja cum-
prida pelos cartórios de 
registro de imóveis.

benefício
O procurador-geral 

do Estado, Gilberto Car-
neiro, e a presidente da 
Cehap, Emília Correia 
Lima, juntamente com 
os assessores jurídicos 
da Cehap, Renato Câ-
mara e Joacil Freire, se 
reuniram com o corre-
gedor-geral de Justiça 
da Paraíba, desembar-
gador Márcio Murilo 
da Cunha Ramos, para 
tratar do assunto, que 
deverá beneficiar mais 
de 100 mil famílias em 
todo o Estado. 

Além da legislação 
em vigor, há também 
o Provimento nº 30, de 
janeiro de 2013, baixa-
do pelo ex-corregedor 
geral de Justiça, desem-
bargador João Alves, 
orientando aos cartórios 

extrajudiciais a garantir 
a gratuidade da primei-
ra escritura de imóveis 
para a população ca-
rente, beneficiada pelo 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida, mas estes 
continuam cobrando 
pelo documento.

O procurador-geral 
do Estado, Gilberto Car-
neiro, destacou a impor-
tância do cumprimento 
da legislação e do provi-
mento da Corregedoria.

A presidente da 
Cehap, Emília Correia 
Lima, também ressaltou 
a importância do cum-
primento da lei sobre a 
regularização fundiária, 
destinada ao Programa 
Minha Casa, Minha Vida 
e outros programas de 
habitação popular, ga-
rantindo a gratuidade 
no primeiro registro e 
primeira averbação do 
imóvel. 

O corregedor-ge-
ral de Justiça disse que 
o assunto levado pelo 
procurador-geral do 
Estado e pela presi-
dente da Cehap terá 
cunho prioritário, por 
se tratar de uma ques-
tão social e de interesse 
público. “Já determinei 
minha consultoria jurí-
dica para estudar pro-
fundamente o caso.

Governo solicita o 
cumprimento da lei

rEgularização fundiária Hemocentro-pb 
encerra campanha

inscrições para a 
corrida tiradentes

O Centro de Educação da 
Polícia Militar da Paraíba está com 
inscrições abertas para a décima 
edição da tradicional Corrida Tira-
dentes. A maratona acontece no dia 
18 de abril, a partir das 20h. As ins-
crições custam R$ 20 mais um quilo 
de alimento e podem ser feitas até 
o dia 17 de abril em cinco locais. 

Segundo o organizador geral 
da corrida e coordenador de Educação 
Física da PMPB, major Juceilton de Oli-
veira, os atletas podem participar em 
três categorias distintas: corrida 10 
km, 5 km e caminhada 3 km. Os três 
primeiros colocados no maior trecho 
recebem premiação em dinheiro de 
R$ 1.000, R$ 700 e R$ 400. 

Já nas outras modalidades, 
os vencedores recebem medalhas 
e troféus. Todos os participantes, 
porém, receberão uma medalha 
simbólica de participação.

O Hemocentro da Paraíba en-
cerra hoje a campanha de doação de 
sangue alusiva ao Mês da Mulher. Para 
marcar a data, o Hemocentro pro-
gramou várias atividades que serão 
iniciadas às 10h. De acordo com a pro-
gramação, as mulheres que compare-
cerem ao Hemocentro nesta quarta-
feira serão recebidas com música e 
terão à disposição vários serviços de 
beleza, a exemplo de corte de cabelo, 
além de um lanche especial.

De acordo com a diretora ge-
ral, Sandra Sobreira, desde que a 
campanha foi iniciada, o Hemocen-
tro registrou aumento no número 
de doações femininas. A chefe do 
Núcleo de Ações Estratégicas, Di-
vane Cabral, destacou que as ações 
programadas para este dia  27 ain-
da pretendem agradecer a mobili-
zação do público feminino.

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) começa 
à 00h de amanhã, em 
todo território nacio-
nal, a Operação Semana 
Santa 2013, que vai até 
às 24h do domingo (31).

Como todo feriado 
prolongado, é esperada 
uma grande   movimen-
tação de veículos nas 
rodovias e a PRF fará 
um reforço no policia-
mento em locais e horá-
rios de maior fluxo para 
garantir a segurança do 
usuário, conforto e flui-
dez no trânsito, além de 
ações preventivas.

Além de intensi-
ficar a fiscalização e o 
combate ao excesso de 
velocidade, embriaguez 
ao volante e outras in-
frações, a PRF planejou 
um reforço policial nas 
escalas de serviço nos 11 
postos fixos e nas ron-
das do patrulhamento 
móvel, utilizando apa-
relhos de radar e etilô-
metros e contará ainda 
com ações educativas, 
promovidas por  po-

liciais integrantes da 
Comissão Regional de 
Educação para o Trân-
sito – CRET, através do 
projeto “Cinema Rodo-
viário”. Durante a abor-
dagem, os condutores 
infratores são convida-
dos a participar da exi-
bição de filmes de curta 
duração.

A PRF intensificará 
a fiscalização em toda 
a malha viária, com des-
taque para a BR-230, 
que liga o Litoral ao 
interior e BR-101, que 
liga os estados de Per-
nambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte, prin-
cipalmente nos acessos 
às praias. Atenção espe-
cial será dada à BR-104, 
entre Campina Grande 
e Carauaru, devido ao 
tradicional evento da 
“Paixão de Cristo”.

Na Operação Sema-
na Santa de 2012, a Po-
lícia Rodoviária Federal 
na Paraíba registrou 49 
ocorrências de aciden-
tes com 32 feridos e três 
mortos.

PRF inicia fiscalização 
a partir de amanhã

opEração sEmana santa

miro Queiroz de Figueiredo, 
foi nomeado para fazer a de-
fesa do psicólogo. 

Diversas faixas foram co-
locadas na frente do Fórum 
Criminal de João Pessoa, cla-
mando por justiça. Os filhos 
David e Carol, bem como o 
irmão da defensora, Emanuel 
Lopes, e o viúvo, Carlos Mar-
tins de Vasconcelos, chega-
ram ao Tribunal apreensivos, 
temendo que mais uma vez o 
julgamento fosse adiado, mas 
para alívio deles, a sessão foi 
iniciada, após o juiz escolher 
os sete jurados (quatro mulhe-
res e três homens), e o advoga-
do de defesa do acusado. 

Mesmo temendo que o 
júri não fosse adiante, os filhos 
de Fátima Lopes acreditavam 
na condenação do psicólogo 

para pôr um fim ao desgaste 
emocional da família e a impu-
nidade no trânsito.

O filho da dona de casa, 
Maria José dos Santos, José 
dos Santos Mendes, atrope-
lada e morta, possivelmente 
por Eduardo Paredes, cinco 
meses depois do acidente 
com Fátima Lopes, também 
compareceu ao julgamento e 
também disse se sentir alivia-
do por o julgamento não ter 
sido adiado mais uma vez.

Para os filhos da defen-
sora pública, o não compare-
cimento do novo advogado do 
réu, foi mais uma estratégia 
para adiar pela quarta vez o 
julgamento, mas o juiz não 
permitiu, afirmando que ‘réu 
não vai a júri quando quer, mas 
quando a Justiça determina’. 

Eduardo Paredes também foi condenado por lesão corporal grave

FOTO: Marcos Russo

Cardoso Filho
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zavieira2@gmail.com
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Orquestra de Câmara faz 
concerto hoje no Centro 
Cultural São Francisco
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Dez cidades do Estado recebem espetáculos em 
comemoração ao Dia Mundial do Teatro e Circo

Novo disco da banda 
Forrofiando será lançado 
no mês de junho

Paulo Rossi fala sobre 
fotografia e os novos 
artistas do Estado
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MÚSICA ARTES VISUAIS

A Paraíba em destaque

Vanessa Queiroga 
vanessaqueiroga@gmail.com

FoToS: Divulgação

O Dia Mundial do Teatro 
e o Dia Nacional do 
Circo, ambos em 27 de 
março, serão festeja-
dos por toda a Paraíba 
em uma ação conjunta, 
promovida pela Fun-
dação Espaço Cultural, 

na qual hoje onze espetáculos dessas 
artes serão encenados gratuitamente 
em dez cidades de diferentes regiões 
do Estado. Nessa segunda edição do 
evento, foram selecionadas Compa-
nhias de João Pessoa, Sousa, Bananei-
ras e Cajazeiras para realizarem essa 
circulação de espetáculos e inter-
câmbio cultural entre as produções 
realizadas na Paraíba. 

Este ano, a programação inclui 
espetáculos nas ruas e praças das ci-
dades com o intuito de enfatizar esse 
gênero cênico e de atrair ainda mais 
o público, o convidando a prestigiar 
a arte que acontece nas calçadas de 
suas casas, por exemplo. A escolha 
dos municípios, que abrigam cada 

Grupos de João 
Pessoa, Sousa, 
Bananeiras e 
Cajazeiras foram 
selecionadas para 
realizarem essa 
circulação de espetáculos 
e intercâmbio cultural

um dos espetáculos do evento, procu-
rou se estabelecer nas macrorregiões 
do Estado para que a população das 
cidades circunvizinhas tivessem a 
possibilidade de serem incluídas 
também nessa celebração ao teatro e 
ao circo. 

“Usamos o critério de qualida-
de artística e de visibilidade para 
as Companhias que ainda não se 
apresentaram por meio do Governo 
do Estado ou que ainda não tinham 
saído de suas cidades para encenar 
seus trabalhos em outros municípios. 
As ideias centrais desse evento são 
promover a circulação entre os gru-
pos e proporcionar a oportunidade a 
diferentes públicos de prestigiarem 
as mais diversas produções artísti-
cas da Paraíba”, explicou Humberto 
Lopes, coordenador de ação cultural 
da Funesc, em entrevista ao jornal A 
União. 

João Pessoa é a única que possui 
na programação dois espetáculos da 
própria cidade: O Mundo do Circo, 
da Cia American Circus, às 19h, na 
Praça do Coqueiral, em Mangabeira, 
e a peça O Menino Catador de Estó-

rias, do grupo Sala Verde, às 20h, no 
Teatro Lima Penante. As cidades de 
Areia, Bananeiras e Guarabira são as 
representantes do Brejo paraibano. 
Areia recebe Torturas de um Coração, 
do grupo Oficina, do município de 
Sousa, às 18h, na Praça Pedro Amé-
rico. Já em Bananeiras, a atração é 
Ópera Bufo, da Cia pessoense Geca, às 
18h, na Praça Central. Enquanto que, 
a Rainha do Brejo, Guarabira, tem na 
programação A Feira, do grupo Flor 
do Cedro, da cidade de Bananeiras, 
às 20h, no Teatro Municipal Geraldo 
Alverga. 

Campina Grande é a representa-
ção do Agreste do Estado e poderá 
conferir Efemérico, da Cia Ciryos, de 
João Pessoa, às 20h, no Teatro Seve-
rino Cabral. No Cariri paraibano, a 
celebração às artes cênicas aconte-
ce em Monteiro, com o espetáculo 
Clown Bar, da Cia pessoense Os Bufês 
de Olavo, às 20h, no Teatro Jansen 
Filho, e em Ouro Velho, com Zé Lins 
– o pássaro poeta, do Grupo Engenho 
Imaginário, também da capital, às 
10h, na Escola Estadual da cidade. 

A população do Sertão e o Alto 

Sertão do Estado podem conferir 
os espetáculos do evento em Patos, 
Pombal e Catolé do Rocha. As En-
graxadinhas, da Cia Lua Crescente, 
residente na capital, se apresenta em 
Patos, às 18h, na Praça João Pessoa; O 
Mundo Mágico, da Cia Proscênico, de 
Cajazeiras, é encenado em Pombal, 
às 19h, no Cine Teatro Murarte; e o 
monólogo Esparrela, do grupo pesso-
ense Bigorna, fecha a programação, 
às 20h, no Teatro Municipal de Catolé 
do Rocha. 

O espetáculo Zé Lins - O Pássaro Poeta 
(acima), será encenado em Ouro Velho, 

enquanto O Menino Catador de Estórias 
(à direita) será uma das atrações da capital
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Vivências

Samuel Vital Duarte, o gran-
de paraibano, nascido em Alagoa 
Nova, aos 10 de dezembro de 
1904 e falecido no Rio de janeiro, 
em 3 de dezembro de 1979, juris-
ta, jornalista, escritor e político, 
teve no Estado do Espírito Santo, 
figura similar – Atílio Vivacqua, 
de quem, aliás foi contemporâneo 
no Congresso Nacional, quando, 
em 1945 fora eleito 
novamente deputa-
do federal e, a seguir 
presidente da Câmara 
de Deputados.

Atílio Vivacqua, 
que hoje também 
empresta seu nome 
a município capixa-
ba, o antigo Marapé, 
distrito de Cachoeira 
de Itapemirim, antes 
da sua emancipação 
política (10 de abril 
de 1964), nasceu no 
município de Muniz 
Freire, em 11 de ou-
tubro de 1894. Filho 
de Antônio Vivacqua e Etelvina 
Souza Monteiro Vivacqua, cres-
ceu, no entanto, em Cachoeira 
de Itapemirim, onde vivia sua 
tradicional família de políticos, 
sobretudo os Monteiro. Fez seus 
estudos ginasianos no colégio 
Pedro Palácios, mas o secundário 
realizou no Ginásio Estadual do 
Espírito Santo e o Curso de Direi-
to na Faculdade Livre de Direito 
do Rio de Janeiro. Em Cachoeira, 
fundou e dirigiu por vários anos 
o jornal O Município. Ali também, 
além de jornalista foi vereador e 
presidente da Câmara Municipal 
e prefeito municipal.

Com base no prestígio po-

lítico que começou a angariar 
como intelectual, jornalista, e 
especialmente como advogado 
militante, foi eleito deputado 
estadual e depois senador da 
República, entre os anos 1946 
(quando cerrou fileira ao lado de 
Samuel Duarte na defesa de suas 
ideias e princípios) a 1961. Secre-
tário de Estado da Educação, no 

Espírito Santo e 
publicista, assim 
como Samuel 
Duarte, foi presi-
dente da Ordem 
dos Advogados do 
Brasil (OAB-na-
cional).

No Espírito 
Santo, foi tam-
bém, Diretor 
da Empresa de 
Colonização do  
Vale do Rio Doce, 
Secretário interno 
do Interior, e ain-
da Consultor Jurí-
dico do Ministério 

do Trabalho, da Cia. Siderúrgica 
Nacional e Procurador da Justiça 
do Trabalho.

Seus trabalhos publicados no 
direito brasileiro versam sobre 
“Separação de Corpos”, “A Nova 
Política do Subsolo e o Regime Le-
gal das Minas”, “A Solução do Café 
pelas Cooperativas Estatais”, entre 
outros. Deixou ainda numerosos 
trabalhos voltados para educação, 
no exercício da Secretaria de Esta-
do da Pasta. Como senador pro-
moveu incontáveis emendas que 
estão registradas no Diário Oficial 
do período (1946 a 1961).

A vida pessoal e de sua fa-
mília, no entanto, ficou marcada 

pela tragédia do pai, Antônio Vi-
vacqua, assassinado brutalmente 
em agosto de 1932, em Cachoeira 
de Itapemirim, fato que deixou 
toda a família desorientada que 
se muda para Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Talvez, por isso, 
sua irmã mais nova, Dora, depois 
conhecida pelo nome artístico 
de Luz Del Fuego, tenha incomo-
dado tanto a família, devido aos 
conceitos de liberdade e, sobre-
tudo pelo seu jeito irreverente. 
Pregava a nudez como pioneira 
naturalista e criadora do Partido 
Naturalista Brasileiro, o PNB.

Todos os artistas que vieram 
depois dela e que se caracteri-
zaram por um comportamento 
revolucionário em relação aos 
costumes, principalmente Leila 
Diniz, se inspiraram em Dora 
Vieira Vivacqua, que era idolatra-
da quase que por unanimidade. 
Mas ela incomodava a família que 
vivia no Espírito Santo, sobretu-
do os irmãos, inclusive o senador 
Atílio que, fustigado pelos adver-
sários não titubeava em comprar 
parte das edições das revistas em 
que ela aparecia para destruí-las. 
Luz Del Fuego estava proibida pe-
las autoridades. Suas ideias eram 
tidas como “perversão”, pois ela 
pregava a nudez como uma ma-
nifestação de liberdade em uma 
época em que as mulheres eram 
extremamente reprimidas (déca-
da de 40), e o culto ao corpo era 
quase um sacrilégio.

Atílio Vivacqua faleceu no 
Rio de Janeiro em 21 de janeiro 
de 1961. Em derradeira homena-
gem foi denominado de Palácio 
“Atílio Vivacqua” o prédio da Câ-
mara Municipal de Vitória.

Escritor - diariodebordo@gmail.com

André 
Ricardo AguiarO homem que não queria ser papa

Atílio Vivacqua

Suas ideias 
eram tidas como 
“perversão”, 
pois ela pregava 
a nudez como uma 
manifestação de 
liberdade em uma 
época em que 
as mulheres eram 
extremamente 
reprimidas 
(década de 40)
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A renúncia de Bento XVI anunciada na manhã do 
dia 11 de fevereiro de 2013, quando o Vaticano con-
firmou que aconteceria em 28 de fevereiro, quando o 
papa completaria 85 anos, surpreendeu o mundo. Foi 
o primeiro pontífice a abdicar do posto desde Gregório 
XII, em 1415 , que o fizera durante o Grande Cisma do 
Ocidente.  A renúncia foi um gesto inesperado já que na 
história moderna os papas se mantiveram no cargo até 
a morte.

O mandato de Bento XVI foi marcado por polê-
micas, como especulações sobre uma possível relação 
entre o papa e o exército de Hitler, crimes de lavagem de 
dinheiro, além de supostas ocultações em casos de pe-
dofilia e para piorar o vazamento do chamado Vatileaks, 
os papéis secretos do Vaticano.

De saúde frágil, abalado pelas confissões do ex-
mordomo, o Papa viu que era ora de tirar o sodalício 
e pedir para sair. Todas estas contradições nesses sete 
anos de papo estão no livro `O homem que não queria 
ser papa`, de autoria do correspondente alemão no Vati-
cano, Andreas Englisch, impresso pela Editora Universal 
dos Livros, 560 páginas, preço de R$49,90.

Mesmo antes de ser nomeado pontífice em 2005, 
o alemão Joseph Ratzinger expressava sua aversão em 
se tornar a figura governamental mais conhecida e 
importante da maior comunidade religiosa do planeta.  
Ratzinger não queria se expor a grandes multidões e, 
muito menos, enfrentar os conflitos internos da Igreja 
Católica. Seu objetivo era continuar com os trabalhos de 
teologia.

Em 2010, deixou em aberto a possibilidade de uma 

renúncia de seu ministério em um livro escrito com 
Peter Seewald intitulado Luz do Mundo: O Papa, a Igreja 
e os Sinais dos tempos. Na obra dizia que se “o papa não 
é mais fisicamente, psicologicamente e espiritualmente 
capaz [...] então tem o direito, e sob certas circunstân-
cias, a obrigação, de renunciar.” Segundo o jornal L’Os-
servatore Romano, o papa tomou a decisão de renunciar 
durante sua visita apostólica ao México e Cuba, em 
março de 2012.

O livro `O homem que não queria ser papa`revela 
as peculiaridades do pontificado, as intrigas explosi-
vas, os encontros secretos, os casos de mortes e muitos 
conflitos internos dignos de um  filme como O Código 
Da Vinci. O texto intriga o leitor em um universo digno 
de romance de suspense, mas que revela uma realida-
de protagonizada por Bento XVI e tenta desvendar os 
verdadeiros motivos por trás da renúncia mais polêmica 
do século.

Hoje o mundo já tem novo papa o argentino Jorge 
Mario Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires e que ado-
tou o nome de Francisco. Nascido em 17 de dezembro 
de 1936 é o primeiro papa jesuíta e o único nascido na 
América e o primeiro pontífice não europeu em mais de 
1200 anos.

Com a simplicidade, humildade e paciência o novo 
papa começa a conquistar os fiéis de todo o mundo, 
enquanto Joseph Ratzinger como papa emérito está 
morando na residência pontifícia de Castel Gandolfo, 
onde aguarda a reforma do mosteiro Mater Ecclesiae, 
no Vaticano, onde se dedicará aos trabalhos de teologia, 
mas num mundo particular como sempre sonhou.

Mário Quintana, 
poeta e aprendiz

A imagem que se tem de Mário Quintana é a 
de um poeta muito querido, relativamente fácil 
de ler, uma espécie de anjo brincalhão da poesia. 
Tanto que seus poemas saltam aos olhos pela 
singeleza das imagens, como se saídas de um 
circo de objetos díspares e familiares, de intensa 
afetividade. Hoje, depois de tantas vezes ler e 
reler Quintana, me convenço de uma coisa: seus 
poemas de alto grau de comunicação com o leitor 
não prescindem também de uma qualidade ím-
par, como um pacto feito por um anjo para fazer 
com que, mesmo na simplicidade, sua poesia não 
abdicasse de um refinamento. O que o coloca, 
mesmo contradizendo as primeiras críticas, como 
dono de uma lírica só sua e com traços que não o 
atrasam em relação ao modernismo.

Com o seu primeiro livro, A rua dos ca-
taventos, Quintana estreia na literatura e em 
pleno modernismo, enfeixando sonetos e 
trazendo para sua fortuna, críticas e aproxi-
mações, uma boa parte equivocada, como está 
muito bem citado no livro de Sérgio de Castro 
Pinto sobre a obra do poeta gaúcho, Longe 
Daqui, Aqui Mesmo[1]. Para Sérgio Millet, o 
futuro pouco promissor deste livro estaria 
reduzido à reverência do público, jamais da 
crítica especializada. Em contrapartida, Álvaro 
Lins, Massoud Moisés, Fausto Cunha, só para 
citar alguns dos mais influentes críticos, dão o 
devido lugar à obra de Quintana, um lírico de 
primeira água. Segundo a análise de Sérgio, ao 
fazer um apanhado entre o poeta e a crítica, 
colocar Mário Quintana em uma determina-
da escola pode ser revelar imprudente, pois 
mesmo estreando em 1940, não pode ser 
considerado artífice da Geração de 45. Sua 
linguagem revela um tom coloquial que não 
condiz com o tom solene, de lirismo compor-
tado desta geração. E isso está reforçado como 
um verdadeiro modus operandi, porque querer 
ligar forçadamente uma poesia original a um 
movimento é reduzi-la, formatá-la friamente: a 
poesia não depende de movimentos ou estéti-
cas e de Quintana é mais que coerente subli-
nhar este vínculo entre viver e cantar.

No mesmo ano da publicação de A rua 
dos cataventos sai a coletânea Sentimento do 
Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. 
Interessante notar como o mesmo Drum-
mond do vasto coração a olhar pelas coisas do 
mundo tem um paralelo estabelecido com o 
Quintana só sentimento, na acepção de Wil-
son Martins, pois o último abrange as peque-
nas coisas cabíveis numa rua, num quarto, 
na janela, um alcance que não faz por menos 
perante a poesia do autor de Boitempo, e cuja 
inspiração filiava-se ao dito “realismo neo-
simbolista”, à melancolia de Antônio Nobre à 
“estética das reticências” de Álvaro Moreyra 
(Longe Daqui, Aqui Mesmo, pág 23).[2]

A obra de Quintana é vasta, e desse apanha-
do, alguns livros o marcam, por indicar talvez 
um conjunto de estratégias ou uma tomada de 
posição, um avanço, um curso novo. Sapado Flo-
rido e o Aprendiz de Feiticeiro, por suas resso-
nâncias surrealistas corroboram o exemplo.

Fala-se muito, devido a um traço peculiar 
que raros poetas adquirem – o de estar confe-
rido dessa singularidade que mais os tornam 
únicos -  da quintanidade, expressão calcada 
por Fausto Cunha para o aspecto personalíssi-
mo da poética de Quintana. Na introdução aos 
Melhores poemas, Cunha consegue resumir 
em poucas linhas essa identidade:

“A verdade é que, sob o campo visual da 
poesia de Mário Quintana, se esconde uma teia 
infinita de raízes, um entrançado de sentidos, 
duplos sentidos, alusões, elipses, subentendidos, 
um código vivencial de cuja tradução o poeta 
é o único a possuir a chave. E sua aparente 
simplicidade formal, aos olhos de leitores mais 
atentos, encobre uma extraordinária riqueza 
de recursos poéticos, de sutilezas verbais, de 
soluções rímicas e rítmicas: revela-se também 
o conhecimento, por parte do poeta, das gran-
des fontes da poesia universal.”



         

Banda Forrofiando prepara terceiro CD 
para ser lançado durante o São João 
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Livro de Rinaldo de Fernandes é adotado 
para Vestibular em Faculdades do Estado

O romance Rita no Pomar, do escritor Rinaldo 
de Fernandes, maranhense radicado na Paraíba, foi 
adotado para o Vestibular Unificado 2013.2 de três 
faculdades particulares do Estado. A obra, que rapi-
damente esgotou das livrarias devido ao aumento da 
demanda, pode ser adquirido através do site da edi-
tora 7Letras, do Rio de Janeiro (http://www.7letras.
com.br/rita-no-pomar.html) ou pelo e-mail comercial 
dela (vendas@7letras.com.br). Para aqueles que não 
podem acessar ou não se sentem seguros para fazer 
a compra online, a editora já anunciou que o livro já 
está sendo reimpresso e estará disponível novamente 
a partir de hoje.

A violência dos números

Agressão ao bom senso a guerra dos números sobre a 
violência na Paraíba. Dados de 2010 foram divulgados como 
se representassem a realidade atual. Que a violência cresceu, 
sobre tudo na década passada, isso é inegável. Que a onda de 
violência é preocupante e ainda muito grande também é ver-
dade. Mas não admitir que o Estado está agindo e investindo 
para conter esse crescimento é, no mínimo, uma tentativa de 
politizar o tema para atacar o governo. É politicagem.

Os números de 2013 da Secretaria de Segurança Pública-
provam que os índices de violência estão em queda – apesar 
de altos ainda. Nos dois primeiros meses do ano, o número 
de homicídios caiu 10,5%. Em Santa Rita, uma das cidades 
mais violentas, caiu 37%. Em Cabedelo, o número de roubos 
caiu 62%. E o número de homicídios caiu 8,21% no Estado 
em 2012, depois de 10 anos de crescimento.

Muita gente ainda está sendo assassinada, é verdade. 
Mas a redução é um fato relevante, sim. É a prova de que o 
trabalhodesenvolvido pelos órgãos de Segurança Pública está 
surtindo efeito. Melhor seria se tivesse zerado o número de 
homicídios, óbvio. Mas isso nós sabemos que é impossível.

A violência não é apenas um reflexo de problemas sociais, 
políticos e econômicos. É mais complexa. A renda do brasileiro 
aumentou, e a violência também, quando a lógica seria o con-
trário. Muitos homicídios estão relacionados a problemas pa-
tológicos, ao tráfico de drogas e até à desestruturação familiar. 
Muitos dos crimes são passionais. Estão longe de ser evitados, 
por mais eficiente que seja o trabalho da polícia ou a política de 
segurança pública, em qualquer parte do mundo.

No país mais rico, Estados Unidos, a violência também 
é assustadora. A cidade de Detroit, apontada como a 2a mais 
violenta do país, teve uma taxa de 48,47 assassinatos por 100 
mil habitantes, em 2011. Na Paraíba, segundo o Mapa da Vio-
lência, a taxa de homicídios foi de 32,8 por 100 mil habitantes, 
em 2010. Realidades tão distantes, números tão próximos.

Será que a violência em Detroit é reflexo apenas da políti-
ca de segurança? Certamente, não. O crescimento da violência 
não é um caso para a polícia sozinha resolver. Nem os países 
mais ricos e mais bem aparelhados conseguiram solucionar. 

Não venham me dizer que a solução será por decreto ou 
de forma simplista, como investir em inteligência policial, por 
exemplo. O Estado não tem como resolver sozinho. A Federa-
ção, o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, a lei, a 
sociedade, todos têm sua cota de responsabilidade. Se quise-
rem me convencer do contrário, só tenho uma coisa a dizer. 
Por favor, não agridam a nossa inteligência.

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.com

A exposiçaõ Va-
riações do Feminino 
- Poéticas do Universo 
Trans, dos fotógrafos 
Paulo Rossi, Silvana 
Nascimento e Verô-
nica Guerra, pode ser 
vista até amanhã, no 
Casarão 34, localizado 
no centro de João Pes-
soa. A mostra – que 
aborda a temática 
da transfobia e da 
intolerância sexual 
contra transexuais e 
travestis – é realizada 
pela Secretaria da Mu-
lher e da Diversidade 
Humana e integra a 
programação mensal 
de atividades em co-
memoração ao 8 de 
Março.

Exposição sobre
o universo trans 
encerra amanhã

A atriz sul-africana 
Charlize Theron será 
produtora e protagoinis-
ta de um filme policial 
sobre um grupo corrup-
to de vigilantes. Segundo 
o Hollywood Repórter, o 
longa-metragem, ainda 
sem título, é similar a 
Os Infiltrados (The De-
parted, EUA, 2006), de 
Martin Scorcese, e Mar-
cados para Morrer (End 
of Watch, EUA, 2012), de 
David Ayer. Dan Nowak, 
roteirista da série de TV 
“The Killing”, vai assinar 
o roteiro. A Paramount 
ainda não contratou um 
diretor para o filme, que 
também não tem pre-
visão para começo das 
filmagens.

Charlize Theron vai 
produzir e estrelar 
filme policial

Mídias em destaque

Drops & notas

A banda Forrofiando está 
gravando o terceiro CD em estú-
dio, na cidade de João Pessoa. O 
novo álbum do grupo, intitulado 
Forró de Verdade, terá 16 faixas 
autorais, com repertório do au-
têntico forró pé de serra, algumas 
das quais com participações da 
banda Swing Nordestino e o can-
tor Pinto do Acordeon. O empre-
sário da banda - e também cantor 
- Wellington Xavier dos Santos 
informou que o objetivo é lançar o 
álbum - cuja principal canção para 
divulgação será Mulher Vadia - du-
rante o São João na capital. 

Natural de João Pessoa, 
oriundo de uma família de mú-
sicos, Wellington do Forrofiando 
- como o empresário ficou conhe-
cido - criou a banda homônima 
em 2002, época em que decidiu 
iniciar carreira artística depois 
de acompanhar os shows do tio, 
José Ronaldo, integrante do grupo 
Os Filhos do Nordeste. A primei-
ra apresentação ocorreu naquele 
mesmo ano, a convite do então 
secretário de Turismo da capital, 
Oswaldo Jurema, como atração no 
forró do Cafuçu. 

Realizado o primeiro show, 
os espaços foram se abrindo e, 
ao longo dos anos, os músicos se 
apresentaram em diversos even-
tos, a exemplo da Festa das Neves 
e o São João da Gente, ambas em 
João Pessoa. Uma das apresenta-
ções que marcaram Wellington 
Forrofiando foi no programa de J. 
Ferreira, na TV O Norte. Ele lem-
brou que mais de 100 espectado-
res estavam no auditório e todos 
- inclusive o apresentador - no 
final, gostaram da performance 
dos forrozeiros. Mas a banda reali-
zou shows nos festejos juninos de 
outros municípios, a exemplo de 

O novo disco da banda Forrofiando terá participações especiais como a de Pinto do Acordeom

FOTO: Divulgação

Pedra Lavrada, Alhandra, Cuba-
ti e Conde. Em outros estados, a 
banda marcou presença em Per-
nambuco, Rio Grande do Norte e 
Bahia, sempre com repertório de 
compositores nordestinos. 

O primeiro disco, gravado 
ao vivo, com recursos próprios e 
a ajuda de amigos, foi lançado em 
2008. O segundo álbum saiu no 
ano seguinte e a faixa de suces-
so foi a música Nen-nen Mulher, 
do compositor e cantor Pinto do 
Acordeon. “O disco era vendido 
nos bares onde cantávamos e, as-
sim, o dinheiro foi começando a 

entrar”, lembrou Wellington, que, 
desde a mocidade, costumava ou-
vir canções de forró.

“Sou um eterno apaixonado 
pela música popular”, confessou 
Wellington Xavier dos Santos, 
que preferiu não escutar o que 
seus pais queriam para ele, ou 
seja, estudar e trabalhar. “Desde 
pequeno sonhava com a fama. Já 
adolescente, tinha ensaiado todo 
o repertório do Trio Nordestino, 
Luiz Gonzaga, Os 3 do Nordeste e 
tantos outros. Tentava convencer 
os amigos de ir comigo para ou-
tras cidades, tentar a vida com a 

música. Mas as dificuldades eram 
- e ainda são - tão grandes que nos 
levaram a decidir a tocar em bar-
zinho”, disse o artista.

As oportunidades que sur-
giram - a exemplo de convites 
para apresentações em progra-
mas de emissoras de rádio e 
televisão - foram aproveitadas 
pela banda Forrofiando. Ao não 
desperdiçar essas chances ofere-
cidas, o grupo passou a ser bas-
tante conhecido não apenas em 
João Pessoa, mas também pelo 
interior da Paraíba e - inclusive 
- em outros estados.

Em cartaz  

Duro de Matar

Bruce Willis protagoniza o novo filme da franquia Duro de Matar

Um policial busca in-
formações sobre o filho 
Jack, mas, com a ajuda de 
um amigo, ele descobre que 
Jack está preso na Rússia, 
acusado de assassinato. 
John vai ao país para rever 
o filho, mas o encontra em 
plena fuga do tribunal onde 
seria julgado.

FOTO: Divulgação/Twentieth Century Fox Film Corporation,
A BUSCA (BRA, 2012). Gênero: Drama. 
Duração: 96 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Luciano Moura, com Brás 
Antunes, Wagner Moura, Mariana Lima. 
Theo Gadelha e Branca são casados 
e trabalham como médicos. O casal 
tem um filho, Pedro, que desaparece 
quando está perto de completar 15 
anos. Para piorar a situação, Theo fica 
sabendo que Branca quer se separar 
dele e que seu mentor está à beira 
da morte. Theo sai em busca do filho 
sumido e aproveita a viagem para 
se redescobrir. CinEspaço 1: 14h10, 
16h10, 20h10 e 22h .  Manaíra 8: 
14h45, 17h15, 19h45 e 22h10.

AS AVENTURAS DE PI (Life of Pi, EUA, 
2012). Gênero: Drama. Duração: 127 
min. Classificação: 10 anos. Dublado. 
Direção: Ang Lee, com  Suraj Sharma, 
Irrfan Khan, Adil Hussain. Após anos 
cuidando do negócio, devido a uma 
crise financeira, a família de Pi, dona 
de um zoológico, decide se mudar para 
o Canadá. Entretanto, o cargueiro onde 
todos viajam acaba naufragando. Pi 
consegue sobreviver em um bote sal-
va-vidas, mas precisa dividir o pouco 
espaço disponível com uma zebra, um 
orangotango, uma hiena e um tigre 
de bengala chamado Richard Parker. 
Tambiá 1: 16h e 20h.

DEZESSEIS LUAS (Beautiful Creatures, 
EUA, 2013). Gênero: Fantasia. Dura-
ção: 124 min. Classificação: 12 anos. 
Dublado e legendado. Direção: Richard 
LaGravenese, com Alden Ehrenreich, 
Alice Englert. Um estudante de colegial 
fica enfeitiçado por uma aluna nova, de 
16 anos, que acaba de chegar de outro 
estado. Os dois se unem para enfrentar 
uma maldição sobrenatural que perse-
gue a família dela há gerações. Tambiá 
4: 14h, 16h20, 18h40 e 21h.

DURO DE MATAR - UM BOM DIA PARA 
MORRER (A Good Day to Die Hard, EUA, 
2013). Gênero: Ação. Duração: 96 
min. Classificação: 12 anos. Dublado e 
legendado. Direção: John Moore, com 
Bruce Willis, Jai Courtney e Sebastian 
Kochmais. Um policial busca informa-
ções sobre o filho Jack, mas, com a 

ajuda de um amigo, ele descobre que 
Jack está preso na Rússia, acusado de 
assassinato. John vai ao país para rever 
o filho, mas o encontra em plena fuga 
do tribunal onde seria julgado. Tambiá 
3: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

FRANCISCO BRENNAND (BRA, 2012). 
Gênero: Documentário. Duração: 75 
min. Classificação: Livre. Direção: Ma-
riana Brennand Fortes, com Francisco 
Brennand e Hérmila Guedes. Francisco 
Brennand é um artista de 85 anos 
que vive isolado em sua oficina num 
bairro distante do centro da cidade 
do Recife. O filme narra a trajetória a 
partir dos diários escritos pelo artista 
nos últimos 60 anos, onde ele recria 
sua vida de maneira ficcional. CinEspaço 
1: 18h10.

INATIVIDADE PARANORMAL (A Haunted 
House, EUA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 86 min. Classificação: 16 
anos. Dublado. Direção: Michael Tiddes, 
com Marlon Wayans, Essence Atkins, 
Cedric The Entertainer. Malcolm mora 
sozinho, mas resolve chamar sua 
namorada para dividir a casa de seus 
sonhos. Animado com a novidade, ele 
resolve registrar tudo com câmeras es-
palhadas pela casa, mas não imaginava 
que um hóspede fantasma começaria a 
aprontar, transformando a vida deles 
no mais louco dos pesadelos. Tambiá 1: 
14h10 e 18h20.

OS CROODS (The Croods, EUA, 2013). 
Gênero: Animação. Duração: 103 
min. Classificação: Livre. Dublado. 
Direção:  Chris Sanders,  Kirk De-
Micco. Na época pré-histórica de 
Croodacious, a Mãe Natureza ainda 
fazia experiências, a fauna e a flora 
eram muito diferentes de hoje em 
dia. Neste cenário, um homem das 
cavernas, líder da sociedade local, 
deve enfrentar a concorrência com 
um gênio pré-histórico, descobridor 
do fogo. CinEspaço 4: 13h50, 15h50, 
17h50, 19h50 e 21h50. Manaíra 5:  
13h45, 16h15, 18h45 e 21h15. 
Tambiá 5: 14h15, 16h15, 18h15 e 
20h15.

OZ - MÁGICO E PODEROSO (Oz: The Great 
and Powerful, EUA, 2012). Gênero: 
Fantasia. Duração: 128 min. Classi-
ficação: Livre. Dublado e legendado. 
Direção: Sam Raimi, com James Franco, 
Mila Kunis, Rachel Weisz. Oz é o dono 
de um circo mambembe, que tem uma 
ética um tanto quanto questionável. 
Transportado para um mundo mágico 
e desconhecido, ele precisa lidar com 
a batalha entre três bruxas locais. 
Prelúdio de O Mágico de Oz (1939). 
CinEspaço 3/3D: 14h, 16h30, 19h, 
21h30. Manaíra 2: 13h30, 16h30, 
19h30 e 22h20 Manaíra 3: 14h30, 
17h30, 20h30. Manaíra 7/3D: 12h30, 
15h30, 18h30 e 21h30. Tambiá 6/3D: 
14h10, 17h10 e 20h10.

PARKER (EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 118 min. Classificação: 
14 anos. Legendado. Direção: Taylor 
Hackford, com Jason Statham, Jen-
nifer Lopez.  Parker é um ladrão 
profissional que tem como regra 
não machucar quem não merece. 
Entretanto, sua equipe o trai, rouba 
sua parte e o deixa para morrer. De-
terminado a fazê-los se arrepender, 
ele se disfarça de um texano rico e 
faz uma parceria com Leslie, uma 
moça bonita, inteligente e ambicio-
sa. Juntos, eles montarão um plano 
para derrubar a equipe e pegar o 
dinheiro. Manaíra 1: 14h15, 16h45, 
19h15 e 21h45.

VAI QUE DÁ CERTO (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 87 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Maurício Farias, com Fá-
bio Porchat, Bruno Mazzeo, Danton Mello, 
Lúcio Mauro Filho. Cinco antigos parceiros 
da adolescência chegam a conclusão que 
não conseguiram realizar os sonhos que 
tanto falavam naquela época. Para mudar 
o cenário, o quinteto resolve botar em 
prática um plano muito louco: assaltar 
uma transportadora de valores. CinEspaço 
2: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 4: 
13h, 15h, 17h, 19h e 21h. Manaíra 6: 14h, 
16h, 18h, 20h e 22h. Tambiá 2: 14h50, 
16h50, 18h50 e 20h50.
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Artes Visuais

Paulo Rossi diz que ainda há muitas dificuldades para 
divulgação do trabalho dos novos fotógrafos paraibanos

FOTO: Divulgação

Arte sob o foco das lentes

Cairé Andrade
Especial para A União

Uma das obras mais famosas 
de Mozart, intitulada Réquiem em Ré 
menor, K 626, será executada pela 
Orquestra de Câmara da Cidade de 
João Pessoa (OCCJP), com a narra-
ção especial do ator paraibano Luiz 
Carlos Vasconcelos. A performance é 
parte do Concerto de Semana Santa, 
que acontece no Centro Cultural São 
Francisco hoje, a partir das 20h. O 
evento conta ainda com a participa-
ção de solistas e do Coro de Câmara 
Villa-Lobos.

O concerto da Semana Santa, que 
tem como regente o maestro Carlos 
Anísio, terá, além do Coro de Câmara 

Villa-Lobos, a apresentação conta com os 
solistas Izadora França (soprano), Klei-
ton D’Araújo (contratenor), Vladimir Silva 
(tenor) e Pedro Paulo Queiroz (baixo). 
Em sua participação especial, o ator Luiz 
Carlos Vasconcelos narrará à tradução em 
português do texto original em latim que 
compõe o Réquiem.  Além do Réquiem de 
Mozart, a Orquestra de Câmara vai incluir 
uma peça do padre José Maurício Nunes 
Garcia, compositor brasileiro de música 
sacra que viveu no período de transição 
entre o Brasil Colônia e Império. Na oca-
sião, será executada Três Obras para 
Semana Santa.

O Réquiem em Ré menor, K 626 é 

Paulo Rossi, fotógrafo, co-
ordenador do Núcleo de 
Fotografia da Casa das Artes 
Visuais (CAV) e presidente 
da cadeira de Fotografia 
do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de João 
Pessoa (CMPC), trabalha na 

área da fotografia há mais de 20 anos, 
mas vive em João Pessoa há quatro. Em 
conversa com A União, Paulo contou como 
foram as suas primeiras experiências na 
área, sobre a importância da fotografia 
para as artes e sobre a sua experiência 
no II Encontro Nacional da Rede de Pro-
dutores Culturais de Fotografia, ocorrido 
em Fortaleza.

Sobre o encontro, Paulo diz ter par-
ticipado de grupos de trabalho, que são 
formados por reuniões para realizar 
projetos destinados à arte da fotografia. 
“Neste ano, por exemplo, uma das ques-
tões levantadas foi o fato de ver como 
nós podemos fazer para que a fotografia 
seja incorporada junto com as outras 
artes, a necessidade que temos de capa-
citar novos professores para a fotografia 
e fazer com que haja um encontro entre 
pesquisadores acadêmicos e produtores 
de fotografia, porque geralmente o mun-
do acadêmico e os produtores caminham 
separadamente”, conta.

A arte da fotografia e a sua conse-
quente mudança à visão de mundo pela 
arte, segundo Paulo Rossi, traz novas 
dimensões. “Desde que ela surgiu ela 
modificou a forma de representar o 
mundo. A fotografia consiste numa coisa 
direta entre fotógrafo, câmera e o mundo 
real, então para fotografar você precisa 
ter alguma coisa na frente, e não existe 
intermediação do pincel, por exemplo. 
A partir daí ela traz novas dimensões, 
tem um espaço na publicidade, no jor-
nalismo, nas redes sociais e é um objeto 
de consumo, a maioria das pessoas tem 
acesso a uma câmera fotográfica atual-
mente”, explica Paulo.

Paulo Rossi já trabalha como fotó-
grafo há mais de 20 anos. Segundo ele, 
sua primeira experiência com a arte foi 
quando ganhou a câmera Tekinha, da Ko-

Paulo Rossi , coordenador
 do curso de Fotografia do 

CAV, em João Pessoa, tem um 
trabalho voltado para a área 

da educação

dak, encontrada em bancas de revistas. 
“Depois eu aprendi a revelar filmes, a fa-
zer cópias fotográficas em preto e branco 
e fui estudar artes gráficas no Senai. Foi 
quando eu percebi que a fotografia é a 
minha vida. Uma das áreas da minha 
profissão é a educação. Trabalhei em 
cursos do Senac em São Paulo e também 
dei aula na faculdade de fotografia. Aqui 
em João Pessoa venho me dedicando 
ao ensino da fotografia e agora venho 

coordenando o curso de fotografia na 
Cav”, lembra.

Na Paraíba, Paulo Rossi afirma que 
conhece alguns bons fotógrafos, mas 
que ainda existe um problema para 
divulgar seus trabalhos. “Existe um 
problema muito sério de divulgação 
que inclui as instituições públicas, pri-
vadas e os próprios fotógrafos. De uns 
quatro anos para cá tem tido alguma 
alteração. Em relação à Cav a gente 

tem procurado dar mais visibilidade 
para isso, promovendo uma série de 
palestras e debates e a gente tem con-
seguido se mostrar. Aqui os fotógrafos 
tem uma dificuldade para isso. Por aqui 
estão surgindo novos nomes, como 
Rafael Passos, Igor Suassuna, Sandra 
Vasconcelos e Aurílio Santos, que é de 
Pombal. Mas a gente só tem a oportu-
nidade de conhecê-los quando eles se 
mostram”.

uma missa fúnebre, composta parcial-
mente por Mozart, em 1791. Foi sua 
última composição e talvez uma de 
suas mais famosas obras, não apenas 
pela música em si, mas também pelos 
debates sobre até qual parte foi prepa-
rada por ele. Levantamentos históricos 
apontam que um desconhecido, que se 
recusou a se identificar, bateu à por-
ta de Mozart e o deixou encarregado 
de compor um réquiem. Deu-lhe um 
adiantamento e avisou que retornaria 
em um mês. Posteriormente, se supôs 
que aquele sombrio personagem era um 
enviado do conde Walsegg-Stuppach, 
cuja esposa havia falecido. A intenção 

do viúvo era fazer crer que a obra 
teria sido escrita por ele.

Mozart, antes de morrer, con-
seguiu terminar apenas três seções 
com o coro e composição completa: 
Introito, Kyrie e Dies irae. Da Sequên-
cia deixou os trechos instrumentais, 
o coro, vozes solistas e o cifrado do 
contrabaixo e órgão incompletos, 
com apenas anotações. Também 
havia indicações para o Domine Jesu 
e Agnus Dei. Seu discípulo Süssmayer 
completou as partes em falta da 
composição, agregou música onde 
faltava e compôs completamente o 
Sanctus.
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Chocolate é benéfico à saúde mas exige cautela

O chocolate é um doce secular 
que se aprimorou ao longo dos anos. 
Segundo o historiador Rafael Virgínio, 
as lendas dos chocolates vêm tradicio-
nalmente dos povos Maias e Astecas, 
além de algumas civilizações mais 
contemporâneas. 

A lenda mais famosa do cacau é a 
que diz que há anos existia uma deu-
sa Maia, que tinha os frutos dos ca-
caueiros em seus cabelos. Então, veio 
o deus do vento e com um furacão 
espalhou estes frutos. Assim teriam 
surgido as árvores de cacau.  Ainda 
segundo Rafael Virgínio, existem re-
gistros que, por volta de 600 anos A.C., 
os Maias ofereciam ao deus Ek Chua-
ch uma bebida escura e amarga cha-
mada chocolate. Nessa mesma época 
o povo Maia estabeleceu as primeiras 
plantações de cacau em Yucatan e  na 
Guatemala.

Até cerca de 500 anos atrás, o 
chocolate não possuía o sabor ado-
cicado que conhecemos hoje.  Os es-
panhóis foram os responsáveis por 
acrescentar açúcar ao cacau, e assim , 
criaram o divino sabor que só se aper-
feiçoou com o passar do tempo. 

Hoje, existe uma variedade enor-
me de marcas, formatos e sabores. E 
na Páscoa, onde existe a tradição de 
presentear com ovos de chocolates, a 
oferta é bem maior do que nos demais 
períodos do ano. 

Porém, a alegria de muitos, é a 
tristeza de alguns. De acordo com o 
nutricionista Leopoldo Alencar, a in-
tolerância a lactose ocorre pela má 
digestão da lactose em pessoas, geral-
mente, de todas as faixas etárias. 

No entanto ela acontece com 
mais frequência com o avanço da ida-
de e a má digestão.  

Vilão ou mocinho
O chocolate é rico em gordura, 

carboidratos e altamente calórico. 
De acordo com a Tabela Brasileira de 
Composição de Alimentos (TACO), 
uma porção de gramas de chocolate 
ao leite contém 540 kcal; uma barra 
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Campanha de vacinação con-
tra a gripe deve imunizar 31,3 
milhões de pessoas em abril

Nádya Araújo
Especial para A União

que contém em média 130g terá o 
equivalente a 702 kcal. 

Para o nutricionista Leopoldo 
Alencar, o chocolate é inimigo para 
quem deseja emagrecer e um amigo 
para agilizar o raciocínio, melhorar o 
humor, combater estresse, ansiedade, 
hipertensão e depressão, além de ser 
afrodisíaco.

 O chocolate é um alimento be-
néfico à saúde, porém, deve-se ficar 
atento ao consumo e não exagerar. 
“Os ansiosos e apaixonados sempre 
encontram alívio no chocolate, que 
tem a capacidade de elevar os níveis 
de serotonina e endorfina causando 
sensação de bem-estar, promovendo 

disposição e evitando a depressão. 
O chocolate também possui fla-

vonóides, antioxidantes, que impe-
dem o colesterol (LDL), ou seja, o mau 
colesterol, de acumular nas artérias 
e combate os radicais livres que pro-
vocam o envelhecimento precoce. 
Porém, existem pessoas que possuem 
sensibilidade aos componentes do 
chocolate, que pode se manifestar na 
forma de eczemas, insônia e enxaque-
cas, além de diarreia em razão do alto 
teor de gordura e açúcar. Para os que 
apresentam os sintomas, a solução é 
limitar o consumo ou eliminá-lo da 
dieta” acrescenta o nutricionista.  

O consumo regular de produ-

tos ricos em cacau, como o chocolate 
amargo, pode ter um efeito benéfico 
sobre a redução da pressão sanguínea 
em indivíduos hipertensos a curto-pra-
zo. Porém, é questionável se este mes-
mo consumo seria eficaz a longo-pra-
zo.  Leopoldo explica que os polifenóis, 
em particular os flavonóides, contidos 
nos produtos, como o cacau, parecem 
aumentar a formação de óxido nítrico 
do endotélio, o que promove a vaso-
dilatação e, consequentemente, pode 
diminuir a pressão sanguínea, sendo 
assim, a ingestão de cacau é uma alia-
da na função cardíaca.

A tensão pré-menstrual (TPM) é 
um distúrbio caracterizado por sinto-

mas físicos e psicológicos manifesta-
dos durante o período lúteo do ciclo 
menstrual e termina logo que se inicia 
a menstruação, de modo que efeitos 
fisiológicos comprometem o humor a 
partir de neurotransmissores. 

“Como dito anteriormente, o 
chocolate é rico em triptofano, um 
aminoácido precursor da serotonina. 
Estudos indicam também que o trip-
tofano é a substância responsável pela 
promoção da sensação do bem-estar, 
o qual em doses controladas trará alí-
vio, nesse caso, porém, deve-se frisar 
em doses controladas e não consu-
midas de qualquer forma”, acrescenta 
Leopoldo.

Chocolate agiliza o raciocínio, melhora o humor, combate o estresse, ansiedade, hipertensão e a depressão e não é aconselhável para quem deseja emagrecer 

Por ser um alimento de alto 
teor de gordura e açúcar simples, 
com o consumo abusivo pessoas 
correm o risco de desenvolver 
problemas nutricionais. Deve 
haver critério no consumo, pois 
na fabricação final do chocolate 
existe a adição de leite, geral-
mente integral, o que aumenta 
a presença de outras gorduras 
saturadas e colesterol alimentar, 
que podem elevar o colesterol 
sanguíneo. O alerta também é 
válido para quem possui intole-
rância à lactose - açúcar do leite; 
uma boa opção para ambos os 
casos são os chocolates feitos à 
base de pó de soja.

O chocolate também deve 
ser consumido com moderação 
devido ao seu alto teor calórico. 
Essa recomendação vale tam-
bém para os chocolates dieté-
ticos, pois apresentam apenas 
restrição de açúcar, mas, muitas 
vezes, a quantidade de gordu-
ra e calorias é maior do que no 
produto tradicional. Por isso é 
importante ficar atento aos ró-
tulos e à composição nutricional 
presente nas embalagens.

Para que ele seja de boa 
qualidade, é necessário adicio-
nar mais manteiga de cacau. O 
chocolate branco não contém 
pasta de cacau, somente man-
teiga de cacau, açúcar, leite em 
pó e gorduras do leite. O cacau é 

usado com bebida e é uma fonte 
excelente de vários nutrientes, 
especialmente quando adicio-
nado ao leite. A fruta também é 
composta de proteína e gordu-
ra, sendo uma boa fonte de po-
tássio e tanino.

O consumo de cerca de 30g 
diárias de chocolate amargo, por 
exemplo, como parte de uma ali-
mentação saudável, pode trazer 
benefícios ao organismo. Mas é 
preciso ter cautela no consumo. 

Intolerância à lactose 
É a incapacidade parcial ou 

total de digerir a lactose, o açú-
car do leite. A doença ocorre 
porque o indivíduo nasce sem 
uma enzima que quebra a lacto-
se ou porque deixa de produzi-la 
ao longo da vida, seja pelo en-
velhecimento ou por lesões no 
intestino. 

“A lactose é formada por 
dois carboidratos menores, mo-
nossacarídeos, a galactose e a 
glicose, desempenhando assim o 
papel de suprir combustível para 
o corpo. A deficiência ou ausên-
cia da enzima lactase, produzida 
no intestino delgado para de de-
compor e absorver o açúcar, é a 
causa da intolerância.”, explica 
Leopoldo.

Ao ingerir um pedaço de 
queijo, chocolate, ou um simples 
copo de leite, a pessoa sente 

náusea, gases, inchaço, diarreia 
e assadura na região anal. A gra-
vidade dos sinais, que podem 
aparecer logo após a ingestão 
destes alimentos ou depois de 
horas, depende da quantidade 
ingerida e de quanta lactose 
cada pessoa é capaz de suportar. 

Joseth Costa, que sofre de 
intolerância a lactose há alguns 
anos, diz que já passou por maus 
bocados. “O maior problema é 
por que eu não me abstenho de 
comer alimentos com lactose. 
Como chocolate, leite condensa-
do entre outros. Mas, a pior par-
te é quando os sintomas chegam. 
Muitas dores na região do abdô-
men e enjoou. Mas, a pior parte é 
a zoação dos amigos, que comem 
chocolate na minha frente para 
passar vontade”, desabafa.

Não há tratamento para 
aumentar a capacidade de pro-
duzir lactase, mas os sintomas 
podem ser controlados por meio 
de dieta e medicamentos.  Pes-
soas que sofrem de intolerância 
à lactose devem evitar: leite de 
vaca    ou de cabra, queijo fresco, 
manteiga, requeijão, creme de 
leite, iogurtes, bolachas bolos e 
pudins e adoçantes em pó. 

As opções do que comer, en-
tão, são: Leite com baixa lactose, 
leite  de soja ou de arroz, queijo 
brie, camembert, roquefort, che-
dar, parmesão. 

Alimento tem alto teor de gordura e caloria
Os consumidores de ovos de 

chocolate durante o período da Pás-
coa vão encontrar um produto mais 
caro, de tamanho menor e com bai-
xo estoque nas lojas. A avaliação é 
do professor de varejo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Daniel Plá.

“As grandes redes estão com 
um cuidado para que não sobrem 
ovos mais caros, que são os maiores, 
porque houve um aumento grande 
no preço dos ovos de Páscoa. Os fa-
bricantes repassaram o aumento de 
custos e ainda colocaram um pouco 
mais em cima disso. Então, isso está 
criando essa anomalia no mercado”, 
disse Daniel Plá.

Segundo o professor, ao mes-
mo tempo em que a nova classe 
média está comprando mais ovos 
de menor peso, as pessoas de maior 
renda estão adquirindo ovos meno-
res para presentear na data.

A Páscoa constitui a segunda 
melhor data para a indústria de 
chocolate no Brasil, suplantando 
inclusive o Dia dos Namorados, de-
clarou Daniel Plá. “É o grande natal 
da indústria dos chocolates e as 

grandes redes já têm pedidos dos 
lojistas há mais de três meses”. Se-
gundo o professor da FGV, os ovos 
mais caros são os que custavam no 
ano passado em torno de R$ 20, R$ 
30 e R$ 40. 

Na Páscoa deste ano, esses 
ovos terão os preços ampliados 
para R$ 22 a R$ 23, R$ 35 e R$ 45, 
respectivamente. Do mesmo modo, 
os ovos menores, cujo preço variava 
entre R$ 3 e R$ 5 em 2012, sofrerão 
aumentos na mesma proporção.

Considerando os ovos acima de 
R$ 20, ele acrescentou que a previ-
são dos comerciantes é queda nas 
vendas. “Por isso, eles compraram 
menos. Há probabilidade de faltar 
ovos grandes porque os comercian-
tes estocaram pouco. Eles não que-
rem que tenha sobras, para evitar 
prejuízo. Os comerciantes não que-
rem correr esse risco”.

Por essa razão, Daniel Plá es-
timou que é preferível haver falta 
de ovos grandes e maior venda de 
ovos de menor tamanho. A situação 
de mercado que se apresenta para 
os consumidores é ter preços maio-
res e redução do tamanho dos ovos, 
ressaltou.

Produto mais caro deve prevalecer
Alana Gandra
Da AgÊncia Brasil
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Saiba Mais

Para saber se tem intolerância à lactose, é só fazer dois testes. No primeiro, que 
é feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o paciente recebe uma dose de lactose em 
jejum e, depois de algumas horas, são colhidas amostras de sangue que indicam os níveis 
de glicose. Se não houver alteração, a pessoa é intolerante à lactose.

Há também um exame respiratório que custa cerca de R$ 120 e monitora a quanti-
dade de hidrogênio nos gases exalados após a ingestão da lactose.
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31,3 milhões serão vacinados no país
contra a gripe

Campanha começa dia 15 
de abril e priorizará idosos, 
gestantes e crianças

Brasília – O Ministério da 
Saúde pretende vacinar este 
ano 31,3 milhões de brasilei-
ros contra a gripe. O número 
representa 80% de um total de 
39,2 milhões de pessoas que 
integram os chamados grupos 
prioritários – gestantes, idosos 
com mais de 60 anos, crianças 
entre 6 meses e 2 anos, pro-
fissionais de saúde, índios, po-
pulação carcerária e doentes 
crônicos.

Uma das novidades anun-
ciadas pela pasta é a inclusão 
de mulheres em puerpério 
(período de até 45 dias após o 
parto) nos grupos prioritários 
para vacinação. Outra mudan-
ça vai possibilitar que pessoas 
com doenças crônicas tenham 
acesso ampliado à vacina por 
meio de postos de saúde e não 
apenas centros de referência. 
Basta apresentar uma prescri-
ção médica no ato da imuniza-
ção. A Campanha Nacional de 
Vacinação começa no dia 15 
de abril e segue até o dia 26 
do mesmo mês. No dia 20 de 
abril (sábado), todos os 65 mil 
postos de saúde do país vão 
funcionar para um dia de mo-
bilização. Ao todo, 240 mil pro-
fissionais de saúde devem par-
ticipar da ação, além de 27 mil 

veículos terrestres, marítimos 
e fluviais. Serão distribuídas 
cerca de 43 milhões de doses 
que, este ano, protegem contra 
os seguintes subtipos de in-
fluenza: A (H1N1) ou gripe suína, 
A (H3N2) e B. Além dos R$ 330 
milhões gastos com a vacina, o 
Governo Federal vai enviar aos 
estados e municípios R$ 24,7 
milhões para apoiar ações de 
mobilização e preparação de 
equipes de saúde.

O secretário de Vigilância 
em Saúde, Jarbas Barbosa, des-
tacou que a vacina é segura e só 
é contraindicada para pessoas 
com alergia severa a ovo. Ele 
lembrou que, no ano passado, a 
cobertura entre gestantes, por 
exemplo, foi baixa em razão da 
falta de conhecimento sobre 
a importância da imunização. 
“Muitas vezes, o obstetra não 
está familiarizado e não reco-
menda”, explicou.

O ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, reforçou que 
a dose contém o vírus em sua 
forma inativa, mas que não há 
risco de uma pessoa contrair 
gripe em razão da imunização. 
O que pode ocorrer, segundo 
ele, é a pessoa tomar a vacina 
com o vírus em período de in-
cubação no corpo e apresen-
tar um quadro gripal logo em 
seguida. “A vacina contra a in-
fluenza é o melhor método que 
temos para reduzir o risco de 
casos graves e de internação”, 
disse Padilha. “É importante 
que a gente mantenha altas ta-
xas de cobertura vacinal”, com-
pletou.

 
Deficientes terão 
mais apoio no DF

Brasília – As políticas públicas 
destinadas a ampliar o acesso à edu-
cação, a atenção à saúde, a inclusão so-
cial e à acessibilidade foram reforçadas 
ontem no Distrito Federal (DF) com a 
adesão ao Plano Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência Física. Para o 
governador Agnelo Queiroz, o Programa 
Nacional Viver sem Limite é um “passo 
decisivo para uma política justa, que é 
a de cuidar das pessoas que precisam”.

Lançado pela presidente Dilma 
Rousseff em novembro de 2011, o Viver 
sem Limite é um conjunto de ações, 
coordenadas pela Secretaria de Direitos 
Humanos, em parceria com 15 ministé-
rios e o Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. O orçamento 
do programa é R$ 7,6 bilhões de reais 
até 2014. Agnelo Queiroz afirmou que o 
número de deficientes em Brasília é 50 
mil pessoas. 

aplicativo combate 
a tuberculose em Sp

São Paulo - Desde janeiro, a 
tecnologia está sendo uma aliada no 
controle da tuberculose dos doentes 
de Ribeirão Preto (SP). Um aplicativo 
para smartphone, desenvolvido pela 
Universidade de São Paulo (USP), 
permite que agentes de saúde arma-
zenem informações sobre os pacientes 
para alimentar um banco de dados so-
bre o tratamento da tuberculose no 
município. O tratamento prolongado, 
as doses diárias de medicação, os efei-
tos colaterais, são algumas das razões 
que levam as pessoas que têm tuber-
culose a abandonarem o tratamento. 
Por isso, o acompanhamento desses 
pacientes é tão importante. Esse apli-
cativo permite registrar diariamente 
todas as intercorrências (evento ines-
perado em um procedimento médico). 

enchente atinge 
as cidades do acre

petrobras viabiliza 
turnê de peça teatral

Brasília - Apesar de não tão inten-
sas quanto no ano passado, as chuvas 
no Acre causaram, em 2013, enchentes 
nas quatro maiores cidades do Estado. 
Na capital, Rio Branco, o rio que dá nome 
à cidade atingiu ontem a marca de 15,07 
metros, 1,07 metro acima da cota de 
transbordamento (14 metros) regis-
trada há quatro dias. A cota de alerta 
(13,5 metros) foi atingida há cerca de 
uma semana. A Defesa Civil tem apenas 
os números relativos à capital Rio Branco, 
onde há 165 famílias (670 pessoas) 
desabrigadas e 22 famílias (69 pessoas) 
desalojadas. “Os números correspon-
dem às pessoas retiradas pelas nossas 
equipes na capital”, destacou o major 
Eudemir Bezerra, do Corpo de Bombeiros. 
Segundo ele, há 190 pessoas mobiliza-
das nas equipes dos bombeiros, do Exé-
rcito e da prefeitura de Rio Branco para 
atender os atingidos pelas enchentes.

Rio de Janeiro - A peça Corte Seco, da 
Cia. Vértice de Teatro, com direção e drama-
turgia de Christiane Jathay, é a atração de  
ontem no Teatro Sesc Ginástico, no Rio de 
Janeiro, dentro da mostra organizada pela 
Petrobras A exemplo das 16 peças já ex-
ibidas desde janeiro ou com apresentações 
previstas até maio, Corte Seco foi contemp-
lada no programa da empresa que seleciona 
espetáculos de qualidade para circular pelo 
pelo, voltando depois ao Rio para encerrar a 
turnê. De acordo com Celso Lemos, um dos 
responsáveis pela produção do evento, “a 
mostra surgiu do interesse de reunir espe-
táculos de excelência comprovada, tanto 
de crítica como de público, em uma última 
oportunidade para o espectador rever sua 
peça favorita. Para alguns espetáculos, esta 
é sem dúvida a última sessão”, disse. O Tea-
tro Sesc Ginástico foi escolhido para sediar a 
mostra devido à sua localização no centro do 
Rio, o que facilita a presença do público.

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil

Categoria (Doenças CrôniCas)

Doença respiratória crônica

Doença cardíaca crônica

Doença renal crônica

Doença hepática crônica

Doença neurológica crônica

Diabetes

Imunossupressão

Obesos

Transplantados

região

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Brasil

Doses

3.093.100

10.755.620

18.612.160

7.570.670

2.905.920

42.937.470

PoPulação alvo

2.824.719

9.822.444

16.997.381

6.913.835

2.653.788

39.212.168

inDiCações Para imunização

Asma em uso de corticoides inalatório ou sistêmico (moderada ou grave);
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC);
Bronquioectasia;
Fibrose cística;
Doenças intersticiais do pulmão;
Displasia broncopulmonar;
Hipertensão arterial pulmonar;
Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.

Doença cardíaca congênita;
Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade;
Doença cardíaca isquêmica;
Insuficiência cardíaca.

Doença renal nos estágios 3, 4 e 5;
Síndrome nefrótica;
Paciente em diálise.

Atresia biliar;
Hepatites crônicas;
Cirrose.

Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neuro-
lógica;
Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes, incluindo: AVC, indiví-
duos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares;
Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;
Deficiência neurológica grave.

Dibetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.

Imunodeficiência congênita ou adquirida;
Imunossupressão por doenças ou medicamentos.

Obesidade grau III

Órgãos sólidos;
Medulo óssea.

Como proteger a criança de um envenenamento 

Distribuição das doses de vacina por região:

São Paulo - Um es-
tudo desenvolvido pelo 
Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas, em 
São Paulo, mostrou que 
26% das mulheres com 
o vírus HIV sofrem de 
depressão. O principal 
motivo, apontado pelas 
mulheres, foi a falta de 
suporte afetivo de pa-
rentes e amigos.

O estudo ouviu 120 
mulheres com Aids, de 
35 a 50 anos de idade. 
Do total, 60% disseram 
ter tido algum quadro 
de depressão logo após 
terem recebido o diag-
nóstico da doença. “Essa 
prevalência de depres-
são entre mulheres com 
HIV é cerca de duas vezes 
maior que a encontrada 
na população em geral. 
Isso mostra o quanto a 
infecção por HIV é um 
fator associado à de-
pressão e o quanto essa 
população é vulnerável, 
precisando de uma aten-
ção especial para esse as-
pecto da saúde mental”, 
disse a psiquiatra Valéria 
Mello, autora do estudo, 
em entrevista à Agência 
Brasil. “O fato de esta-
rem com HIV e o fato de 
saberem que estão com 
HIV já é um fator de es-

tresse muito grande. E 
tem também o fato de 
já terem adoecido. A 
maioria das mulheres 
que estava deprimida 
já tinha ficado doente”, 
explicou Valéria.

A maioria das mu-
lheres revelou ter um 
relacionamento está-
vel. E mais da metade 
delas afirmou ter sido 
contaminada com HIV 
pelo cônjuge. Segun-
do a psiquiatra, muitas 
mulheres com HIV ain-
da sofrem preconceito, 
embora o tratamento 
tenha avançado. 

“A parte da saúde 
mental dessas pessoas 
é um problema enor-
me. Existe ainda muito 
preconceito, tem o fato 
das pessoas ainda preci-
sarem tomar remédios, 
existem as dificuldades 
de relacionamento afe-
tivo. São várias dificulda-
des que as pessoas que 
vivem com essa doença 
vão enfrentando”, disse 
a psiquiatra. Para ajudar 
as mulheres com a do-
ença, Valéria aconselha 
atendimento psicológico 
nos centros de tratamen-
to das cidades ou que 
busquem apoio em or-
ganizações não governa-
mentais, onde poderão 
compartilhar experiên-
cias com quem sofre do 
mesmo problema.

Mulheres com HIV 
sofrem de depressão

FaLta De SUporte aFetiVo

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Brasília - Uma força-ta-
refa vai investigar irregula-
ridades em procedimentos 
com próteses (usadas como 
substitutas de membros e 
articulações do corpo) e 
órteses (aparelhos que ser-
vem para alinhar ou regu-
lar determinadas partes do 
corpo) feitos em 20 hospi-
tais, anunciou o Ministério 
da Saúde. A suspeita é de 
cobranças indevidas por 
implantes que não foram 
feitos. Entre os hospitais 
investigados um é público 
e os demais privados ou fi-
lantrópicos.

A suspeita surgiu de-
pois que o Departamento 
Nacional de Auditorias do 
Sistema Único de Saúde 
(Denasus) identificou “pos-
síveis distorções” em pa-
gamentos feitos em 2012. 
Foram selecionados as uni-

dades que registraram alto 
índice de cirurgias, em que 
mais de uma prótese ou ór-
tese foram implantadas em 
um paciente. Em cinco dos 
estabelecimentos, o per-
centual de cirurgias múlti-
plas girou de 54% a 99%, 
enquanto o parâmetro, se-
gundo a pasta, é 20%.

Adalberto Fulgêncio, 
diretor do Denasus, disse 
que a auditoria vai analisar 
prontuários de pacientes 
que fizeram cirurgias para 
receber mais de uma órte-
se ou prótese pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) nos 
20 hospitais, localizados 
nas cinco regiões do país.

“Cada produto desses 
é registrado, tem um selo 
que deve estar anexado a 
todos os prontuários dos 
usuários que sofrem uma 
intervenção cirúrgica para 
pôr uma prótese ou órtese”, 
disse Fulgência. Ele ressal-
tou que no hospital públi-
co a aquisição das órteses 

e próteses também vai ser 
auditada para “verificar se 
houve superfaturamento, 
porque neles a aquisição é 
por licitação”.

Fulgêncio declarou 
ainda que em 2012 o SUS 
pagou R$ 1 bilhão em ór-
teses e próteses, sendo que 
88% desse valor foi em 
procedimentos cardiológi-
cos e traumato-ortopédi-
cos, o foco da auditoria.

Caso sejam compro-
vadas irregularidades, o 
Denasus poderá solicitar 
o ressarcimento do recur-
so público usado de forma 
indevida. Os responsáveis 
podem responder crimi-
nal, administrativa e etica-
mente. A força-tarefa será 
instituída em portaria, que 
deve ser publicada esta se-
mana no Diário Oficial da 
União e tem previsão para 
começar a investigação nos 
próximos dez dias. O grupo 
terá 60 dias para concluir 
as apurações.

Saúde investigará hospitais 
suspeitos de irregularidades

USo De prÓteSeS e ÓrteSeS

Aline Leal
Repórter da Agência Brasil



Inclusão social
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Pronatec oferece 16.376 mil vagas para a Paraíba

Cursos para famílias carentes
O Programa Nacional de Aces-

so ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec - Brasil Sem Miséria) ofe-
rece, este ano, 863 mil vagas para 
pessoas em situação de extrema po-
breza. Com isso, a oferta de cursos 
passará para mais de 1,1 milhão. 
No ano passado, o programa teve 
266,7 mil inscritos. Na Paraíba, são 
16.376 vagas.

No total, existem vagas aber-
tas para 448 cursos diferentes, em 
2.034 cidades de todo o país. Entre 
eles, curso para auxiliar administra-
tivo, eletricista, manicure e pedicu-
re, pedreiro, operador de compu-
tador, montagem e manutenção de 
computadores, almoxarife, instala-
dor predial de baixa tensão e auxi-
liar de pessoal.

De acordo com o diretor de In-
clusão Produtiva do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, Luiz Müller, o trabalho dos 
municípios é fundamental para que 
as pessoas extremamente pobres 
tenham acesso aos cursos. “Em 
cada município, a assistência social 
tem um papel muito importante no 
processo de mobilização para aces-
sar as vagas.” As prefeituras podem 
aderir ao programa a qualquer mo-
mento.

O Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) é responsável 
pela articulação entre o Sistema S - 
Senai, Sesi, Senac, Sesc, Sest e Senar, 
escolas técnicas e empresários para 
definir os postos de trabalho dispo-
níveis no município.

“Cada município tem sua par-
ticularidade. Há oportunidades es-
pecíficas de emprego em cada um. 
Com o Brasil Sem Miséria, passa-
mos a olhar localmente a deman-
da de mão de obra e conseguimos 
detectar possibilidades de inclusão 

produtiva das pessoas nesses mer-
cados específicos”, destaca Müller.

Segundo o diretor, a cada tri-
mestre o governo fará um proces-
so de repactuação, com objetivo de 
identificar novos mapas de opor-
tunidades e especificidades locais. 
Isso pode resultar na abertura de 
mais vagas.

 
Pronatec
O Programa Nacional de Acesso 

Técnico e Emprego Brasil Sem Misé-
ria, em parceria com o Ministério da 
Educação (MEC), coordena a oferta 
de vagas de qualificação profissio-
nal para população em situação de 

extrema pobreza no país.
São cursos de formação inicial 

e continuada, voltados para a inser-
ção no mercado de trabalho, com 
duração mínima de 160 horas. Os 
cursos são ofertados em instituições 
de reconhecida qualidade no ensino 
técnico e tecnológico, como as uni-
dades do sistema nacional de apren-
dizagem (Senac e Senai) e a Rede 
Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. A oferta é gratuita e os 
beneficiários recebem alimentação, 
transporte e todos os materiais es-
colares.

A execução do programa é 
desenvolvida junto às prefeituras 

municipais, por meio da assistên-
cia social, que se responsabilizam 
pela mobilização dos beneficiários, 
pré-matrícula e acompanhamento 
dos alunos, e conta com o apoio dos 
governos estaduais. A meta do Pla-
no Brasil sem Miséria é capacitar 
um milhão de pessoas inscritas no 
Cadastro Único para Programas So-
ciais do Governo Federal (CadÚnico) 
até o ano de 2014.

Atualmente, as mulheres re-
presentam cerca de 70% de alunos 
desta modalidade do programa. No 
primeiro ano do Brasil Sem Miséria, 
completado em junho de 2011, o 
programa ofereceu vagas em cerca 

de 190 cursos em 877 municípios de 
todo o país.

Os cursos mais procurados pelo 
público do Pronatec são auxiliar admi-
nistrativo, operador de computador, 
eletricista instalador predial de baixa 
tensão, recepcionista e costureiro.

Para participar do Pronatec Bra-
sil Sem Miséria é preciso ter, no míni-
mo, 16 anos e estar cadastrado ou em 
processo de cadastramento no CadÚ-
nico, mesmo que o candidato não seja 
beneficiário do Bolsa Família ou do 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC). O interessado deve procurar o 
Cras de seu município ou a Secretaria 
de Assistência Municipal.

Para reestruturar as unidades 
de atendimento do Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine), nove es-
tados do Nordeste e Minas Gerais 
terão repasse de R$ 20 milhões 
do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS). 
De acordo com o diretor de Inclu-
são Produtiva Urbana do MDS, Luiz 
Müller, o montante vai possibilitar 
que as pessoas formadas pelo Pro-
grama Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego (Pronatec 
Brasil Sem Miséria) sejam encami-
nhadas ao mercado de trabalho.

Os recursos foram direciona-
dos aos locais com maior número 
de pessoas de baixa renda quali-
ficadas pelo Pronatec Brasil Sem 
Miséria. “No ano passado, 266 mil 
pessoas foram capacitadas pelo 
programa. Só no Nordeste foram 
176 mil pessoas”, avalia Müller.

Para a ação, o MDS repassa os 
recursos ao Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), que, por sua vez, 
encaminha o dinheiro às secreta-
rias de Trabalho dos estados, in-
cumbidas de executar os convênios.

Além de repassar os recur-
sos, o MDS está desenvolvendo 
um sistema online de cruzamento 
dos dados do Sistema Nacional de 
Informações da Educação Profis-
sional e Tecnológica (SisTec) e do 
Mais Emprego. “Com o cruzamen-
to desses dados, vai ser possível 
sabermos o dia em que a pessoa se 
formou no Pronatec e quando ela 
foi empregada. Isso vai possibilitar 
uma visão sistêmica do ingresso 
desse pessoal no mercado de tra-
balho”, assinala Müller.

Ampliação do 
atendimento

O  Cadastro Único para programas so-
ciais do Governo Federal é o instrumento 
mais importante para a superação da mi-
séria em todo o país. Neste mês de março, 
todas as 2,5 milhões de pessoas extrema-
mente pobres que estão cadastradas e já 
recebem o Bolsa Família receberão uma 
complementação, garantindo que sua 
renda supere o patamar mensal de R$ 70 
per capita. 

Além de identificar os beneficiários 
do programa de transferência de renda, 
o Cadastro Único possibilita que o Gover-
no Federal efetive ações complementa-
res para a população, como Minha Casa 
Minha Vida, Bolsa Verde, Tarifa Social de 
Energia Elétrica e aposentadoria para do-
nas e donos de casa. “Por isso, o Cadastro 
Único é precioso e é o nosso instrumento 
de gestão e monitoramento para reorien-
tar toda essa oferta de serviços”, destaca 
a ministra Tereza Campello, do Desenvol-
vimento Social.

Na cerimônia de anúncio da amplia-
ção do Plano Brasil sem Miséria, a ministra 
destacou o papel de estados e municípios 
para que o país possa conhecer essas pes-
soas. “Para levar os benefícios e serviços à 
população precisamos do nome, endere-
ço, escolaridade de cada membro da famí-
lia, informações sobre frequência escolar, 
renda, participação no mercado de traba-
lho, tarifa de energia, produção rural e ou-
tras informações”. As prefeituras devem, 
ainda, manter atualizado o cadastro das 
pessoas que já se encontram no sistema, 
para garantir oferta e continuidade dos 
serviços oferecidos pelo Governo Fede-
ral. Durante o evento, a presidente Dilma 
Roussef ressaltou a importância da estra-
tégia da busca ativa para que o governo 
consiga levar os programas e serviços às 

Cadastro é fundamental em programa social

famílias extremamente pobres. “É neces-
sário encontrá-los e essa é uma diferença 
substantiva também que nós aprendemos: 
o Estado deve ir atrás, não deve esperar 
que esses brasileiros batam à nossa porta 
para que nós os encontremos.”

Desde o início do Plano Brasil Sem Mi-
séria, em junho de 2011, 791 mil famílias 
que estavam na miséria foram encontra-
das, cadastradas e incluídas no Bolsa Fa-
mília. Estima-se que mais 700 mil precisam 
ser cadastradas até 2014.

Benefícios

l 22 milhões de famílias brasileiras saem da 
situação de pobreza extrema

l R$ 20 mi serão investidos para ampliar aten-
dimento do Pronatec Brasil Sem Miséria

l Mais de 1,6 mil famílias já receberam cister-
nas para armazenamento de água em 2013

Complementação do Bolsa Família beneficia 2,5 milhões de famílias carentes neste mês de março

FOTO: Arquivo
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Para o álbum de família: Yves Albuquerque com o pequeno Fernando Neto, Fernanda, Brenda, o fes-
tejado Fernando Serpa de Menezes e Magnólia

Jornalista Eloise Elane 
Farias, médico Augusto 
de Almeida Filho, den-
tista Patrícia Rabello, 
arquiteta Zorilda Ro-
que, Michela Santos, 
Sra. Rita Nunes Pereira, 
professora Eliane Gual-
berto Duarte, executivo 
Marcos Alberto Alves de 
Vasconcelos.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  27 de março de 2013

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa, 
sacuda a poeira. Deixe de 
ser quem era, e se trans-
forme em quem é”

“Se todo dia você toma um 
choque na tomada de casa, 
vai acabar achando que 
precisa disso para viver. 
Mude seu foco”

FERNANDO PESSOA TATI BERNARDI

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

  O músico paraibano Xisto 
Medeiros vai lançar seu próximo 
CD denominado “Black Xisto” com 
uma boa novidade.

   É que a música “Sol de Prata”, 
feita em parceria com o poeta  e 
jornalista Astier Basílio, vai estar 
sendo interpretada no CD pelo 
cantor e compositor maranhense 
Zeca Baleiro.

Zum ZumZum
   O recém-inaugurado Hotel Atlântico Cabo Branco, da família Freitas, 
sediou o seu primeiro evento que foi o Encantar Especial 25 Anos. A promoção 
é da Antares Comunicação que reuinu 150 pessoas para palestras de Marta 
Gabriel e Fábia Lipe.

   Os empresários Marciel Adriano Nedel Maioli, Cleomar Bernardi e 
João Augusto Cunha Lima satisfeitos com o sucesso do restaurante Marbeli, 
no Cabo Branco, que dispõe de três ambientes. No Domingo de Páscoa, terá 
cardápio especial.

FOTO: Goretti Zenaide

Festejos
FOI UMA reunião 

com verdadeiros ami-
gos e familiares, alguns 
vindos do Rio Grande 
do Norte, a festa de 
aniversário do em-
presário e agropecua-
rista Fernando Serpa de 
Menezes, preparado com 
carinho por sua mulher, 
Magnólia Menezes.

O evento foi realizado 
no Salão Veneza da Mai-
son Blu´nelle, no último 
sábado, com coquetel e 
caprichado jantar, além 
de música da melhor 
qualidade  com o músico 
Leozinho e banda.

FOTO: Goretti Zenaide

Grandes amigos: Magnólia e Fernando Menezes, Tico e Valkíria Lira, 
Verônica e Ewerton Holanda, Fátima Tenório e Socorro Bronzeado

Adriana e Diego
EM NOSSAS MÃOS, convite para o casamento 

dos jovens Adriana Albuquerque e Diego Guimarães, 
a se realizar no dia 20 de abril na barroca Igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, com recepção no Paço 
dos Leões.

A noiva é filha de Fernando Mello Cavalcanti de 
Albuquerque e Angélica Maria Gurgel Cavalcanti de Albu-
querque e o noivo, de Francisco Irlem dos Guimarães e 
Maria da Glória Braga dos Guimarães.

A PARTIR  do 
próximo dia 5 de abril, 
todas às sextas-feiras 
às 15h, o Zarinha Cen-
tro de Cultura vai fazer 
funcionar um cineclube 
para alunos dos 6 aos 
16 anos. A exibição de 
filmes para turmas de 6 
e 7 anos, de 8 a 11 anos 
e de 12 a 16 anos será 
sempre acompanhada 
de um professor para 
discussão sobre o 
tema de cada filme.

Cineclube

   O MAG Shopping abrirá na Sexta-Feira da Paixão a partir das 12h a Praça 
da Alimentação e às 13h lojas e cinemas. Na quinta-feira, sábado e domingo, o 
shopping estará aberto nos seus horários normais.

Estimados Jacinto e Apparecida Medeiros, Joãozinho e Lucinha Medeiros na Maison Blu´nelle

WALMIRINHA Car-
taxo Queiroga avisando 
que no próximo dia 12 de 
abril será realizada mais 
uma edição do Festival 
de Tortas. 

Toda renda das 
vendas das tortas será 
revertida para o Lar da 
Providência Carneiro da 
Cunha.

Tortas

FOTO: Goretti Zenaide

Presenças bacanas dos médicos Deyse e Márcio Queiroga

ESTÃO DE VENTO 
em popa as obras do 
arrojado prédio em 
que vai se instalar a 
nova loja da Primavera 
Tecidos, do empresário 
José Gomes, pioneiro 
no segmento em João 
Pessoa.

O novo espaço da 
moda fica na antiga 
casa que foi escritório 
do advogado Roberto 
de Luna Freire, no Cabo 
Branco. 

Primavera

Teatro e Circo
O GOVERNO DO ESTADO, através da Fundação 

Espaço Cultural José Lins do Rêgo está levando hoje 
espetáculos para dez cidades de diferentes regiões para 
comemorar o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do 
Circo.

As cidades beneficiadas com esta ação cultural vão 
ser João Pessoa, Sousa, Bananeiras, Cajazeiras, Areia, 
Campina Grande, Monteiro, Ouro Velho, Guarabira e 
Pombal. Na capital, as apresentações vão ser na Praça 
do Coqueiral, em Mangabeira e no Teatro Lima Penante.

Marchand Roseli Garcia e a aniversariante de hoje, arquiteta 
Zorilda Roque

FOTO: Goretti ZenaideProjeto Terra
O SEBRAE Paraíba firmou parceria com o Pro-

jeto Terra, uma iniciativa do biólogo, economista e 
apresentador de TV, Richard Rasmussen para produzir 
vídeos, documentários e livros fotográficos sobre o 
artesanato e a vida dos artesãos paraibanos.

O projeto resultará também no mapeamento do 
melhor da produção do artesanato no interior do 
Estado, valorizando a cadeia produtiva, os valores 
simbólicos e históricos das comunidades.

Corregedoria e adoção
FORAM INICIADAS as visitas às escolas pela equi-

pe da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, órgão 
da Corregedoria Geral de Justiça que é presidido pelo 
desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

A proposta é enfatizar a importância da adoção 
junto às escolas públicas e privadas da região metro-
politana de João Pessoa e a primeira visita foi à Escola 
Municipal Luiz Pontes, no bairro do Cristo. A segunda 
será a Escola Adjunto Carlos de Morais, no Recanto 
do Poço, em Cabedelo.
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Detran intensifica 
Operação Lei Seca 
durante feriadão

Página 14

Os cerca de 40 mil habi-
tantes da comunidade Renas-
cer, no município de Cabede-
lo, recebem oficialmente hoje 
a obra que vai garantir a segu-
rança na travessia da BR-230 
e possibilitar mais fluidez no 
trânsito naquela área. Trata-
-se da passarela metálica de 
pedestres instalada sobre o 
km 13 da rodovia, que será 
inaugurada às 16h pelo go-
vernador Ricardo Coutinho. 
Foram investidos aproxima-
damente R$ 1 milhão.

O ex-presidente da As-
sociação dos Moradores do 
Renascer, Rosivaldo Alves, 
comemorou a inauguração 
da passarela, afirmando que 
a obra vai beneficiar todas as 
pessoas que passam naquele 
trecho da rodovia, tanto os 
pedestres quanto os motoris-
tas. “A passarela vai garantir 
que a população passe de um 

lado para o outro sem correr 
risco de morte e vai desafogar 
o trânsito, facilitando a vida 
dos motoristas”, afirmou.

Rosivaldo Alves lembrou 
que várias pessoas da comu-
nidade Renascer perderam 
suas vidas naquele trecho da 
rodovia em anos passados. 
“Depois de muitas mortes e 
atropelamentos, o Ministério 
Público determinou a cons-
trução da lombada física, um 
paliativo que evitou mais 
mortes. Mas agora a comuni-
dade ganha uma obra defini-
tiva”, observou.

Ele comentou ainda que 
o trânsito é intenso naquela 
área, especialmente das 6h 
às 8h e das 18h às 19h30, 
horários em que o trânsito 
fica engarrafado por causa da 
lombada física e da travessia 
dos pedestres. “Além de com-
plicar a vida dos motoristas, 
as pessoas que pegam ôni-
bus também se complicavam 
porque os ônibus demora-
vam mais a chegar ao ponto 
existente no local. Os veículos 
gastavam cerca de 30 minu-
tos para passar no local nes-
tes horários”, enfatizou.

13

Obra vai garantir segurança 
na travessia da BR-230 e 
mais fluidez no trânsito

O inspetor da Polícia 
Rodoviária Federal, Genésio 
Vieira, destacou a importância 
da passarela naquele trecho 
da BR-230 e apelou para que 
a comunidade utilize-a real-
mente para fazer a travessia 
da rodovia. “Esperamos que 
não aconteça o que vem acon-
tecendo nas passarelas exis-
tentes em Tibiri (Santa Rita) 
e no Distrito Industrial (próxi-
mo ao conjunto Costa e Silva), 
onde as pessoas não respei-
tam e continuam acontecendo 
atropelamentos”, ressaltou.

Adequação de capacida-
de - Para o engenheiro e su-
pervisor da Unidade Local de 
Santa Rita do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), Rainer 
Branco, a nova passarela vai 
melhorar significativamente 
o tráfego no trecho da rodo-
via, diminuindo a retenção de 
veículos, tendo em vista que a 
lombada física será eliminada 
e os pedestres terão o local 
certo para a travessia. “A lom-
bada eletrônica, no entanto, 
vai continuar”, comentou.

Rainer Branco adiantou 
que até o final do mês deve-

rá ser concluído o projeto de 
adequação de capacidade da 
rodovia, que contemplará o 
trecho da BR-230 que vai de 
Cabedelo até o viaduto de Oi-
tizeiro, em João Pessoa. Estão 
previstas implantações de no-
vas passarelas, viaduto, vias 
laterais e ampliação da faixa 
de rolamento, que passará 
a contar com três faixas na 
maioria dos trechos.

O engenheiro salientou 
que a obra vai separar o trá-
fego rodoviário do urbano. 
“Há algum tempo, o fluxo da 
rodovia é superior ao possível, 
especialmente neste trecho, 

que é essencialmente urba-
no. A obra vai possibilitar um 
maior escoamento do trânsito, 
inclusive a rodovia ficará sem 
sinais”, revelou.

 
A passarela
A passarela tem como 

principais características téc-
nicas fundações e pilares em 
concreto armado e estrutura 
aérea para o trânsito de pedes-
tres em aço especial resistente 
à corrosão. Foram investidos 
R$ 993,033,19, contemplando 
uma população de cerca de 
40 mil habitantes do Conjunto 
Renascer, bem como todos os 

motoristas usuários da rodo-
via nos dois sentidos, que ao 
longo dos anos sofrem com en-
garrafamentos naquele ponto. 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

A passarela metálica instalada sobre o quilômetro 13 da BR-230 será inaugurada hoje às 16h

Passarela será 
inaugurada hoje

nO renAScer

A obra teve 
investimento 
de quase 
R$ 1 milhão e 
vai beneficiar 
milhares de 
pessoas

FOtO: Secom-PB
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Detran intensifica no feriadão da 
Semana Santa Operação Lei Seca

Sem atendimento ao 
público durante o feriadão 
da Semana Santa, o De-
partamento Estadual de 
Trânsito (Detran) vai re-
forçar a Operação Lei Seca 
para evitar acidentes de 
trânsito provocados pela 
mistura álcool e direção. 
A equipe de policiamento 
de trânsito vai intensificar 
as fiscalizações, em todo o 
Estado.

Desde que foi lança-
da, no dia 21 de setembro, 
com o objetivo de integrar 
as ações do Detran e Ba-
talhão de Policiamento de 
Trânsito (BPTran), a Ope-
ração Lei Seca já flagrou 
1.036  motoristas parai-
banos dirigindo embriaga-
dos. Só este ano, 410 moto-
ristas foram flagrados com 
sintomas de embriaguez 
ao volante e 98 foram pre-
sos. Em 2013, a Operação 
Lei Seca já aplicou 5.495 
testes do bafômetro.

Na última sexta-feira 
(22), uma operação reali-
zada em Campina Grande 
com a integração do De-
tran, 2º Batalhão da Po-
lícia Militar, Polícia Civil, 
CPTran e STTP  flagrou 22 
motoristas dirigindo sob 
efeito do álcool e 8 foram 
presos.

Em virtude do feria-
dão da Semana Santa, o 
posto do Detran do Sho-
pping do Automóvel, na 
estrada de Cabedelo, não 
vai funcionar no próximo 
sábado (30). Em Campi-
na Grande,  também não 
haverá expediente na 1ª 
Ciretran. Os testes psico-
técnicos agendados para 
amanhã foram remarcados 
para a segunda-feira, 1º de 
abril, já que o Governo do 
Estado decretou ponto fa-
cultativo amanhã, véspera 
do feriado da Sexta-feira 
da Paixão (29). 

IPVA
A Secretaria de Estado 

da Receita (SER) anunciou 
esta semana a prorrogação 
do prazo de vencimento do 
Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automo-
tores (IPVA) para o dia 5 
de abril. 

O adiamento foi soli-
citado à Receita Estadual 
pelo Detran para promover 
os testes e alterações no 
número de dígitos do códi-
go Renavan (Registro Na-
cional de Veículos Automo-
tores), que acontecem até 

Só este ano mais de 400 
motoristas foram flagrados 
com sintomas de embriaguez

o dia 1º de abril. A implan-
tação de mais um dígito no 
Renavam foi determinada 
pela portaria número 27 do 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), de 25 
de janeiro de 2013. 

Com o adiamento, os 
proprietários de veículos 
com final de placa 5, que 
teriam até o dia 28 de mar-
ço para efetuar o pagamen-
to com desconto de 10% 
na cota única, ganharam 
mais uma semana de pra-
zo, sem perder a garantia 
da redução. 

Os proprietários de 
veículos que optarem 
pelo parcelamento em 
três vezes devem pagar a 
1ª parcela, também sem 
qualquer acréscimo de 
multa ou juros, até o dia 
5 de abril. Segundo dados 
do Detran, mais de 96 mil 
veículos entre carros de 
passeio, comerciais leves 
(pick-up), motos, ônibus 
e caminhões têm final de 
placa 5 na Paraíba.  

A prorrogação também 
alcança os proprietários de 
veículos de finais de placas 
1, 2; 3 e 4 que decidiram 
parcelar o tributo nos me-
ses de janeiro e fevereiro. 
A 3ª e última parcela dos 
proprietários com finais 
de placa 1 e 2 podem ser 
pagas até o dia 5 de abril, 
enquanto os donos de veí-
culos com placas finais 3 e 
4 poderão efetuar a 2ª par-
cela nessa nova data. 

Em virtude da implan-
tação de mais um dígito 
no código Renavan , as al-
terações de cadastro rea-
lizadas a partir das 13h de 
ontem só serão efetivadas 
a partir da segunda-feira , 
1º de abril. 

O Detran também in-
forma que, em virtude 
da referida implantação, 
as consultas e emissões 
disponíveis no portal do 
Detran e terminais de au-
toatendimento estarão in-
disponíveis, a partir das 
18h de hoje, devendo ser 
normalizadas na segunda-
feira, 1º de abril, a partir 
das 7h.

Casa da Cidadania altera horário de atendimento
no shoPPIng tAmbIá

A Casa da Cidada-
nia do Shopping Tam-
biá vai alterar o horário 
de atendimento a partir 
do próximo dia primeiro 
de abril. Os serviços que 
eram disponibilizados à 
população de segunda a 
sexta, das 9h às 18h, e aos 

sábados, das 9h ao meio-
dia, será feito de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 
18h40.

O objetivo da mudan-
ça é evitar o desperdício 
com a energia elétrica, 
bem como com o material 
humano que, por lei, pre-

cisa gozar um dia de folga 
na semana por causa das 
atividades desenvolvidas 
aos sábados.

De acordo com o 
gerente operacional da 
Casa da Cidadania do 
Shopping Tambiá, Gi-
vanildo Melo, o público 

não sofrerá prejuízo 
com a mudança, uma 
vez que foi acrescenta-
do 40 minutos diários à 
carga horária para aten-
der a demanda.

serviços
A Casa da Cidadania 

oferece serviços de institui-
ções públicas e privadas. O 
público pode contar com 
questões ligadas à Age-
visa, Boletim de Ocorrên-
cia, Cagepa, CPF, Detran, 
Defensoria Pública, balcão 
do Sine, Procon, Prefeitura 
Municipal de João Pes-

soa, telefonia, Tribunal de 
Justiça, entre outros. No 
total, em 2012, foram fei-
tos 681.991 atendimentos.

Contato
Outras informações 

podem ser obtidas pelo 
telefone 3218-4415.

A Arquidiocese da Pa-
raíba dá continuidade à pro-
gramação da Semana Santa 
amanhã com o início das ce-
lebrações do Tríduo Pascal – 
paixão, morte e ressurreição 
de Jesus Cristo. Serão reali-
zadas missas e a Procissão do 
Silêncio à noite, a partir das 
21 h, saindo da Catedral Ba-
sílica de Nossa Senhora das 
Neves em direção à Igreja do 
Carmo, na Praça Dom Adauto.

De acordo com a progra-
mação, às 8h, na Catedral, o 
arcebispo da Paraíba, dom 
Aldo Pagotto, celebra a Missa 
dos Santos Óleos, com a par-
ticipação de sacerdotes de to-
das as paróquias. Na ocasião, 
serão consagrados os óleos a 
serem utilizados em todas as 
paróquias para a administra-
ção de alguns sacramentos 
como Batismo, Crisma e Un-
ção dos Enfermos. Em outro 
momento – após a homilia – 
os padres farão a renovação 
das promessas sacerdotais.

Para as 17h, está pre-
vista a missa do Lava-pés, 
que relembra a última ceia 
de Jesus. Durante o rito do 
lava-pés, é relembrado o ges-

to de Jesus que lavou os pés 
dos discípulos num sinal de 
humildade, solidariedade e 
igualdade entre os homens. 

À noite, a partir das 19h, 
acontecerá a adoração ao 
Santíssimo Sacramento; e às 
21h, a Procissão do Silêncio, 
com o translado do Santíssi-
mo Sacramento até a Igreja do 
Carmo, na Praça Dom Adauto.

Paixão e morte
Na Sexta-feira Santa, 

será realizada a Via Sacra na 
Catedral, às 9h. Em seguida, 
às 12h, haverá o Ofício das 
Trevas; e às 15h, celebração 
da Paixão, seguida da Pro-
cissão do Senhor Morto, que 
percorrerá as principais ruas 
do centro de João Pessoa.

No sábado Santo, haverá 
Vigília Pascal às 19h; e no do-
mingo de Páscoa, missas serão 
celebradas às 6h, 9h e 18h. Ou-
tra missa, às 19h15, será reali-
zada no Colégio Pio X.

Em Campina grande 
A programação oficial da 

Semana Santa em Campina 
Grande acontece na Catedral 
de Nossa Senhora da Concei-
ção. Amanhã, o bispo dioce-
sano, Dom Manoel Delson, se 
reúne com todo clero na Cate-

Arquidiocese inicia celebrações amanhã
tRÍDUo PAsCAL

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Programação: 

Dia 28/3 (Quinta-feira santa): 
Missa dos Santos Óleos às 8h. 
Missa do Lava-pés às 17h. Adoração ao Santíssimo logo 
após a Missa. 
Em seguida tem Procissão do Silêncio.

  Dia 29/3 (sexta-feira santa): 
l Via Sacra na Catedral às 9h. 
l Ofício das Trevas às 12h. 
l Celebração da Paixão, às 15h, seguida da Procissão do 
Senhor Morto.

  Dia 30/3 (sábado santo): 
l Vigília Pascal às 19h.

  Dia 31/3 (Domingo de Páscoa): 
l Santa Missa às 6h, 9h e 18h. Santa Missa às 19h15 no 
Col. Pio X.

l mais informações: Catedral Basílica de Nossa Senhora 
das Neves. Praça Dom Ulrico, s/n, centro de João Pessoa. 
Fone: (83) 3221-2503 (atendimento das 14h às 17h). 
Pároco da Sé Basílica: Pe. Rui da Silva Braga. Vigário: 
Mons. Robson Bezerra.

dral, às 8h30, para a celebração 
da Missa dos Santos Óleos. Às 
17h, haverá missa da Ceia do 
Senhor, seguida de Vigília Eu-
carística, encerrando às 22h. 

Na Sexta-feira Santa, às 
15h, haverá celebração da 
Paixão do Senhor por Dom 

Manoel Delson; às 16h, pro-
cissão com a imagem do Se-
nhor Morto pelas principais 
ruas do centro da cidade.  No 
sábado, às 20h, santa missa 
da Vigília Pascal; e no domin-
go de Páscoa, às 10h, missa.

Para evitar a combinação álcool e direção, a equipe de policiamento de trânsito vai intensificar as fiscalizações em todo o Estado

Foto: Arquivo

Secretaria da 
Receita anuncia 
prorrogação do 
prazo de 
vencimento 
do IPVA para 
o dia 5



Hotel de Brejo das Freiras oferece
pacotes especiais na Semana Santa
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O Hotel Estância Termal 
de Brejo das Freiras, locali-
zado no Sertão da Paraíba 
(550 km da capital), é uma 
ótima opção de lazer para 
o feriado da Semana San-
ta. O hotel está oferecendo 
pacotes especiais com pre-
ços que vão desde R$ 429 
(apartamento simples) a R$ 
1.188 (apartamento quín-
tuplo). Os funcionários pú-
blicos estaduais terão des-
conto de 20%.

O hotel pertence a Em-
presa Paraibana de Turis-
mo (PBTur) e passou por 
uma reforma em sua in-
fraestrutura, e todo o corpo 
funcional vem recebendo 
capacitação e qualificação. 
Além de contar com ótima 
infraestrutura, o hotel ofe-
rece ainda o misticismo de 
suas águas termais que são 
consideradas milagrosas e 
de efeitos medicinais.

De acordo com a gerên-

cia do hotel, a promoção dos 
pacotes começa hoje e ter-
mina no domingo (31), após 
o café da manhã. São três 
diárias completas, com café 
da manhã, almoço e jantar, 
onde criança até seis anos 
não paga.

O subcoordenador ad-
ministrativo do hotel, José 
Walteirton, informa que es-
tão sendo oferecidos tam-
bém descontos de 40% nas 
diárias para os funcionários 
públicos estaduais em ser-
viço.  Essa diária só inclui o 
café da manhã e estará dis-
ponibilizada durante todo o 
ano.  “Os funcionários que 
estão a serviço devem apre-
sentar na recepção do hotel 
uma declaração do gestor do 
qual ele é vinculado infor-
mando que o servidor está 
a trabalho na região”, infor-
mou.

Um dos principais atra-
tivos da Estância Termal do 
Brejo das Freiras são os ba-
nhos terapêuticos com du-
chas e em banheiras de hi-
dromassagens. As águas com 
temperatura de 36 graus são 

Os preços vão de R$ 429 
(apartamento simples) a 
R$ 1.188 (cinco pessoas)

O Projeto Cooperar tem pro-
movido o desenvolvimento rural 
sustentável em todas as regiões da 
Paraíba. Com financiamento de 
R$ 170 mil, está em obras o Centro 
Social da Produção Familiar (CSPF) 
no município de Belém. Em reu-
nião realizada na semana passa-
da, foram apresentados aos mem-
bros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural (CMDRS) 
os critérios, a forma, o conteúdo, 
a funcionalidade e a interação do 
Centro Social com a socioecono-
mia microrregional.

“O Centro Social da Produção 
Familiar, em Belém, no Distrito 
de Rua Nova, está projetado e 
equipado para oferecer logística 
de treinamento a jovens e adul-
tos em informática, costura, ar-
tesanato, pintura e gastronomia 
regional”, revela o coordenador 
estadual do Projeto Cooperar, 
Roberto Vital. O equipamento 
também servirá de ponto de ex-
posição e vendas dos produtos 
gerados nos treinamentos.

O CSPF está localizado no Dis-

trito de Rua Nova, porta de en-
trada do Brejo paraibano para o 
turista que vem do Rio Grande do 
Norte. Seu principal papel social é 
treinar mão de obra para atender 
a demanda do polo turístico que 
está se consolidando no local.

A reunião realizada na sexta-
feira (22) teve a participação do 
prefeito de Belém, Edgard Gama, 
da vice-prefeita, Betânia dos An-
jos, representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, verea-
dores, extensionista local da Ema-
ter, além de presidentes de asso-
ciações.

Roberto Vital avalia que o 
Centro Social de Produção Fami-
liar deverá atender a demanda de 
todas as demais associações e que 
sua gestão deve ser extremamen-
te transparente e apartidária, com 
agenda mensal elaborada nas re-
uniões do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Susten-
tável. “Para sua funcionalidade 
plena, é fundamental o apoio de 
todos, principalmente da gestão 
pública municipal”.

Esta semana, o Cooperar está 
construindo, com as partes envol-
vidas no projeto, uma agenda que 
permita a identificação da deman-
da de treinandos. No final de abril 
será apresentada uma agenda 
durante reunião do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável.

Avicultura 
No município de Lagoa de 

Roça, os gestores do Cooperar 
acompanharam visita de inte-
grantes do programa Pará-Ru-
ral a aviários locais de associados 
da Cooperativa dos Avicultores 
da Agricultura Familiar (Copaf). 
A visita da equipe do Pará-Rural 
foi uma recomendação do Banco 
Mundial, por se tratar de um em-
preendimento que é referência. 

O Banco Mundial financia 
projetos do Cooperar. “A Copaf é 
a gestora do abatedouro-frigorífi-
co, cuja construção e equipamento 
se constitui no maior subprojeto 
apoiado pelo Cooperar em todo o 
Estado”, afirma Roberto Vital.

Cooperar ajuda comunidades rurais
desenvolvimento sustentável

oriundas de duas fontes que 
abastecem o hotel.

Opções de lazer
Os hóspedes têm à dis-

posição um salão de conven-
ções, restaurante climati-

zado com cozinha regional, 
biblioteca, piscinas adulto e 
infantil (serviço de bar e ilu-
minação noturna), banhos 
termais (duchas, banheiras 
e chuveiros), argila medici-
nal, pista de cooper, parque 

infantil, passeio de charre-
te e cavalo (opcional), mini 
campo de futebol, salão de 
jogos, capela, campo de pou-
so, agência dos Correios e 
Telégrafos, serviço de táxi, 
internet com Wi-Fi, aparta-

mentos climatizados, circui-
to fechado de TV e telefone.

Outras informações po-
dem ser obtidas através dos 
telefones: 83-3522-1515 e 
1516 Email: brejodasfrei-
ras@bol.com.br.

Os banhos terapêuticos com duchas e em banheiras de hidromassagens são um  dos principais atrativos oferecidos pela estância

FOTO: Ernane Gomes

A polícia registrou,  na 
madrugada de ontem, mais  
um ataque frustrado contra 
um banco privado em São Se-
bastião de Lagoa de Roça, no 
Agreste paraibano. De acordo 
com a Central de Operações 
de Polícia Militar (Copom), 
quatro criminosos explodi-
ram o caixa eletrônico de um 
posto de atendimento, mas 
não teriam conseguido levar 
nenhum dinheiro do local.

Conforme dados do Sin-
dicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários 
da Paraíba, este foi o 33º cri-

me contra bancos este ano no 
Estado. Foram 12 explosões, 
nove arrombamentos, cinco 
assaltos e sete tentativas de 
arrombamento ou explosão. 
Segundo o sindicato, no mes-
mo período do ano passado 
foram registrados 14 ataques 
em agências bancárias.

 Ação criminosa
O crime aconteceu por 

volta da 1h30, no centro da 
cidade. Um vigilante da rua 
foi rendido e relatou aos po-
liciais a ação dos suspeitos. 
Quatro homens em duas 

motos chegaram ao local, 
armados com uma espin-
garda calibre 12, revólveres 
e pistolas. Eles sacaram as 
armas e renderam o vigia, 
em seguida arrombaram a 
entrada do estabelecimento 
e colocaram explosivos no 
equipamento.

Segundo o vigilante con-
tou à Polícia Militar, apesar da 
explosão os assaltantes não 
conseguiram levar nenhum 
dinheiro. O 10º Batalhão da 
PM realizou diligências na 
região, mas até as 7h30 não 
houve prisões de suspeitos.

Nova agência bancária é explodida
no AGReste

O Sindicato dos 
Bancários revelou 
que este foi o 
33o crime contra 
bancos em 2013 
na PB. Foram 12 
explosões, nove 
arrombamentos, 
e cinco assaltos.

O Teatro Municipal Seve-
rino Cabral (TMSC) vai pro-
mover na noite de hoje, em 
Campina Grande, uma sessão 
cultural em homenagem ao 
Dia Internacional do Teatro. 
A partir das 21h, o público 
campinense poderá conferir 
gratuitamente os espetáculos 
“Efemérico” e “Boca de Rua”.

A peça “Efemérico”, di-
rigida por Eliézer Rolim e 
interpretada por atores da 
Companhia Sirius de Teatro 
(João Pessoa), conta a histó-
ria de Jorge Nathan, um ator 
que um dia estava andando 
pela cidade e entra no Teatro 
Santa Roza para fugir de uma 
chuva. Mesmo com o lugar fe-
chado para reforma, Nathan 
consegue convencer os fun-
cionários a visitar o teatro e 
entra em uma dimensão onde 
o sonho, a vida e a morte se 
encontram num mesmo pal-
co, com fantasmas, marione-
tes e lembranças.

O espetáculo que fecha-
rá a noite, “Boca de Rua”, foi 
escrito por Emilson Formiga 
e dirigido por Antônio Nunes. 
Realizado pela Companhia Fá-
tima Ribeiro (Campina Gran-
de), a peça relata a história de 
uma professora chamada Aná-
lia que após ser descoberta 
pela vizinhança tendo um re-
lacionamento com um entea-
do, resolve se vingar vigiando 
tudo o que acontece na rua 
para espalhar no outro dia.

Novidade
Além das apresentações, 

o TMSC irá inaugurar hoje às 
19h uma biblioteca com um 
acervo de mais de mil vo-
lumes sobre Teatro, Dança, 
Música, Literatura, entre ou-
tros. O espaço ficará disponí-
vel ao público diariamente, e 
contará também com um ter-
minal com acesso à internet 
para pesquisa na área artísti-
co-cultural.

Espetáculos homenageiam
Dia Internacional do Teatro 

CAmPinA GRAnde

O Teatro Severino Cabral exibe gratuitamente dois espetáculos

Foto: Divulgação
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Pela cidade

Uma das principais preocupações dos 
parlamentares é a respeito da possibilidade de 
demissão dos trabalhadores daquela unidade 
hospitalar. A secretária, no entanto, garantiu que a 
intenção da PMCG é aproveitar os funcionários que 
já prestam serviço ao Pedro I.

l AdMINIstrAção 

Lúcia Derks também explicou como se dará o processo 
de administração do hospital, que foi fundado pela maçonaria. 
“A maçonaria se retira da administração do Pedro I, que passa 
a ser gerido pela Secretaria Municipal de Saúde, através de 
comodato”, comentou.

l  IMPAsse

Os vereadores adiaram a votação do projeto encaminhado 
pelo Poder Executivo que reajusta os salários dos secretários 
municipais, adjuntos e vice-prefeito. Houve impasse a respeito 
da competência para apresentação da matéria, o que resultou 
num pedido de vistas.

Páscoa salgada 
 

O vereador Sargento Régis (PMN) requereu ao Procon 
Municipal uma fiscalização intensa, a fim de constatar e coibir 
estabelecimentos comerciais que estejam cobrando preços 
abusivos neste período. “Não é de hoje que a população 
campinense, na Páscoa, sofre com os constantes e por vezes 
infundados aumentos no preço dos produtos, sobretudo pelo 
desrespeito que todos sofrem quando encontram praticamente 
os pontos de vendas desses produtos praticando os mesmos 
preços abusivos”, comentou Régis.

educação ambiental

A Prefeitura de Campina Grande promoveu, na manhã 
de ontem, uma ação de plantio orientado na comunidade do 
Novo Horizonte. O trabalho é desenvolvido por uma equipe 
de técnicos sociais e visa desenvolver a política de educação 
ambiental no bairro. 

Variedade

As mudas utilizadas no plantio orientado foram obtidas 
graças a uma parceria da PMCG com a Universidade Estadual 
da Paraíba, responsável pelo “Programa Adote uma Árvore”. 
Ao todo, 60 árvores variadas, como mororó, ipê rosa e ipê de 
jardim, foram plantadas.

Acusação

O clima ficou quente entre os vereadores Marinaldo Cardoso 
(PRB) e Rodrigo Ramos (PMN). Durante pronunciamento, Marinaldo 
afirmou que a atual gestão vem provocando uma verdadeira 
transformação na saúde pública da cidade e completou dizendo que, 
na gestão passada, o Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) 
foi usado para comprar votos. Rodrigo Ramos é filho de Francimar 
Ramos, que foi diretora da maternidade no governo passado, e 
sentiu-se atingido pelos comentários do colega.

Guerra e paz 

“Se ele (Marinaldo) viu, soube de crimes eleitorais na 
maternidade e não denunciou, foi, de certa forma, omisso”, rebateu 
Rodrigo. Marinaldo, porém, não se deu por vencido. “Eu não fiz a 
denúncia, mas ainda está em tempo. Essa Casa ainda pode instalar 
uma CPI para apurar as cirurgias que aconteceram lá e trazer aqui 
pessoas que foram submetidas a cirurgias e tiveram que colocar 
adesivos em suas casas”. Apesar do clima quente, após a sessão os 
dois vereadores se abraçaram em clima de total cordialidade.

PMCG paga hoje

A Prefeitura de Campina Grande antecipou para hoje o 
pagamento, referente ao mês de março, dos servidores efetivos 
e comissionados. A antecipação deu-se por recomendação 
do prefeito Romero Rodrigues, em razão das comemorações 
alusivas à Páscoa.

Convocação

A secretária de Saúde de Campina Grande, Lúcia de 
Fátima Derks, participou, no final da manhã de ontem, de 
uma sessão especial na Câmara Municipal, convocada pelos 
vereadores, para tratar do processo de municipalização da 
administração do Hospital Pedro I. 

Garantia

Seminário capacita servidores
deleGACIAs dA Mulher

O objetivo da capacitação 
é trabalhar em rede de 
maneira qualificada

Delegados e delegadas, 
além de escrivães e técnicos 
das delegacias regionais de 
Campina Grande, serão capa-
citados durante seminário de 
qualificação e humanização 
do serviço para vítimas de vio-
lência doméstica, psicológica 
e sexual, no auditório da Dele-
gacia Regional, nesta semana.

O evento “Qualificação 
do Atendimento a partir da 

Lei Maria da Penha para De-
legacias Especializadas” é 
promovido pela Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, em parceria com 
a Secretaria de Segurança e 
Defesa Social, dentro da pro-
gramação do 8 de Março. 

O objetivo da capacita-
ção é trabalhar em rede de 
maneira qualificada, aten-
dendo e adequando as de-
legacias de acordo com a 
normatização técnica das 
Delegacias da Mulher, criado 
após a publicação da Lei Ma-
ria da Penha. 

“O nosso papel é assegu-
rar que delegacias no contex-
to da segurança pública aten-
dam as normas, diretrizes, 
procedimentos, atribuições 
e referenciais estabelecidos 
após a Lei Maria da Penha, 
que vai desde o efetivo poli-
cial até infraestrutura para 
o atendimento adequado. 
Vamos também sensibilizar 
os funcionários para o aten-
dimento humanizado”, disse 
a secretária da Mulher e da 
Diversidade Humana, Gilber-
ta Soares.

Além da secretária da 

Mulher e da Diversidade 
Humana, Gilberta Soares, 
o evento terá a presença 
do secretário de Segurança 
Pública, Cláudio Lima, e da 
delegada da Mulher de Per-
nambuco, Maria do Socorro 
Veloso, representantes do 
Ministério Público, Ciop, De-
partamento de Medicina Le-
gal e Juizado Especial de Vio-
lência Doméstica e Familiar. 
O seminário também acon-
teceu em João Pessoa, nos 
últimos dias 20 e 21, quando 
mais de 40 servidores foram 
capacitados.

João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 27 de março de 2013

A Polícia Militar, em 
Campina Grande, prendeu, 
na noite da última segunda-
-feira (25), dois homens 
armados no bairro Monte 
Castelo, acusados de tráfico 
de drogas e assaltos. Carlos 
Alberto Araújo, 33 anos, foi 
preso com Kleiton Olím-
pio Amorim dos Santos, 23 
anos, enquanto circulavam 

de moto pelo bairro.
Segundo o comandan-

te do 2º Batalhão (sediado 
em Campina Grande), te-
nente-coronel Souza Neto, 
os policiais perceberam a 
atitude suspeita da dupla e 
realizaram a abordagem, en-
contrando um cartucho de 
espingarda calibre 12. Após 
o flagrante, os policiais se-

guiram até a casa de Carlos 
Alberto e encontraram mais 
duas pistolas, um revólver 
calibre 38 da marca Taurus, 
mais de 40 munições de di-
versos calibres, 191 cápsulas 
de plástico para embalo de 
cocaína e dinheiro.

Na casa de Carlos Alber-
to ainda foram encontrados 
seis celulares, provavelmen-

te roubados. Ainda na noite 
da última segunda, as rondas 
policiais resultaram na apre-
ensão de um revólver com 
cinco munições intactas e 
uma deflagrada, que estavam 
em poder de Alexandre de 
Sousa Silva. Ele foi preso no 
conjunto Severino Cabral e 
encaminhado para a Central 
de Polícia.

PM prende dupla acusada de assaltos 
Ação PolICIAl

A área de um dos principais 
cartões postais de Campina Gran-
de, o Açude Velho, localizada na 
região central da cidade, poderá 
ganhar um novo vizinho.

Além do Museu dos Três Pan-
deiros, projeto executado pela 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), e das estátuas de Jack-
son do Pandeiro e Luiz Gonzaga, 
o monumento d’Os Pioneiros da 
Borborema vai ter companhia.

É que o reitor da Universidade 
Federal de Campina Grande, Edil-
son Amorim, solicitou à Pró-Reito-
ria de Gestão Administrativo-Fi-
nanceira da institução uma análise 
sobre a situação do patrimônio da 
universidade localizado às mar-
gens do Açude Velho, onde estão 

instalados a Associação Campi-
nense de Imprensa (ACI) e o Cen-
tro Universitário de Cultura e Arte 
(Cuca), antigo CEU. 

A ideia é viabilizar, naquele 
local, a construção de um Centro 
de Extensão Cultural. “Além da 
oferta de cursos de extensão, tere-
mos espaços para apresentação e 
exposição da nossa produção artís-
tico-cultural”, comentou o reitor, 
afirmando que a nova instalação 
vai permitir uma maior interação 
da universidade com a sociedade.

 Para Amorim, o equipa-
mento será um elemento arqui-
tetônico que contribuirá para a 
valorização e beleza de um dos 
principais cartões postais da ci-
dade. “Partimos do princípio que 
precisamos aproveitar aquela 
área e, para sua valorização, er-
gueremos um equipamento com 

linhas modernas”, destacou.
 Na semana passada, em au-

diência na Reitoria, o prefeito de 
Campina Grande, Romero Rodri-
gues, tomou conhecimento da 
proposta da UFCG e se mostrou 
propenso a contribuir para que o 
projeto seja posto em prática. A 
universidade formalizará solicita-
ção de análise técnica do espaço, 
para, dentro do Código de Postu-
ras do Município, promover uma 
construção harmônica com o es-
paço urbano e de passeio público.

 Edilson Amorim adiantou 
que também encaminhará solici-
tação à prefeitura para que seja 
doada uma sede própria à Asso-
ciação Campinense de Imprensa. 
“Os profissionais da nossa impren-
sa não só precisam, merecem um 
espaço condigno com o seu papel 
social”, finalizou.

UEPB vai construir Centro Cultural
eXPANsão

Phillipy Costa
Especial para A União

FOTO: Marcus Nogueira

Açude Velho, na região central da cidade, local escolhido pela Universidade Estadual para abrigar um espaço para as artes



Dunga adere à bancada governista
assembleia legislativa

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de março de 2013

grupo australiano
lend lease faz estudos 
para investir na Paraíba

Página 18Políticas
17

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) apro-
vou ontem cinco requeri-
mentos do deputado Carlos 
Batinga (PSC), entre eles o  
4.386/2013, solicitando ao 
Departamento Estadual de 
Estradas de Rodagem da Pa-
raíba (DER-PB)  a inclusão da 
PB-361, no trecho que liga a 
cidade de Itaporanga (PB) a 
Mauriti (CE), no programa 
estadual de pavimentação e 
recuperação da rede viária 
da Paraíba.

Segundo Batinga, a me-
dida é de “extrema importân-
cia na integração e desenvol-
vimento econômico e social 
da região do Vale do Piancó”. 
“O DER sabe da importância 
da PB-361 para o escoamen-
to de produtos transporta-
dos da Paraíba para o Ceará”, 
afirmou. O deputado acres-
centou ainda que o tráfego 
de caminhões pesados na 
rodovia tem causado muitos 
prejuízos e acidentes, inclu-
sive com vítimas fatais.

“O trecho da PB-361 que 
liga os municípios de Boni-
to de Santa Fé a Conceição 
já foram recuperados, após 
muitos protestos e até o blo-
queio da rodovia. Para evitar 
que as reclamações se repi-
tam, solicito que seja dado o 
mesmo tratamento ao trecho 
Itaporanga/divisa com o Ce-
ará, que se encontra comple-
tamente esburacada”, disse.

 
Cagepa no Cariri
Outro requerimento de 

autoria de Batinga aprovado 
foi o 4.388/2013, solicitan-
do as secretarias estaduais 
de Infraestrutura; Recursos 
Hídricos; Ciência e Tecnolo-
gia e a Companhia de Água e 
Esgoto da Paraíba (Cagepa) 
que seja instalada uma Su-
perintendência Regional da 
Cagepa na região do Cariri 
Ocidental.

O deputado recém-em-
possado Carlos Dunga (PTB) 
é o mais novo membro da 
bancada de sustentação do 
Governo Estadual na Assem-
bleia Legislativa. O anúncio 
foi feito na tarde de ontem 
pelo próprio deputado após 
reunião com o governador 
Ricardo Coutinho, no Palácio 
da Redenção.

Carlos Dunga saiu satis-
feito do encontro e declarou 
o propósito de trabalhar em 
parceria com o governo pelo 
desenvolvimento do Estado.  
Ele citou que foi uma au-
diência positiva entre dois 
amigos que se entendem po-
liticamente e que estiveram 
juntos no pleito de 2010.

“Ouvi do governador 
a importância de marchar-
mos unidos e assim irei fa-

zer como deputado estadual. 
Confio em Ricardo Coutinho 
e darei apoio à sua adminis-
tração”, destacou o deputado.

Além do apoio no Legis-
lativo, Carlos Dunga também 
tratou sobre os efeitos da 
seca no Estado e pediu em-
penho para a conclusão da 
última etapa da adutora de 
Assunção, no Sertão.

O governador Ricar-
do Coutinho lembrou que a 
obra está em fase de conclu-
são e será colocada em fun-
cionamento, assim como já 
aconteceu com os trechos da 
adutora de  Salgadinho, Areia 
de Baraúnas e Passagem, que 
estão recedendo água e abas-
tecendo os municípios.

Dunga cobrou, ainda, a 
restauração da estrada entre 
Boqueirão, Queimadas e Caba-
ceiras. “Recebi a confirmação 
do governador de que a licita-
ção foi concluída e que dará a 
ordem de serviços nas próxi-
mas semanas. Essa é uma obra 
que representa muito para 
mim e para o povo desses três 
municípios”, completou.    

Mais apoio
Além do deputado pete-

bista, a bancada do Governo 
poderá contar com o apoio de 
Branco Mendes (PEN) para 
ampliar ainda mais o bloco 
de sustentação ao Governo 
do Estado, segundo o líder do 
governo na ALPB, deputado 
Hervázio Bezerra (PSDB).

Bezerra revelou, ainda, que 
outro deputado deve deixar a 
oposição e aderir à situação, le-
vando o governo a uma maioria 
na casa. Por enquanto, o nome 
desse provável componente 
ainda é mantido sob sigilo.

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com

Deputado recém-empossado 
confirmou ontem apoio
ao Governo do Estado

Bancada do 
governo poderá 
contar também 
com o apoio de 
mais dois depu-
tados, afirma 
Hervázio Bezerra

Ao anunciar sua adesão, Carlos Dunga conversou com o governador também sobre os efeitos da seca

Foto: Arquivo

O ex-prefeito de 
Santa Rita, Marcus Odi-
lon Ribeiro Coutinho 
(PSD), dois ex-secretá-
rios municipais e outras 
cinco pessoas, além de 
três empresas especia-
lizadas no comércio de 
material médico-hospi-
talar, estão sendo acio-
nados na Justiça por 
meio de uma ação civil 
pública, movida pela 
promotora de Justiça 
de Defesa do Patrimô-
nio Público de Santa 
Rita, Anita Bethânia 
Silva da Rocha. As acu-
sações são por ato de 
improbidade adminis-
trativa.

Na ação, a promo-
tora aponta irregulari-
dades em processo lici-
tatório para a aquisição 
de material de consumo 
destinado às atividades 
dos laboratórios da rede 
municipal de saúde, no 
valor de R$ 69.891,40. 
“Quando da análise 
pelo órgão fiscalizador 
do Tribunal de Contas 
do Estado, o processo 
licitatório apresentou 
algumas irregularidades 
devidamente aponta-

das no relatório emitido 
pelo TCE, como a ausên-
cia de pesquisa de preço 
e a inexistência de docu-
mento com a indicação 
de dotação orçamentá-
ria para o pagamento 
da compra”, aponta a 
promotora na ação.

Além de Marcus 
Odilon, estão sendo 
arrolados a ex-secre-
tária da Saúde, Maria 
Luíza Pessoa Fernan-
des da Cunha; o ex-se-
cretário das Finanças, 
Carlos Alberto Leite de 
Aguiar; o servidor pú-
blico municipal Eglo-
nei Correia da Silva; 
Antônio Carlos Dias 
Silvino, mais conheci-
do como Toinho; o em-
presário Franklin Araú-
jo Pereira de Lucena e 
a empresa Suframed 
Comércio de Materiais 
Médicos; o empresário 
Nivaldo Martorelli e 
a empresa ArtMédica 
Artigos Médicos Ltda.; 
e o também empresá-
rio Emílio de Araújo 
Chaves Neto e a em-
presa V&E Indústria e 
Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda.

Na ação promovida 
pelo Ministério Público, 
consta que Maria Luí-
za Pessoa Fernandes da 
Cunha, à época secretá-
ria da Saúde, determi-
nou por meio de ofício a 
abertura de processo lici-
tatório para a aquisição 
de material de consumo 
destinado às atividades 
dos laboratórios, tendo 
como licitantes vence-
dores as empresas Sufra-
med, V&E e ArtMédica. 

E todas as requisições de 
compra foram devida-
mente autorizadas pela 
Secretaria da Saúde e 
pelo ex-prefeito.

Para assegurar o 
completo ressarcimento 
dos danos causados ao 
erário e a imposição das 
sanções de cunho pa-
trimonial, a promotora 
também pediu a decre-
tação judicial da indispo-
nibilidade dos bens dos 
acusados.

Gestores e empresários 
acusados de improbidade

Indisponibilidade dos bens

santa rita

A Câmara Municipal de 
Campina Grande aprovou on-
tem, quatro projetos de lei en-
caminhados pelo Poder Execu-
tivo, mas uma quinta matéria 
gerou impasse e acabou tendo 
sua apreciação adiada. Trata-
-se do Projeto de Lei Com-
plementar N° 003/2013, que 
reajusta os salários do vice-
-prefeito, dos secretários e dos 
secretários adjuntos da Prefei-
tura Municipal.

Pelo projeto, os salários 
dos secretários e do vice-pre-
feito passam de R$ 7.297,28 
para R$ 11.200,00, enquanto 
os salários dos secretários ad-
juntos pulam de R$ 3.939,84 
para R$ 6.500,00. O vereador 
Napoleão Maracajá (PC do 
B) afirmou que o reajuste é 
justo e necessário, mas reve-
lou acreditar que a matéria é 
inconstitucional, e, por isso, 
resolveu pedir vistas. 

“No nosso entendimen-

to, o projeto que aumenta os 
salários dos secretários e dos 
adjuntos fere o Artigo 29 da 
Constituição Federal, porque 
esta seria uma prerrogativa 
do Legislativo. Aí, esbarramos 
em outro problema, porque 
o Legislativo não pode criar 
despesas. No nosso entendi-
mento, esse reajuste teria que 
ser feito ao final da legislatura 
passada”, declarou Napoleão.

A matéria deverá voltar  
hoje à pauta da Câmara, mas o 
vereador do PC do B afirmou 
que vai se abster da votação. 
“Minha posição será a mes-
ma. Da forma como está, (o 
projeto) fere a Constituição. 
Deixo claro que sou a favor 
do reajuste, por entender que 
o salário dos secretários em 
Campina Grande é incompatí-
vel com a responsabilidade da 
tarefa, mas não poderia ferir 
um princípio constitucional”, 
complementou o parlamentar.

O vereador Alexandre 
do Sindicato (PTC) discordou 
da tese defendida pelo colega 

comunista. “Entendo que a 
Câmara, ao aprovar a maté-
ria, não está gerando despe-
sa, porque tão somente auto-
riza um projeto encaminhado 
pelo Executivo. Até porque os 
secretários precisam receber 
um salário que faça jus à fun-
ção que desempenham”, co-
mentou o parlamentar.

Diante do impasse, a lí-
der da bancada governista, 
Ivonete Ludgério (PSB), re-
solveu concordar com o pe-
dido de vistas apresentado 
por Napoleão Maracajá, com 
o apoio do peemedebista Pi-
mentel Filho.

Durante a sessão, os 
vereadores aprovaram os 
projetos encaminhados pelo 
prefeito que instituem o 14o 
salário para os servidores da 
educação, o novo Programa 
de Recuperação Fiscal (Re-
fis) do Município, e reajusta 
em 17% o valor dos salários 
dos Agentes Comunitários de 
Saúde e dos Agentes de Com-
bate a Endemias (ACE).

O corregedor-geral de 
Justiça da Paraíba, desem-
bargador Márcio Murilo da 
Cunha Ramos, recebeu a pre-
sidente da Companhia Esta-
dual de Habitação Popular 
(Cehap), Emília Correia Lima,  
para tratar da regularização 
fundiária para famílias de 
baixa renda. Eles debateram 
a gratuidade da primeira es-
critura de imóveis para essa 
faixa da população. Docu-
mento com tal teor continua 
sendo cobrado pelos cartó-

rios extrajudiciais.
A reunião foi realizada na 

última segunda-feira, na sede 
da Corregedoria,  no bairro 
Altiplano, em João Pessoa, e 
contou com a participação do 
procurador-geral do Estado, 
Gilberto Carneiro.

Na verdade, são duas 
leis federais que serão devi-
damente avaliadas pela Con-
sultoria Jurídica da Correge-
doria; a Lei 11.977/09 e a Lei 
6.015/73. Em especial, o Arti-
go 290-A da última lei.

Segundo o corregedor-
-geral de Justiça, o assunto 
levado pela presidente da 
Cehap terá cunho prioritário, 
por se tratar de uma questão 
social e de interesse público. 

“Já determinei minha 
consultoria jurídica para es-
tudar, profundamente, o caso. 
No início do mês de abril, ou-
tra reunião será realizada e 
teremos um posicionamento 
concreto sobre essa ques-
tão”, comentou o corregedor”, 
adiantou Márcio Murilo.

imPasse

escritura de imóveis

Câmara de CG adia votação 
de reajuste para secretários

Tribunal de Justiça estuda 
gratuidade para baixa renda

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com>

Carlos Batinga
solicita ao DER
pavimentação 
da PB-361
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Diretores da empresa
foram recebidos no
Palácio da Redenção
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O PT e a eleição de 2014
O Partido dos Trabalhadores na Paraíba 

empolgou-se depois da eleição de Luciano Cartaxo 
para a Prefeitura de João Pessoa, em 2012, e já pensa 
em lançar candidato ao governo do Estado nas 
eleições de 2014, segundo anunciou o presidente do 
PT, Rodrigo Soares. 

Definitivamente o partido abandonou o barco 
do PMDB, a quem serviu com destemor até 2010. 
Com o PMDB o PT chegou a ocupar o cargo de vice-
governador através de Luciano Cartaxo, depois 
que José Maranhão conseguiu cassar o mandato do 
governador Cássio Cunha Lima. 

Em 2010, Maranhão foi novamente candidato 
ao governo, Luciano Cartaxo era o candidato a vice 
de novo, mas o deputado Rodrigo Soares cresceu os 
olhos e conseguiu impor seu nome como candidato 
a vice de Maranhão. Resultado: Maranhão perdeu 
a campanha e Luciano Cartaxo conseguiu se eleger 
deputado estadual. Rodrigo foi na vantagem e errou 
feio.

Agora, o PT já traçou sua estratégia para 2014: 
pretende filiar o ex-prefeito Luciano Agra ao partido 
e lançá-lo candidato a governador. Pelo menos é 
assim que pensa a direção estadual petista. 

Mas aí surge o primeiro problema: mesmo 
tendo a Prefeitura de João Pessoa, principal 
cidade do Estado, o PT não tem o que a política 
convencionou chamar de ‘lastro’. O seja: o PT 
comanda pouquíssimos municípios no interior da 
Paraíba. 

Para ser viabilizada uma candidatura ao 
governo precisa ter essa penetração nas bases do 
interior. Em 2010, por exemplo, Ricardo Coutinho 
era ‘um ilustre desconhecido’ no interior, mas tinha 
dois grandes trunfos na manga: o apoio de Cássio e 
Efraim Morais.

Foi o apoio de Cássio e Efraim que viabilizou 
a candidatura de Ricardo no interior do Estado, 
em 2010. Quem será o Cássio do PT para levar seu 
candidato às bases do interior em 2014? Sim, porque 
se o candidato for Luciano Agra, o PT terá muito 
trabalho para apresentá-lo às bases do interior.

Luciano, mesmo sendo natural de Campina 
Grande, tem pouquíssima ou quase nenhuma ligação 
com o interior do Estado. Para um candidato a 
governador, esse é um dado que deve sempre ser 
levado em consideração se se quiser ganhar as 
eleições. 

Outra dificuldade do PT, com relação a essa 
sua estratégia, será convencer os diversos grupos 
do partido de que a candidatura própria tem 
viabilidade. O grupo do deputado Luiz Couto, por 
exemplo, não considera viável o lançamento da 
candidatura própria. 

Mas as coisas no PT só acontecem de forma 
renhida e dessa vez não será diferente. 

Ou será?

A briga vai longe

Não está perto do fim a disputa entre o vereador Ubiratan 
Pereira e o PSB de João Pessoa. Na semana passada o vereador entrou 
com uma ação no TRE pedindo desfiliação por justa causa. Ontem, o 
desembargador Saulo Benevides, mandou citar o PSB para que o partido 
se pronuncie. 

O PSB lançou a candidatura de Estelizabel Bezerra a prefeita de João 
Pessoa no ano passado. Bira não acompanhou a decisão e ainda comandou 
um grupo dissidente dentro do partido. Isso gerou uma enorme 
desavença entre os dois lados. 

Agora, o PSB terá prazo de cinco dias para se pronunciar. Segundo 
Ronaldo Barbosa, presidente do PSB em João Pessoa, o partido vai à J 
ustiça brigar pelo mandato de Bira. A acusação contra o vereador será a 
de infidelidade partidária. 

Edvaldo Rosas, presidente estadual do PSB, diz que tem farta 
documentação mostrando que Bira cometeu infidelidade partidária e 
traiu o partido em 2012. Bira garante que é vítima de perseguição e por 
isso quer sair do PSB.

Quem sabe os dois lados têm razão...

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, na noi-
te da última segunda-feira, 
no Palácio da Redenção, os 
diretores do grupo austra-
liano Lend Lease, que estão 
prospectando investimen-
tos na Paraíba. Os executi-
vos pretendem investir no 
Brasil e, além da Paraíba, 
estão focando estados como 
São Paulo e Ceará. Com mais 
de 40 anos de experiência 
no mercado mundial, o gru-
po possui projetos de es-
truturação para olimpíadas, 
shoppings, rodovias, hotéis, 
portos e aeroportos. Na oca-
sião, foram apresentados 
os diferenciais da Paraíba 
e discutidos investimentos 
em vários setores.

Durante a audiência, o 
governador fez uma explana-
ção das potencialidades eco-
nômicas do Estado. Ele tam-
bém destacou fatores como a 
localização, logística, mão de 
obra e o Centro de Conven-
ções, que será um grande in-
dutor para o surgimento de 
hotéis e empreendimentos 
turísticos. 

O diretor geral da em-
presa, Murray Woolcock, e o 
diretor da área de Parceria 
Público Privada (PPP), Travis 

O prefeito Luciano Carta-
xo assinou ontem o convênio 
que inclui João Pessoa no Pro-
grama Cidades Emergentes e 
Sustentáveis, do Banco Intera-
mericano do Desenvolvimento 
(BID) com a Caixa Econômica 
Federal (CEF). O BID foi repre-
sentado pelos técnicos Ellis 
Juan e Federico Scodelaro, de 
Washington, nos Estados Uni-
dos, e Márcia Casseb, de Brasí-
lia. Também da capital federal, 
os técnicos Mara Alvim e Ale-
xandre Paiva, representaram a 
CEF, ao lado do superintenden-
te do órgão na Paraíba, Elan 
Miranda.

De acordo com Lucia-
no Cartaxo, a Prefeitura tem 
trabalhado preocupada com 
o presente, cumprindo suas 

obrigações de forma eficiente, 
mas também mantém um olho 
no futuro. “Estamos ousando. 
O desafio de governar não é 
governar durante quatro anos, 
mas ter a capacidade de proje-
tar a cidade para o futuro. João 
Pessoa vai chegar logo ao seu 
primeiro milhão de habitan-
tes e temos que estar prontos 
para isso. O Programa Cidades 
Emergentes e Sustentáveis vai 
possibilitar isso”, garantiu.

O coordenador-geral da 
Iniciativa Cidades Emergen-
tes e Sustentáveis (Ices), Ellis 
Juan, falou sobre a satisfação 
de participar de uma data tão 
importante para a cidade. “Este 
é o dia em que damos início ao 
nosso trabalho em João Pessoa, 
localidade que terá uma ex-

celente oportunidade para se 
desenvolver. Trata-se de uma 
cidade costeira que tem muito 
potencial e esperamos que até 
o início do próximo ano pos-
samos entregar este plano de 
ação pronto para ser executa-
do”, destacou.

O superintendente da 
Caixa Econômica Federal na 
Paraíba, Elan Miranda, des-
tacou a importância de um 
programa dessa natureza 
para pensar o futuro. “A cida-
de cresce a cada dia e cria no-
vas demandas, de transporte, 
urbanismo e equipamentos 
públicos. É no contexto da 
garantia da qualidade de vida 
que nos unimos nesse proje-
to, que tem a função de olhar 
além do amanhã”, afirmou.

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) aprovou 
ontem, em votação bastante 
movimentada, o Projeto do 
Executivo que restabelece o 
limite de 30% para abertura 
de créditos suplementares, 
constantes do inciso I, artigo 
6º, da Lei nº 12.458 de janei-
ro de 2013, Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para o exercício 
financeiro deste ano. Além 
dos parlamentares que vo-
taram a favor, dois estiveram 
contra e um se absteve da vo-
tação.   

Os dois vereadores que 
declararam voto contrário 
à proposição, Lucas de Bri-

to (DEM) e Renato Martins 
(PSB), alegaram que a ação 
do Executivo estava sendo 
ampliada sem que se tivesse a 
obrigação de passar pelo Le-
gislativo. 

“Sou contrário a esse res-
tabelecimento no âmbito do 
orçamento. Com isso, o pre-
feito vai precisar se submeter 
cada vez menos a esta Casa 
no que diz respeito à aplica-
ção do dinheiro público. Es-
ses 10% foram estabelecidos 
através de uma emenda apro-
vada nesta Casa, na legislatu-
ra passada, que achou mais 
viável diminuir de 30% para 
10%. Por isso, sou contrário 

a esse restabelecimento”, de-
fendeu Lucas de Brito. 

Já o vereador Zezinho 
Botafogo (PSB) absteve-se 
da votação. Ele alegou que 
sua assessoria realizou um 
levantamento sobre créditos 
suplementares e descobriu 
que nenhuma Casa Legislati-
va disponibilizou um índice 
tão alto para o prefeito dispor 
no remanejamento do Orça-
mento. 

“Não há nada ilegal nesta 
questão, mas eu prefiro me 
abster dessa votação, mesmo 
tendo votado favorável na Co-
missão de Constituição, Justi-
ça e Redação (CCJ)”, falou. 

Messina, fizeram uma apre-
sentação técnica sobre PPPs 
como ferramenta para de-
senvolvimento de projetos, 
demonstrando experiências 
exitosas na área de infraes-
trutura social.   

O executivo Murray 
Woolcock afirmou que as 
experiências apresentadas 
pelo governador da Paraíba 
estão alinhadas com as ini-
ciativas do grupo em vários 
países do mundo. “O desen-
volvimento de projetos de 
infraestrutura social como 

hospitais e rodovias são o 
foco da Lend Lease”, adian-
tou Murray. 

O secretário de Plane-
jamento do Estado, Gusta-
vo Nogueira, afirmou que 
o potencial da Paraíba nos 
setores de infraestrutura, 
estradas, projetos de abas-
tecimento, saneamento e 
turismo chama atenção dos 
investidores.  “A Paraíba se 
destaca por estar no centro 
do Nordeste, possuir mão 
de obra qualificada, investi-
mentos em infraestrutura e 

estradas. Isso é importante 
aos olhos dos investidores”, 
destacou.   

A audiência ainda teve 
a presença do chefe de Ga-
binete do Ministério do De-
senvolvimento da Indústria 
e Comércio Exterior, Laércio 
Lemos de Sousa.  Os secretá-
rios de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, Renato 
Feliciano; da Saúde, Waldson 
Sousa; Educação, Márcia Lu-
cena e a presidente da Cinep, 
Tatiana Domiciano, também 
participaram do encontro. 

O deputado estadual 
Toinho do Sopão (PTN) está 
buscando espaço na agenda 
do prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo (PT), para 
apresentar um projeto de sua 
autoria que pode auxiliar na 
estruturação dos ambulantes 
que atuam no comércio infor-
mal da capital paraibana. 

Trata-se do Stand Box, 
uma espécie de fiteiro ver-
tical que é fixado nos postes 
de energia elétrica, em locais 
estratégicos no centro da ci-
dade. “É uma oportunidade 
digna de trabalho, em que o 
ambulante não vai mais pre-
cisar conduzir sua mercado-
ria na cabeça de um lado para 
o outro”, ressalta o deputado.

Segundo o parlamen-
tar paraibano, a ideia do 
Stand Box já existe desde o 
ano passado, inclusive com 
protótipo e vídeo ilustrati-
vo que serão mostrados ao 
prefeito Luciano Cartaxo. 
“Nossa assessoria já acio-
nou o gabinete do prefeito 
e estamos aguardando ape-
nas a confirmação do dia da 
audiência”, informa Toinho, 
acrescentando que o objetivo 
da iniciativa é o de melhorar 
as condições de trabalho dos 
vendedores ambulantes.

O Stand Box pode ser 
utilizado por amoladores de 
alicate e tesoura, sapateiros, 
vendedores de balas, entre 
outras pequenas atividades 
que são essenciais para o 
desenvolvimento do comér-
cio. “É um projeto viável, que 
contribuirá para organizar o 
centro da cidade e, sobretudo, 
ajudará as pessoas que atuam 
na informalidade”, diz Toinho.

Durante reunião, equipe do governo apresentou os diferenciais do Estado, como localização e infraestrutura

Vereadores aprovam limite
maior para suplementação

JP vai integrar o programa
Cidades Emergentes do BID

ORçAmEnTO dA cAPiTAL Projeto prevê 
mudança na
estruturação
dos ambulantes

Foto: João Francisco/Secom-PB
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PolíticasBRASIL

Empreendimentos poderão 
ser concluídos após o 
fim do evento esportivo

Aprovada proposta para garantir 
obras da Copa que estão atrasadas

Brasília – Estados e 
municípios com obras in-
cluídas na matriz de in-
vestimentos para a Copa 
do Mundo de 2014 que 
não estiverem prontas 
até o início do evento po-
derão continuar os em-
preendimentos, segundo 
proposta aprovada ontem 
pela Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE) do 
Senado.

As obras da Copa 
foram incluídas em um 
regime excepcional que 
permitiu aos estados e 
municípios contratantes 
extrapolarem o limite de 
endividamento definido 
pelo Senado. Caso não 
fossem concluídas até o 
evento, no entanto, sai-
riam da matriz de inves-
timentos e ficariam em 
situação irregular, por 
contrariar as normas ge-
rais de endividamento.

O projeto de resolu-
ção, de iniciativa do sena-
dor Romero Jucá (PMDB-
-RR), foi aprovado em 
regime de urgência pela 
CAE e agora vai direto à 
apreciação do plenário. 
A proposta pretende sal-
var as obras da matriz de 
investimento para a Copa 
em atraso e permite que 
sejam beneficiadas até 
mesmo as que forem ini-
ciadas até 30 de junho de 
2014.

Na reunião da CAE o 
senador apresentou uma 
lista de obras de prefei-

turas que correm o risco 
de exclusão da matriz da 
Copa. Jucá citou investi-
mentos públicos em Por-
to Alegre, Natal, Curitiba 
e Fortaleza que precisa-
riam ser mantidos no cri-
tério de excepcionalidade 
que permite ao Estado ou 
município superar sua 
capacidade de endivida-
mento.

A relação apresenta-
da por Jucá inclui obras 
de mobilidade urbana e 
infraestrutura de trans-
porte, como corredores 
rodoviários, estações de 
passageiro e sistemas de 
BRT (sigla em inglês para 
trânsito rápido de ôni-
bus).

“Essas são obras con-
tratadas para a matriz 
da Copa e entraram na 
excepcionalidade. Como 
não ficarão prontas (até 
o evento) elas seriam pa-
ralisadas por falta de re-
curso”, disse o senador. 
Romero Jucá acrescentou 
que os atrasos decorrem 
de problemas nas licita-
ções, orçamentos e licen-
ciamento ambiental.

Brasília – O presidente 
do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), Roberto Luiz 
d’Ávila, deve ser convidado 
para dar explicações no Se-
nado sobre a posição da ins-
tituição, divulgada na sema-
na passada, de defender que 
mulheres até a 12ª semana 
de gestação não sejam cri-
minalizadas, caso decidam 
interromper a gestação. Essa 
é uma das propostas previs-
tas na ampliação das possi-
bilidades de aborto, em dis-
cussão na reforma do Código 
Penal Brasileiro, desde o ano 
passado no Senado.

“Somos a favor da vida, 
mas queremos respeitar a 
autonomia da mulher que, 
até a 12ª semana, já tomou 
a decisão de praticar a inter-
rupção da gravidez”, disse o 
presidente do CFM Rober-
to Luiz d’Ávila, na semana 
passada. Ele esclareceu que 
a posição foi tomada por 
maioria pelo CFM e também 
pelos 27 conselhos regionais 
de Medicina (CRMs), no 1° 
Encontro Nacional de Conse-
lhos de Medicina 2013.

O senador Magno Malta 
(PR-ES), presidente da Fren-
te Parlamentar Mista em 
Defesa da Família Brasileira 
repudiou a manifestação do 
CFM. “Nós somos terminan-
temente contra. Somos a 
favor da vida. A concepção 
já é a vida e com três meses 
você vai tirar um feto aos pe-
daços para jogar no lixo. Nós 
não podemos conviver e nem 
aplaudir uma atitude como 
essa”, disse.

O senador também 
questionou a unanimidade 
da decisão do CFM, “a reação 
de médicos contra (o aborto) 
no Brasil é muito grande. É 
possível que esse congresso 
não tenha tido muita repre-
sentatividade ou que não re-
presente os médicos do Bra-
sil, mas isso nós queremos 
discutir aqui na Casa”.

Malta disse ainda que 
vai enviar um ofício em nome 
da frente pedindo a presença 
do presidente do CFM para 
participar de audiências pú-
blicas para discutir o tema 
tanto na Comissão Especial 
de senadores que analisa as 
mudanças no Código Penal, 
como na Comissão de Direi-
tos Humanos do Senado.

Parlamentares querem 
ouvir presidente do CFM

Brasília - Condenado 
em última instância pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), o deputado federal 
Natan Donadon (PMDB-RO) 
apresentou novo recurso à 
Corte para tentar reverter 
decisão de 2010 que o sen-
tenciou a mais de 13 anos 
de prisão. O político foi con-
siderado culpado do desvio 
de milhões de reais quando 
era diretor da Assembleia 
Legislativa de Rondônia. Ele 
pode ser o primeiro deputa-
do federal preso no exercí-
cio do cargo.

O advogado Nabor Bu-
lhões fundamenta o recurso 
com dois argumentos prin-
cipais. Em primeiro lugar, 
diz que o Supremo não se 
posicionou sobre um fato 
do processo que contraria 
a tradição da Corte sobre 
competências de investiga-
ção. Segundo o advogado, 
as apurações que deram 
origem à ação penal contra 
Donadon foram conduzidas 
pela primeira instância in-
vestigativa de Rondônia, e 
não pelo Tribunal de Justiça 

do Estado, conforme deter-
mina a lei.

“No Estado democrático 
de direito, o processo penal 
não é instrumento de opres-
são judicial, nem o investiga-
do ou processado mero obje-
to de exposição ou excreção 
estatal”, argumenta. Bulhões 
destaca que houve tratamen-
to desigual em relação aos 
outros réus da ação penal, 
julgados em primeira instân-
cia por não terem prerroga-
tiva de foro. Segundo o advo-
gado, eles receberam penas 
menores, embora sejam acu-
sados dos mesmos crimes 
que seu cliente.

Donadon foi condena-
do pelo Supremo no final de 
2010, ano em que exercia 
mandato parlamentar. An-
tes do julgamento, ele re-
nunciou ao cargo para per-
der a prerrogativa de foro, 
forçando o caso a migrar 
para a primeira instância. 
Os ministros do Supremo 
entenderam que o parla-
mentar fez uma manobra e 
mantiveram a competência 
do Supremo no caso.

Como Donadon não era 
mais deputado federal no 
dia do julgamento, a Cor-

te não chegou a discutir a 
questão da perda de man-
dato parlamentar, como 
ocorreu no julgamento da 
Ação Penal 470, o proces-
so do Mensalão. Esse fato 
é usado como segundo mo-
tivo pelo advogado de Do-
nadon para que seu cliente 
não seja preso, alegando 
que “a prisão é absoluta-
mente incompatível com a 
manutenção e a vigência de 
mandato parlamentar”.

O defensor registra que 
Donadon só pode ser preso 
caso a cassação de mandato 
seja aprovada pela própria 
Câmara dos Deputados. Ele 
acredita que a medida não 
desprestigia a decisão do 
Supremo, pois a pena pode 
ser cumprida assim que 
o mandato terminar, sem 
possibilidade de prescrição.

Essa é a segunda vez 
que a defesa de Donadon 
tenta reverter a condena-
ção imposta em 2010. No fi-
nal do ano passado, a Corte 
negou os recursos do parla-
mentar, alegando que a de-
cisão de 2010 não precisava 
ser esclarecida ou retifica-
da. A relatora do processo é 
a ministra Cármen Lúcia.

Deputado que pode ser preso 
apresenta novo recurso ao STF

ABORTO

Brasília – O Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) lançou edital 
ontem com 60 bolsas 
para profissionais, que 
atuem no país ou no 
exterior, desenvolverem 
atividades no instituto. 
Os trabalhos poderão 
ser realizados também 
em outras instituições 
acadêmicas, tecnoló-
gicas ou de inovação, 
incluindo empresas pú-
blicas e privadas, desde 
que assinem Acordo de 
Cooperação com o In-
metro. 

O candidato à bol-
sa deverá ter formação 
adequada, compatível 
com o nível da bolsa 
solicitada e com expe-
riência comprovada no 
tema da proposta, além 
de possuir habilidade 
e aptidão específica es-
sencial à execução de 
projeto de pesquisa. Os 
critérios e níveis de for-
mação necessários va-
riam desde estagiários 
técnicos de Ensino Mé-
dio, até pesquisadores 
com títulos de doutora-
do.

Entre os critérios de 
seleção está o desenvol-
vimento de temas que 
contribuam para forta-
lecer a missão institu-
cional do Inmetro, que 
é “prover confiança à 
sociedade brasileira nas 
medições e nos produ-
tos, através da metro-
logia e da avaliação da 
conformidade, promo-
vendo a harmonização 
das relações de consu-
mo, a inovação e a com-
petitividade do país”.

As 60 bolsas serão 
divididas em três fases 
de inscrição, com 20 bol-
sas em cada fase. 

Inmetro vai 
selecionar 
sessenta 
bolsistas

Brasília – A Comissão 
de Meio Ambiente, Fiscali-
zação e Controle do Senado 
aprovou ontem convite ao 
procurador-geral da Repú-
blica, Roberto Gurgel, para 
que esclareça supostas ir-
regularidades em pregão 
eletrônico  para aquisição 
de 1.226 tablets. No requeri-
mento, o senador Fernando 
Collor (PTB-AL) argumenta 
que o processo de licitação, 
feito no dia 31 de dezembro 
de 2012, apresenta “indícios 
claros de direcionamento 
para que a empresa vitoriosa 
fosse a Apple”.

Segundo Collor, o edi-

tal do Ministério Público da 
União (MPU) cita a empresa 
diretamente uma vez e três 
vezes indiretamente. O se-
nador lembrou que a Lei de 
Licitações determina que 
marcas não podem ser cita-
das em editais de compras 
públicas. Como se trata de 
um convite, Gurgel só com-
parecerá à audiência pública 
caso queira.

Momentos difíceis têm 
marcado as relações entre o 
senador e o procurador. Na 
Comissão Parlamentar Mis-
ta de Inquérito (CPMI) do 
Cachoeira, em 2012, Collor 
apresentou uma série de 

requerimentos para que 
Gurgel comparecesse à co-
missão. O senador chegou a 
entrar com pedido de impe-
achment contra o procura-
dor-geral.

Em 22 de fevereiro, 
Fernando Collor conseguiu 
aprovar em plenário reque-
rimento para que o Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
investigue a compra dos ta-
blets pelo MPU. Ao tomar co-
nhecimento da aprovação do 
pedido, Gurgel qualificou de 
“risível” a decisão do Senado. 
Collor subiu à tribuna e su-
geriu a Gurgel que “calasse a 
boca”. 

Comissão convidará Gurgel 
para esclarecer compra de tablets

Karine Melo
Da Agência Brasil

Debora Zampier
Da Agência Brasil

Gabriel Palma
Da Agência Brasil

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

O senador 
apresentou 
uma lista de 
obras de 
prefeituras 
que correm 
o risco de 
exclusão da 
matriz da Copa

Roberto Gurgel deverá esclarecer, no Senado, supostas irregularidades em pregão eletrônico  para aquisição de 1.226 tablets

FOtO: Arquivo
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EUA prometem revidar ataque
da Coreia do Norte contra aliados

A Casa Branca acusou 
a Coreia do Norte de seguir 
um padrão para aumen-
tar as tensões e intimidar 
outras nações, e disse que 
essa atitude só provocará 
um maior isolamento do 
país, que anunciou ontem 
que colocou seus mísseis 
em “posição de combate” 
mirando os Estados Unidos 
e a Coreia do Sul.

“A retórica belicista da 
Coreia do Norte e suas ame-
aças respondem a um pa-
drão voltado a aumentar as 
tensões e intimidar outros 
países”, afirmou em sua en-
trevista coletiva diária o por-
ta-voz da Casa Branca, Jay 
Carney.

A Coreia do Norte “não 
conseguirá nada” com essas 
ameaças, apenas “um isola-
mento maior” e “solapar os 
esforços da comunidade in-
ternacional por assegurar a 
paz e a estabilidade no nor-
deste da Ásia”, anotou o por-
ta-voz do presidente Barack 
Obama.

Além disso, Carney disse 
que os Estados Unidos con-
tinuam pedindo à Coreia do 
Norte para “escolher o cami-

nho da paz e cumprir suas 
obrigações internacionais”.

A resposta da Casa Bran-
ca aconteceu depois que a 
agência estatal norte-core-
ana “KCNA” informasse que 
a Coreia do Norte pôs seus 
mísseis e unidades de arti-
lharia “em posição de com-
bate”, com o ponto de mira 
nos Estados Unidos e Coreia 
do Sul.

Por sua vez, o Depar-
tamento de Estado afirmou 
ontem que os Estados Unidos 
estão “totalmente capacitado 
e comprometido” para “nos 
defender e defender nossos 
aliados Coreia do Sul e Japão”.

“Os Estados Unidos es-
tão totalmente capacitados 
para nos defender diante de 
qualquer ataque (...). Esta-
mos firmemente compro-
metidos a defender nossos 
aliados a Coreia do Sul e ao 
Japão”, afirmou Patrick Ven-
trell, um porta-voz do Depar-
tamento de Estado, durante 
uma entrevista coletiva.

Ventrell reiterava assim 
a informação divulgada pelo 
Pentágono hoje ao insistir 
sobre a capacidade de rea-
ção americana diante de um 
hipotético ataque norte-co-
reano. O Comando Supremo 
do Exército Popular norte-
coreano “está a partir deste 
momento em posição núme-

ro um de combate e toda sua 
artilharia de campanha, in-
cluindo unidades de mísseis 
estratégicos e de artilharia 
de longo alcance”, informou 
em comunicado.

Horas antes, a agência 
destacava que o líder norte-
coreano, Kim Jong-un, dirigiu 
pessoalmente exercícios com 
fogo real no litoral leste do 
país. Em todo caso, o exército 
da Coreia do Sul “não detec-
tou movimentos incomuns” 
nas Forças Armadas do Nor-
te, segundo disse à agência 
EFE um porta-voz do Minis-
tério da Defesa de Seul.

As recentes ações da Co-
reia do Norte estão incluídas 
na campanha de ameaças 
que o país realiza há duas se-
manas e que incluiu de pro-
messas de ataques nucleares 
preventivos a Coreia do Sul 
e EUA até exercícios milita-
res e considerar nulo o ar-
mistício da Guerra da Coreia 
(1950-1953).

Com o recrudescimen-
to bélico, considerado por 
analistas sul-coreanos uma 
demonstração de força sem 
intenções de realizar um 
ataque real, a Coreia do 
Norte pretende dar respos-
ta às sanções que a ONU lhe 
impôs no início do mês por 
seu último teste nuclear de 
fevereiro.

O governo norte-coreano 
mandou colocar mísseis 
em posição de combate

Buenos Aires – O go-
verno argentino prorro-
gou por mais 60 dias o 
congelamento de preços 
de produtos, que está 
em vigor desde feverei-
ro e deveria terminar no 
dia 1o de abril. 

A decisão foi anun-
ciada ontem, após reu-
nião entre o secretário 
de Comércio Interior, 
Guillermo Moreno, e 
representantes das ca-
deias de supermerca-
dos. Eles concordaram 
em manter os preços de 
produtos fixos até o dia 
1o de junho.

Moreno negociou 
o primeiro acordo de 
congelamento, de dois 
meses, com as redes 
de supermercados e de 
eletrodomésticos como 
forma de conter a alta 
da inflação. A medida 
foi criticada por econo-
mistas independentes, 

que consideram inefi-
caz a estratégia do go-
verno para manter a in-
flação sob controle. Os 
sindicatos oposicionis-
tas também protesta-
ram, acusando o gover-
no de querer mascarar 
os índices inflacioná-
rios para fortalecer sua 
posição na hora de re-
negociar salários.  

Reajustes salariais
Na Argentina, os 

reajustes salariais são 
decididos nas chama-
das paritárias, acordos 
negociados entre tra-
balhadores e empresá-
rios, que precisam ser 
ratificados pelo Minis-
tério do Trabalho para 
entrar em vigor. 

Hugo Moyano, líder 
da CGT (a maior central 
sindical do país), já ti-
nha anunciado que iria 
pedir aumento salarial 

de 30% para cobrir a 
inflação. O índice infla-
cionário, calculado por 
institutos privados, é 
três vezes superior ao 
oficial, que não supera 
11% anuais.

Na reunião com o 
setor privado, More-
no também negociou 
o lançamento de um 
novo cartão, o chama-
do supercard, que está 
sendo apelidado de 
Morenocard. 

O cartão será emiti-
do pelas próprias redes 
de supermercados, com 
taxa de juros inferior a 
22% ao ano. Os bancos 
argentinos, atualmen-
te, cobram comissões 
em torno de 3% dos co-
merciantes que fazem 
as vendas com cartão 
de crédito. O governo 
argentino quer baixar 
esse percentual para 
menos de 1%.

Argentina prorroga congelamento de 
preços de produtos mais dois meses

ECONOMIA
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Dirigentes não veem 
problemas em mais um 
jogo Naça x Botafogo

BOLSA-ATLETA

Governo assina contratos hoje
Solenidade acontece no 
Palácio da Redenção e 
beneficia 145 esportistas

Após anunciado os no-
mes dos atletas beneficiados 
com o Bolsa-Atleta, o gover-
nador Ricardo Coutinho as-
sina hoje (27), a partir das 
10h, o contrato destes atle-
tas. O evento será realizado 
no Salão Nobre do Palácio 
da Redenção e contará com 
a presença do secretário de 
Esporte do Estado, Tibério 
Limeira. “Esse é um momen-
to simbólico, porém, impor-
tante que marca 2013 como 
sendo o ano do Esporte na 
Paraíba”, disse ele.

Serão 145 atletas, de 29 
modalidades esportivas, be-
neficiados com o Bolsa-Atle-
ta que desde 2010 estava pa-
rado. A lista com o nome dos 
atletas foi publicada no Diá-
rio Oficial, no dia 8 deste mês 
e os beneficiados tiveram 
este período para assinarem 
o Termo de Compromisso 
junto a Secretaria de Esta-

do de Juventude, Esporte e 
Lazer. “Foram, aproximada-
mente 15 dias para que eles 
procurassem a secretaria. A 
partir da assinatura do go-
vernador será publicada no 
Diário Oficial a liberação do 
pagamento aos atletas”, disse 
Tibério Limeira.

Foi investido R$ 
1.300.000,00 oriundo de 
recursos próprios, onde 
cada atleta será contempla-
do com valores que variam 
de um salário mínimo a 
R$1.500,00. 

De acordo com a Lei 
8481/2008, existem quatro 
tipos de bolsas para benefi-
ciar os atletas e paratletas: 
rendimento internacional, 
nacional, estudantil e ins-
titucional. “Esse é mais um 
momento onde o Governo 
do Estado demonstra a pre-
ocupação com o esporte, 
porque, não basta apenas 
promover a reforma das pra-
ças esportivas, mas também, 
temos que valorizar nossos 
atletas para que eles tenham 
condições de se prepararem 
para as competições”, disse 
o secretário.

O calendário mundial da Associação de 
Surfistas Profissionais (ASP, na sigla em in-
glês) volta à Argentina após 12 anos de au-
sência com a estreia do Rip Curl Pro em Mar 
del Plata. A etapa argentina é a primeira or-
ganizada pelo escritório regional da ASP na 
América do Sul este ano e será disputada a 
partir de sexta-feira (29). Os paraibanos Jano 
Belo, Alan Saulo, Samuel Igo e Raphael Seixas 
estão entre os nomes dos brasileiros que vão 
marcar presença no evento promovido no 
país vizinho.

Além dos paraibanos, outros grandes no-
mes do Brasil confirmaram presença no Rip 
Curl Pro de Mar del Plata, como os catarinen-
ses Willian Cardoso e Tomas Hermes, os pau-
listas Wiggolly Dantas e Hizunomê Bettero e 
o pernambucano Paulo Moura, da equipe Rip 
Curl. No total, são esperados aproximadamen-
te 43 representantes do país na competição.

Surfistas de outros países do continente 
também disputarão a premiação de U$ 55 
mil, que será distribuída para os surfistas que 
alcançarem as melhores colocações em Mar 
del Plata. O vencedor marca 750 pontos no 
ranking mundial unificado da ASP e larga na 
frente na corrida pelo título sul-americano do 
ASP South América Surf Séries 2013.

Entre os 16 argentinos na relação dos 
87 já confirmados no Rip Curl Pro Argentina, 
os melhores no ranking mundial são: o ca-

beça de chave número 9, Santiago Muniz, o 
11o Leandro Usuna, o 18o Lucas Santamaria e 
o 21o Marcelo Rodriguez. Na lista dos 11 pe-
ruanos inscritos, Gabriel Villarán é o cabeça 
de chave número 5 e Miguel Tudela o 16º. 
Carlos Muñoz, de Costa Rica, é o oitavo, o 
chileno Guillermo Satt o 12o, à frente do ha-
vaiano Ian Gentil, filho de brasileiro.

Dos países de fora do continente Sul-Ame-
ricano, há dois surfistas da Espanha, quatro dos 
Estados Unidos, um de Porto Rico, fora os do 
Hawaí e da Costa Rica. Um dos principais desta-
ques da história do surfe na Argentina é Martin 
Passeri. Ele participou das etapas que eram re-
alizadas sempre no início do ano em seu país, 
de 1996 a 2001. Além disso, é o único argentino 
que já venceu uma etapa da ASP, feito conse-
guido em 2010 no Peru.

“Para nós, os argentinos, o novo even-
to Rip Curl Pro é muito especial”, disse o 
ícone do surfe argentino, Martin Passeri. 
“Todo mundo aqui quer medir força com 
os melhores e há muitos anos não temos 
essa oportunidade. Os campeonatos da ASP 
aconteciam aqui quando eu estava inician-
do no surfe e me incentivaram bastante. 
Agora, toda essa nova geração de argen-
tinos vai ter essa grande oportunidade de 
competir em casa, apesar de muita gente 
estar vindo de fora também para participar 
do evento”, finalizou Passeri.

Quatro paraibanos vão participar da competição na Argentina
RIP CURL PRO

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

A maioria dos atletas 
beneficiados se enquadra na 
categoria nacional, tendo o 
Futebol de Cinco, o esporte 

com maior número de atletas 
(20) que vão receber o be-
neficio. Na sequência está o 
Handebol (19), Handebol de 

Areia (19), Natação (15), judô 
(11), Atletismo (11), Goalball 
(11), Nado Sincronizado (10), 
Kung fu (7) entre outros. De 

acordo com Tibério Limeira a 
1ª parcela, de 12 deve ser en-
tregue aos atletas no final da 
próxima semana.

O retorno do programa foi anunciado pelo governador Ricardo Coutinho no final do ano passado e hoje ele vai assinar os contratos

João Pessoa precisa de um empate para se classificar
Um empate e uma vitó-

ria podem garantir a clas-
sificação do João Pessoa 
Futsal, na 40ª Taça Brasil 
Correios de Futsal. Depois 
da vitória na abertura da 
competição e uma derrota, 
nessa segunda-feira (25), 
a equipe paraibana vai en-
frentar os donos da casa. 
“A equipe do Moita Bonita é 
fortíssima e conta com um 
ex-goleiro da Seleção Brasi-
leira, mas vamos em busca 
da vitória”, disse o presi-
dente da Federação Parai-
bana de Futsal, Fernando 
Mendonça. 

Na abertura da com-

petição, dia 24 deste mês, a 
equipe paraibana havia ven-
cido o time do Amazonas, 
Abílio Nery, por 4 a 2, mas 
acabou perdendo no dia se-
guinte (25) para o Cajuína 
pelo placar de 1 a 0. Na úl-
tima partida, realizada no 
Ginásio Governador Albano 
Franca, o João Pessoa Fut-
sal enfrentou um jogo dis-
putadíssimo que só foi de-
cidida nos últimos minutos 
do jogo, quando Carlos, do 
Cajuína, conseguiu marcar o 
único gol da partida. 

De acordo com o presi-
dente da Federação, a equipe 
teve pouco tempo de treino e 

o físico dos jogadores não es-
tava no auge, mas do ponto de 
vista técnico o time teria joga-
do muito bem. “Foi um jogo 
intenso, nossos adversários 
eram muito bons com jogado-
res pernambucanos e cearen-
ses e por um vacilo, acabamos 
levando um gol no final do 
jogo”, disse o presidente. 

A equipe paraibana teve 
um dia de descanso, depois 
de dois jogos seguidos, e vai 
enfrentar o Moita Bonita 
hoje (27), ás 19h, no Ginásio 
Governador Albano Franca. 
“A equipe está bastante fo-
cada visando a classificação, 
para isso um empate e uma 

vitória podem garantir essa 
vaga, mas estamos na busca 
pela vitória”, disse Fernando 
Mendonça. O Moita Bonita 
jogou na segunda-feira (25) 
e venceu por 4 a 1 a equipe 
de Rondônia, antes disse ha-
via ficado no 0 a 0 com o Ca-
juína.

No primeiro jogo do 
João Pessoa Futsal, os gols 
foram marcados por Júnior 
Pivo, Miguel, Fellypy Bayeux 
e Marck. Segundo Fernando 
Mendonça, nenhum jogador 
está machucado e o técnico, 
Paulo Mendonça, vai poder 
contar com todos os jogado-
res neste confronto. (VB)

TAÇA BRASIL DE FUTSAL

No jogo contra o Cajuína, o João Pessoa perdeu a invencibilidade

Jano Belo, numa de suas manobras radicais, vai marcar presença na competição de amanhã

FOTO: Evandro Pereira
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Belas do Belo são destaques 
atuando pelo Sport Recife
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AMADOR

Dias atrás falei do sonho de 
Nélson Lira e ele se concreti-
zou diante daquela temática 
“sonho que se sonha só é só 
um sonho, mas sonho que 
se sonha junto é realidade”. 
Ele com certeza contou com 
ajuda de outras pessoas 
para fazer aquela bela festa 
na reabertura do Almeidão 
com o seu novo gramado. O 
dirigente está de parabéns e a torcida do Bota-
fogo também, porque se comportou muito bem. É 
assim que se faz futebol.. Bola rolando bonitinho e 
paz nas arquibancadas. Tomara que até o final do 
campeonato seja assim e que tenhamos jogos de 
alto nível.

Nélson Lira

Seleção continua sem
empolgar o torcedor
Hoje o meu assunto é Seleção Brasileira. Não posso 

perder a oportunidade de dar o meu pitaco, afinal esta-
mos às vésperas de uma Copa do Mundo e o time segue 
sem convencer mesmo com as estrelas em campo e um 
técnico renomado e de bem com o povo. A impressão 
que se tem é que os atuais craques estão demoran-
do para deslanchar, como Neymar que faz a festa no 
Santos e na seleção é chamado de pipoqueiro. A atual 
equipe seria do futuro? Se for, temos de nos preparar 
para o pior em 2014 que está bem próximo.

Despencamos no ranking da Fifa e confesso não ter 
visto um desempenho tão ruim durante os meus anos 
de vida. O Brasil ocupa a 18a posição com 908 pontos, 
enquanto o líder, a Espanha, atual campeã mundial tem 
1.610 pontos. Estamos atrás de países sem expres-
são alguma como Colômbia, Grécia, Costa do Marfim, 
Equador, Suíça e até a Rússia com quem empatamos 
na última segunda-feira. Para piorar a situação, o atual 
presidente da CBF, José Maria Marin, vive um calvário 
em meio a denúncias ainda do tempo da ditadura da 
qual ele participou ativamente e do deputado Romário, 
o seu grande calo que insiste em criar uma nova CPI. 
Não acredito que essa problemática esteja influindo no 
rendimento da seleção. O técnico Luiz Felipe Scolari está 
tendo sérios problemas para achar o time ideal.

Ele tem convocado os melhores jogadores, mas 
a maioria é jovem e ainda sente o peso da canarinha. 
Passamos muito tempo achando que somos os melho-
res, ignorando a evolução do futebol em outros países. 
Não temos mais um Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, 
Lúcio, Juan, Rivaldo, entre outros. Estamos num processo 
de renovação e é preciso muita paciência. Em 2014 tudo 
pode dar certo aqui em nosso país, mas também pode 
dar errado e precisamos ter essa consciência.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Vem aí a Bolsa de Valores 
do futebol brasileiro, onde 
qualquer torcedor pode com-
prar uma fatia do passe do 
jogador e ganhar dinheiro nas 
transações. O lançamento da 
bolsa (Panela F.C.) vai ser em 
agosto em São Paulo.

Panela F.C.

No dia 21 de abril, dedicado a morte de Tiradentes, vai 
acontecer um amistoso na Graça com a presença de Túlio 
Maravilha. Ele vem jogar pelo Botafogo carioca contra o 
Botafogo-PB. Dizem que ele pode fazer o gol mil em João 
Pessoa. A promoção é da Prefeitura de João Pessoa.

Serginho Crispim, a mais 
nova fera do Kart paraiba-
no, já começa brilhar longe 
da terrinha. No último 
fim de semana, brilhou 
e conquistou a segunda 
etapa da Copa Guará e do 
Brasiliense de Kart.

Fera no Kart

Túlio vem jogar na Graça

A bola rolou, segunda-feira, na Graça para CSP e Nacio-
nal, vencido pelo Tigre por 2 a 1. Nas arquibancadas, os 
técnicos Marcelo Villar, do Botafogo; e Oliveira Canindé, 
do Campinense, ambos com um só objetivo: observar o 
Nacional, adversário dos dois clubes esta semana.

Espiões na Graça

Jogadoras do Botafogo 
atuam pelo Sport que 
disputa a Copa Brasil

Não é só no futebol mas-
culino que o ano de 2013 
está sendo ímpar para o Bo-
tafogo. As garotas do fute-
bol feminino do clube estão 
brilhando com outra camisa, 
a do Sport Clube do Recife. 
O Leão da Ilha faz uma bela 
campanha na Copa do Brasil 
e já está nas quartas de final 
da competição. No elenco es-
tão cinco paraibanas do alvi-
negro da estrela vermelha.

Desde o início da parce-
ria entre o Botafogo e o Sport, 
as jogadoras do Belo vêm 
se destacando no rubro-ne-
gro pernambucano. A lateral 
direita Raquel, a zagueira 
Micheline, a meia Raiza e as 
atacantes Jaciara e Juliana 
vêm tendo grandes atuações 
na Copa do Brasil e merecido 
elogios do técnico do Sport, 
Bruno Angueiras. Ele deu en-
trevista recentemente dizen-
do que o talento das meninas 
já despertou o interesse de 
grandes equipes do país. 

"Tanto Raiza quanto Ju-
liana, atacante de apenas 15 
anos, são valores que já estão 
sendo observados e chaman-
do a atenção de várias equi-
pes do Brasil. Elas são joga-
doras diferenciadas e têm 
tudo para ir muito longe no 
futebol feminino", disse.

 Segundo o diretor res-
ponsável pelo futebol femini-
no no Botafogo, Oddo Villar, 
apesar do sucesso das garo-
tas, todas pretendem voltar 
ao Botafogo para disputar o 
Campeonato Paraibano de 
2013. "Todas começaram no 
Botafogo nesse ano de 2012,  

e não esquecem o amor que 
sentem pelo clube da Ma-
ravilha do Contorno e não 
perdem os jogos do clube do 
coração pelo Campeonato 
Paraibano."

 Recentemente, o Sport 

eliminou uma equipe do 
Amazonas e durante a par-
tida, Raiza fez um gol, e su-
biu a camisa mostrando um 
escudo do Botafogo em uma 
outra camisa por baixo.

Estas garotas e mais ou-

tras que pertencem ao Sport 
de Recife virão reforçar o Bo-
tafogo nos jogos do Campeo-
nato Paraibano de Futebol Fe-
minino 2013. "Este ano vamos 
com tudo para ser campeões", 
garantiu Oddo Villar.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Raiza Tavares e Juliana Félix estão defendendo o Sport Recife, mas pertencem ao time botafoguense
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Enquanto aguarda a reali-
zação da final da 12ª Copa Ve-
rão de Beach Soccer, marcada 
para o dia 7 de abril, o presi-
dente da Federação Paraibana 
de Beach Soccer (FPBS), Ailton 
Cavalcanti, avalia o torneio que 
teve início no dia 2 deste mês. 
“A competição não tem surpre-
sa, os times vieram reforçados. 
As equipes que aparentemente 
achamos que são mais fortes 
jogam a modalidade há mais 
tempo, então elas têm o conjun-
to. Mas todos os times jogaram 
bem até agora. Na última roda-

da, todo mundo tinha chance 
de classificar”, disse Ailton.

Segundo o presidente da 
FPBS, as grandes novidades 
da edição deste ano da Copa 
Verão até o momento foram 
a final entre duas equipes do 
interior, Bairro 13 de Jacaraú 
e a Seleção de Mamanguape, 
e a revelação de Thiago, jovem 
de 17 anos que joga pelo Gama 
Menino Jesus.

“Mamanguape este ano 
tenta o bicampeonato e é um 
forte candidato ao título. Jaca-
raú, chegando por fora, é que 
foi a surpresa. O time parti-
cipou ano passado de uma 
competição que a gente fez em 

agosto, participou do Parai-
bano, onde foram para o qua-
drangular do primeiro turno, 
e agora estão na final da Copa 
Verão. Isso é uma prova da as-
censão dos dois times no fute-
bol de areia”, comentou Ailton.

Quanto à revelação da 
Copa Verão, o professor Isaias 
Isidro, treinador que desco-
briu Thiago, foi só elogios à 
jovem promessa do futebol 
de areia paraibano. “Ele vai 
ser um dos melhores jogado-
res do Estado na modalidade. 
Acreditem no que estou dizen-
do, ele tem potencial e, apesar 
da pouca idade, mostra muita 
personalidade”, disse Isidro.

Decisão da Copa Verão será
dia 7 de abril no Cabo Branco

Pista para 
Bolt correr os 
100m está 
pronta no Rio

Está quase tudo pronto 
para a chegada do campeão 
olímpico e mundial dos 100m 
e 200m Usain Bolt, o homem 
mais rápido do mundo, que no 
próximo domingo vai correr 
nas areias da Praia de Copa-
cabana, no Rio de Janeiro. Não 
exatamente na areia. Na verda-
de, o palco para o jamaicano e 
outros corredores fica a 1,70m 
da areia, e deu bastante traba-
lho para dar condições a Bolt 
de bater o recorde mundial dos 
150m e ser homologado.

“Não tem ideia do quanto 
trabalho deu, a gente já está 
aqui há 30 dias. A equipe de 
produção, que é excelente, 
conseguiu encontrar um for-
mato com rigidez e segurança 
necessárias, e tudo que a CBAt 
pediu para que, realmente, se 
houver uma quebra de recorde 
aqui, ele possa ser homologado 
mundialmente”disse Bernardo 
Fonseca, organizador do even-
to “Bolt contra o Tempo”. A es-
trutura montada entre o Leme 
e Copacabana tem um tablado 
de 10,5m de largura, enquanto 
a pista centralizada mede 4,8m 
de largura. No comprimento a 
pista tem 200m, sendo 150m 
de pista e outros 50m de área 
de escape.

Herbert Clemente
Especial para A União

O Bairro 13 Jacarú vai decidir o título da Copa Verão contra a Seleção de Mamanguape no dia 7 de abril
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José Ivan e Ariano dizem 
que será um jogo como 
outro qualquer, no dia 31

Os dirigentes do Nacio-
nal de Patos e Botafogo afir-
maram que não existe clima 
de revanchismo na partida 
de domingo (31), às 17h, no 
Estádio José Cavalcanti, na 
Morada do Sol, pela quinta 
rodada do returno do Esta-
dual. No último compromis-
so entre as duas equipes, 
que ocorreu no dia 13 de 
fevereiro, pela 10ª rodada, 
nos jogos de volta - o pri-
meiro encontro aconteceu 
na Graça e o time pessoen-
se levou a melhor e ganhou 
por 3 a 1, no dia 9 de janei-
ro, pela segunda rodada - o 
Belo venceu o alviverde por 
2 a 1, quando houve discus-
são entre os jogadores do 
Canário do Sertão e o árbitro 
Antônio Carlos Rocha, mais 
conhecido como Mineiro. Na 
ocasião, foram expulsos o za-
gueiro Lúcio e o volante De-
métrius, que foram julgados 
e punidos pelo Tribunal de 
Justiça Desportiva da Paraíba 
(TJD/PB) em quatro partidas 
e uma multa de R$ 100,00 
para cada atleta. 

De acordo com o ex-pre-
sidente do clube e atual mem-
bro da Junta Governativa do 
Nacional, José Ivan, trata-se 
de outro difícil compromisso 
em casa, com o Canário do 
Sertão buscando somar pon-
tos para obter uma das vagas 
nas semifinais da competição. 
Segundo ele, os incidentes 
que ocorreram foram entre 
o árbitro do jogo e os atletas, 
numa partida tumultuada 
que prejudicou as pretensões 
do time em conquistar pelo 

menos um empate. "O maior 
culpado pela derrota foi a 
arbitragem, em especial Mi-
neiro, que expulsou dois joga-
dores injustamente, prejudi-
cando o Nacional que estava 
melhor que o adversário. A 
briga será em campo entre as 
duas equipes, não existindo 
clima de revanchismo contra 
o Botafogo. Espero que desta 
vez o Nacional leve a melhor e 
vença o jogo", disse. 

Pelo lado do Botafogo o 
vice-presidente de futebol, 
Ariano Wanderley, ressaltou 
que tudo faz parte do pas-
sado, onde cada jogo é uma 
história diferente, na corrida 
para conseguir a liderança do 
segundo turno do Campeona-
to Paraibano. 

O dirigente frisou que a 
confusão que houve no últi-
mo jogo, envolveu o árbitro, 
pessoas que estavam no ban-
co de reservas do Nacional 
que invadiram o campo para 
agredir a arbitragem e atletas 
do time sertanejo. "Foi uma 
briga caseira onde o Botafo-
go ficou de fora aguardando 
as providências do árbitro 
da partida. É coisa do passa-
do que não vale a pena ficar 
discutindo. Vamos nos pre-
parar para outro difícil desa-
fio, contra um adversário que 
sempre é forte em seus domí-
nios", avaliou Ariano. 

Na súmula, o árbitro An-
tônio Carlos Rocha, colocou 
que no final do primeiro tem-
po sofreu uma cotovelada de 
um integrante da comissão 
técnica do alviverde, identi-
ficado como Alan John, que 
não estava relacionado no 
jogo. Ele ainda finaliza rela-
tando que expulsou os atle-
tas Lúcio e Demétrius por in-
disciplina e palavras de baixo 
calão.

Antes do jogo contra o Nacional 
de Patos, o técnico do CSP, Ramiro 
Sousa, tinha dito que se o clube qui-
sesse conquistar uma das vagas para a 
fase final do Campeonato Paraibano, 
teria de encarar cada partida como se 
fosse uma decisão. Parece que o reca-
do foi bem entendido pelos jogado-
res, e o clube venceu o Nacional na 
última segunda-feira, pulando para 
seis pontos e ocupando a terceira po-
sição na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Tigre terá 
também um adversário direto nesta 
luta para chegar a fase final. Desta 
vez será o Atlético e o jogo será na 
casa do adversário, no Perpetão. Para 
esta nova "decisão", o técnico Ramiro 

terá o retorno do lateral Gustavo, o 
goleiro Ferreira, o zagueiro Luis Pau-
lo e o atacante Rafael Guarabira, que 
não puderam jogar contra o Nacional.

A partida contra o Atlético está 
programada para o próximo domin-
go, às 16h, no Perpetão, em Cajazei-
ras, mas o CSP estava tentando ante-
cipar para amanhã ou para o sábado, 
para ter mais tempo para se preparar 
para a estreia na Copa do Brasil, na 
próxima semana. Porém, a diretoria 
do Atlético não concordou com a an-
tecipação e a partida deverá ser mes-
mo disputada no domingo de acordo 
com o que prever a tabela.

Copa Do Brasil
Além da necessidade de vitó-

ria para continuar com chances de 
classificação para a próxima fase do 

Paraibano, o CSP já começa a pen-
sar no Coritiba, adversário da estreia 
na Copa do Brasil, programada para 
quinta-feira dia 4 de abril, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande. Se de-
pendesse do interesse da diretoria do 
Tigre, o jogo seria no Presidente Var-
gas, mas a CBF não aceitou a suges-
tão do Tigre e decidiu levar a partida 
para o Amigão.

O pensamento da diretoria é le-
var a delegação do CSP para treinar 
em Campina Grande, desde a próxima 
segunda- feira. "É um jogo especial e 
precisamos de tranquilidade, se acos-
tumar mais com o clima da cidade e 
com o próprio gramado do Estádio 
Amigão. A intenção é fazer bonito e 
garantir o jogo da volta, se possível 
com uma vitória sobre o Coritiba", 
disse o supervisor Gerson Júnior. 

CSP conta com a volta de quatro jogadores
EM CAJAZEIRAS

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Phillipy Costa
Especial para A União

Clube já prepara um substituto para o meia Bismarck
Depois de ser goleado 

pelo Treze no segundo jogo 
do Campeonato Paraibano 
2013, o Campinense se rea-
presentou na  tarde de segun-
da-feira já com uma novida-
de: o jovem meio-campista 
Dudu Medeiros, 20 anos, vol-
tou ao Estádio Renatão. 

O jogador, formado nas 
divisões de base do clube, 
fez parte do elenco cam-
peão paraibano do ano pas-
sado, mas não teve chance 
entre os titulares do então 
técnico Freitas Nascimento. 
Dudu ainda acumula passa-
gens por Santos, Interna-
cional-RS e Sport.

Mas a diretoria rubro-ne-
gra não pretende parar por aí. 
A intensão é contratar mais 
um meia de criação, capaz de 

substituir o camisa 10 Bis-
marck tendo o mesmo nível 
de atuação.

A informação foi con-
firmada pelo técnico Olivei-
ra Canindé Lopes, que ao 
lado do presidente William 
Simões foi até o Estádio da 
Graça, em João Pessoa, na 
segunda, para assistir CSP 
2 x 1 Nacional de Patos. O 
time sertanejo é adversário 
da Raposa amanhã, em jogo 
atrasado da segunda rodada 
do Campeonato Paraibano, 
marcado para as 20h30, no 
Estádio Amigão.

E para encarar o Esme-
raldino patoense, Canindé tem 
um o importante desfalque. O 
meia Bismarck está vetado 
pelo Departamento Médico. 
“Estamos correndo atrás, em 
busca de alguns reforços. Um 
deles tem as mesmas carac-

CAMPINENSE

Bismarck não joga  
contra o Nacional 
por motivo de 
contusão e sua 
saída do clube será 
inevitável

Em quatro jogos, o Atlé-
tico de Cajazeiras já acumula 
três derrotas e apenas uma 
vitória neste segundo turno. 
Um início bem abaixo do que 
esperava a torcida e a comis-
são técnica do Trovão Azul. O 
clube ver a possibilidade de 
conseguir uma das duas vagas  
para a fase final do Campeo-
nato Paraibano cada dia mais 
longe.  Em sexto lugar, com 
apenas  três pontos, e a sete 
do líder Sousa, o Atlético terá 

um jogo decisivo na próxima 
rodada, contra o CSP, adversá-
rio direto na disputa da vaga, 
e que está em terceiro lugar na 
tabela de classificação. O jogo 
será no Perpetão, em Cajazei-
ras.

Para o técnico Adelmo 
Soares, os problemas neste 
segundo turno vêm se acu-
mulando, além dos problemas 
de arbitragem que nos tem 
prejudicado. "Estou com mui-
tos problemas de contusão no 

elenco e de suspensão. Nunca 
consegui repetir o time duas 
vezes. Tenho sempre que me-
xer na escalação da equipe por 
causa dos desfalques. Contra o 
CSP não será diferente. Além 
disso parece existir um complô 
das arbitragens como no do-
mingo passado quando fomos 
prejudicados em Sousa”, disse.

Ele espera poder contar 
com o atacante Milsinho, os za-
gueiro Helton e Dorin, o volan-
te Erick e o meia Mazinho. 

Técnico do Atlético lamenta problemas no time

Ramiro Sousa orienta jogadores durante treinamento do CSP. A equipe vem de uma importante vitória diante do Nacional 

Ariano Wanderley, diretor do Bota, vê novo jogo com naturalidade
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as de Bismarck. Antes da de-
cisão (da Copa do Nordeste) 
ele já vinha sentindo a coxa e 
tinha jogo que ele não resistia 
o tempo inteiro. Como de ime-
diato a gente não tem esse jo-
gador, vamos buscar dentro do 
grupo quem possa fazer a fun-
ção”, revelou Oliveira, quando 
questionado sobre o provável 
substituto do camisa 10.

Seguindo na resposta, 
o técnico raposeiro deixou 
escapar que ainda existe a 
possibilidade de Bismarck 
deixar o Campinense. “Não 
é nem que ele quer sair, ele 
quer ficar. Mas tem propos-
tas para ele sair. Porém a 
busca por um jogador da 
mesma posição é necessá-
ria, porque quando Bismarck 
não jogar teremos outra boa 
opção”, explicou.

Em relação à reapresen-
tação dos jogadores, o trei-
nador afirmou que conver-
sou com o elenco por mais 
de uma hora e meia. “Pela 
conversa que nós tivemos, 
eu acredito que já deu para 
acordar. Se fosse 1 a 0, para 
nós ou para o Treze, seria 
normal. Mas como foi 4 a 0, 
alguma coisa de muito anor-
mal aconteceu. Nós erramos, 
tivemos muitas falhas. É 
como se estivéssemos via-
jando e o jogo rolando”, pon-
tuou Oliveira Canindé.

Ontem à tarde, no gra-
mado do Amigão, o treina-
dor comandou o coletivo de 
apronto antes de enfrentar o 
Nacional de Patos. Como no-
vidade, a presença do volan-
te Wellington, que está recu-
perado de lesão e pode voltar 
à equipe.
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NACIONAL
& Mundo

Rubro-Negro encara o 
Bangu, hoje, às 22h, 
em Volta Redonda

Fla em busca da primeira vitória

O técnico Jorginho re-
petiu o mistério da véspera 
do jogo contra o Boavista na 
tarde de ontem, véspera da 
partida contra o Bangu, que 
acontece hoje, às 22h, no 
Estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda, quando 
o Flamengo vai en busca da 
primeira vitória na Taça Rio. 
O comandante rubro-negro 
fechou a atividade por 30 
minutos e quando a entrada 
da imprensa foi liberada no 
CT Ninho do Urubu, em Var-
gem Grande, os jogadores já 
faziam um treino recreativo.

Durante o tempo em que 
a atividade foi fechada, o téc-
nico Jorginho promoveu um 
treino tático. 

Bem defensivamente, 
mas muito pouco efetivo 
no ataque no empate com o 
Boavista, o Flamengo pode 
ter duas caras novas já hoje. 
Desfalques no 0 a 0 da noite 
do último sábado, no Enge-
nhão, Carlos Eduardo e Ro-
dolfo estão liberados para o 
confronto com o Bangu. Já 
González e Cáceres, com suas 
seleções, seguem fora.

Recuperado de uma fe-
bre e da faringite que o ti-
rou dos treinamentos com 
o restante do grupo na últi-
ma quinta e na sexta-feira, 
Carlos Eduardo trabalhou 
normalmente no campo na 
manhã de sábado e está à 
disposição. Já Rodolfo teve o 
novo contrato registrado na 
Federação do Rio e também 
não é mais problema.

Após o empate na es-
treia, Jorginho falou sobre 
a dupla e deixou claro que 
dificilmente Carlos Eduardo 
permanecerá mais do que 45 
minutos em campo nas pró-
ximas partidas.

“O Carlos Eduardo está 
parado há um tempo. Não 
podemos esquecer isso. Só 

TAÇA RIO

O zagueiro Dedé estará à 
disposição da comissão técnica 
do Vasco no jogo de hoje contra 
o Olaria, às 16h, em Moça Boni-
ta. O “Mito”, que havia sido cor-
tado dos dois amistosos da Sele-
ção Brasileira por conta de dores 
abdominais, teve sua presença 
na partida garantida pelo técni-
co Paulo Autuori.

“A possibilidade de contar 
com o Dedé é totalmente real. Ele 
vai jogar. Conversei com o grupo 
e disse que vou precisar de to-
dos. Vou gastar mais tempo com 
os que não jogam do que com os 
que jogam. Não esperem de mim 
mudança toda hora. Não sei  de-

senvolver a equipe dessa maneira. 
Respeito, mas não é da minha li-
nha”, afirmou o treinador.

O técnico Paulo Autuori deu 
uma espécie de aula teórica ao 
sistema defensivo do Vasco no 
fim do treino de ontem, em São 
Januário. Primeiro, o treinador 
chamou os zagueiros e laterais 
e ficou por cerca de dez minutos 
explicando de que modo quer 
vê-los posicionados em campo. 
Em seguida, foi a vez de fazer o 
mesmo com os volantes do elen-
co. A reunião aconteceu atrás de 
um dos gols de São Januário e 
os jogadores ficaram sentados à 
sua volta.

Antes disso, o grupo fez 
uma atividade leve. Primeiro 
um trabalho físico com o prepa-
rador Gilvan Santos. Logo após, 
espalharam-se em redes de fu-
tevôlei improvisadas. No início 
do treino de ontem , Autuori já 
tinha reunido todo o elenco e 
conversado por cerca de 15 mi-
nutos.

O zagueiro Dedé e o atacan-
te Tenório, que estavam lesiona-
dos, participaram das atividades 
com o restante do elenco. O de-
fensor foi confirmado pelo técni-
co a enfrentar o Olaria hoje. O 
equatoriano ainda é dúvida para 
o confronto.

Paulo Autuori garante presença de 
Dedé no Vasco contra o Olaria hoje

Gilson Kleina coman-
dou um coletivo na manhã 
de ontem, na Academia de 
Futebol, e o trabalho serviu 
para o técnico confirmar 
que irá repetir, hoje, contra 
o Mirassol, às 19h30, fora de 
casa, pelo Campeonato Pau-
lista, a mesma escalação do 
Palmeiras que empatou por 
0 a 0 com o Santos, no clás-
sico do último domingo, no 
Pacaembu.

O zagueiro Vilson, que 
era dúvida e já havia ficado 
fora do duelo diante do time 
santista, voltou a ser vetado 
por causa de um edema na 
coxa direita. Desta forma, a 
equipe seguirá com os mes-
mos desfalques contabili-
zados anteriormente para 
o jogo diante da equipe de 
Muricy Ramalho. Os outros 
seis são: Henrique, Leandro 
Amaro, Souza, Valdivia, Mai-

kon Leite e Kléber.
Com a equipe cheia de 

baixas, Kleina deve mandar o 
Palmeiras a campo hoje mais 
uma vez com a seguinte for-
mação: Fernando Prass; Wel-
dinho, Maurício Ramos, André 
Luiz e Juninho; Léo Gago, Már-
cio Araújo, Charles e Wesley; 
Leandro e Caio.

Capixaba no Joinville
Também ontem, o Pal-

meiras confirmou o em-
préstimo do lateral-direito 
Fabinho Capixaba ao Join-
ville, que, assim como o 
time do Palestra Itália, dis-
putará a Série B do Campe-
onato Brasileiro neste ano. 
Ele não vinha tendo espaço 
na equipe dirigida por Klei-
na após as chegadas dos 
laterais Weldinho e Ayrton 
como reforços para a sua 
posição.

Kleina repetirá time do Palmeiras 
contra o Mirassol pelo Paulistão

Dedé, que havia sido cortado da Seleção Brasileira por conta de dores abdominais, teve sua presença confirmada para o jogo de hoje

CBF divulga tabela de jogos da Série B
BRASILEIRÃO 2013

A Confederação Brasileira 
de Futebol divulgou na tarde 
de ontem a “tabela básica” do 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie B - ou seja, ainda sem as 
datas definidas.

Com 20 participantes, o 
torneio terá início no sábado, 
dia 25 de maio. A última roda-
da da competição está marca-
da para o dia 30 de novembro.

Assim como na edição da 
Série A do Brasileirão, a Se-
gundona também vai ter uma 
pausa durante a Copa das Con-

federações. Entre a 6ª rodada, 
marcada para o dia 11 de ju-
nho, e a sétima, no dia 6 de ju-
lho, o torneio será paralisado 
por 25 dias.

Rebaixado na temporada 
passada, o Palmeiras vai es-
trear na Série B em São Paulo 
diante do Atlético-GO, outro 
que também caiu em 2012. O 
local ainda não está definido 
porque o clube paulista terá de 
cumprir punição imposta pelo 
STJD. Por causa de incidentes 
envolvendo seus torcedores na 

partida contra o Botafogo, em 
Araraquara, na reta final do 
Brasileirão, o Verdão perdeu 
quatro mandos de campo.

Em treino coletivo na 
tarde de ontem, no CT Joa-
quim Grava, o técnico Tite 
esboçou o Corinthians que 
vai enfrentar o Penapolense, 
hoje, no Pacaembu, pelo Pau-
listão Chevrolet: Julio Cesar, 
Edenilson, Chicão, Paulo An-
dré e Fábio Santos; Guilher-
me Andrade e Guilherme; 
Jorge Henrique, Romarinho e 
Emerson Sheik; Guerrero.

Dos titulares à disposi-
ção, a comissão técnica op-
tou por poupar Alessandro, 
Gil, Ralf e Danilo. Cássio, que 
sentiu lesão no quadril no úl-
timo domingo, em jogo con-
tra o Guarani, ficou na aca-
demia e pode voltar contra o 
São Paulo, no domingo.

Quem tem presença ga-
rantida no domingo é Ale-
xandre Pato, que ficará o 
quarto jogo consecutivo (já 
foi desfalque contra União 
Barbarense, XV de Piracica-
ba e Guarani) fora hoje, após 
sentir incômodo muscular 

na coxa direita. Ontem, ele 
treinou entre os reservas no 
coletivo.

Paulinho, que sofreu 
lesão na coxa esquerda, 
também treinou entre os re-
servas, mas não será relacio-
nado para o duelo contra a 
Penapolense. A expectativa é 
que ele volte à equipe titular 
no Majestoso.

O meia Douglas, outro 
que sofreu lesão na coxa es-
querda, fez trabalhos com o 
fisioterapeuta Caio Mello. Ele 
ainda segue fora da equipe.

No Departamento Médi-
co, estão Renato Augusto (45 
dias fora, por conta de lesão 
muscular na coxa direita) e 
Igor (um mês fora, por conta 
de lesão no joelho esquerdo).

Para o duelo, Tite rela-
cionou 18 jogadores. Além 
dos titulares já definidos, es-
tão convocados para o jogo: 
Danilo Fernandes, Felipe, 
Yago, Willian Arão, Giovanni, 
Paulo Victor e Zizao.

Tite mantém Sheik e 
Guerrero no ataque

CORINTHIANS

ABC  x  Paraná
Boa Esporte   x    Chapecoense
Figueirense  x  América-RN
Guaratinguetá x América-MG
Icasa  x  Sport
Joinville  x  Bragantino
Oeste  x  Avaí
Palmeiras  x  Atlético-GO
Paysandu  x  ASA
São Caetano  x  Ceará

Primeira rodada

Com 20 
participantes, 
o torneio terá 
início no sábado, 
dia 25 de maio

FOTO: Divulgação

vai entrar em forma jogan-
do, e eu quero colocá-lo para 
jogar. Ele estaria em campo 
contra o Boavista, com cer-
teza, mas não deu. Vai entrar 
no time, mas é um atleta que 
não vou conseguir manter 
em campo o tempo todo. 
Há também o Rodolfo, que 
dá dinâmica, mas não tem 
a experiência de um Carlos 
Eduardo, um Renato Abreu”, 
ressaltou.

No empate com o Boa-
vista, Gabriel, Nixon e Adryan 
foram as opções de Jorgi-
nho para o segundo tempo. 
O treinador, no entanto, ad-
mitiu em entrevista coletiva 
que o resultado em campo 
das substituições não foi o 
esperado. 

Maior torcida
Em pesquisa divulgada 

ontem ficou constatado que 
a maior torcida do Brasil 
segue sendo a do Flamengo, 
mas a do Corinthians está na 
cola. Juntos, os dois clubes 
dominam quase um terço 
dos torcedores brasileiros. 

O Rubro-Negro foi indi-
cado como time do coração 
por 16,8% dos entrevistados, 
contra 14,6% que escolhe-
ram o Timão. Os dois somam 
31,4% dos torcedores ouvi-
dos. Curiosamente, 20,8% 
das pessoas não torcem por 
nenhum clube.

Fla e Timão são seguidos 
por São Paulo (8,1%), Vas-
co e Palmeiras, formando o 
ranking dos cinco times com 
mais torcida. Na sequência, 
Cruzeiro, Santos, Grêmio, 
Atlético-MG, Internacional, 
Fluminense, Botafogo, Sport, 
Bahia, Vitória, Santa Cruz, 
Atlético-PR, Náutico, Paysan-
du, Ceará, Fortaleza, Remo, 
Coritiba, Goiás, Avaí e Figuei-
rense foram citados. 

Segundo informações 
da Pluri, a pesquisa foi reali-
zada em 146 municípios, em 
todos os estados do Brasil, e 
ouviu 21.049 entrevistados 
acima de 16 anos.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 2012

Cumprindo as disposições legais e estatutárias, a Administração 
da Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS submete à 
apreciação dos senhores acionistas o Relatório de Administração 
referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

1. INTRODUÇÃO

Completando 18 anos de existência em 2012, a PBGÁS 
continuou avançando em sua visão de futuro fortalecendo sua 
imagem institucional. Ações de publicidade e a criação da 
mascote, que contou com a participação de estudantes das 
escolas do ensino fundamental e médio da Paraíba tiveram forte 
atuação nesse sentido.

Por outro lado, ações voltadas para o fortalecimento do capital 
humano incluíram nesse ano a realização de convênio com a 
Petrobras para formação profissional, a realização do segundo 
concurso público para provimento de 13 vagas para cargos 
ligados às áreas técnica e administrativa, implantação da 
previdência privada e a concretização do primeiro acordo coletivo 
de trabalho da Companhia.

Paralelamente, a Companhia prosseguiu com a estratégia de 
melhoria de seus processos internos, investindo em importantes 
projetos que irão, no curto prazo, favorecer o aumento da 
produtividade e a otimização dos resultados empresariais. O 
Sistema Integrado de Gestão (ERP), o Sistema Integrado de 
Gestão de Mercado e Operação da rede de distribuição de gás 
natural, com foco nos processos de supervisão (SIGMO) e o 
projeto do Sistema de Gestão de Segurança Meio Ambiente e 
Saúde, fundamental para o incremento dos níveis de qualidade e 
segurança operacionais praticados pela Companhia, são alguns 
desses projetos. Além desses, vale destacar os projetos de 
modernização das estações de regulagem de pressão e medição 
(ERPM) e das caixas de válvulas da região da grande João 
Pessoa.
Como reflexo do baixo desempenho do setor industrial verificado 
no Brasil, como um todo, em 2012, as vendas de gás natural 
apresentaram crescimento de 0,78%, excluindo-se desse 
porcentual as vendas destinadas às termelétricas.

Na Paraíba, cujas vendas para o segmento industrial respondem 
por 75% do total comercializado, o crescimento em relação a 2011 
foi de 4% tendo sido, esse resultado, impulsionado pela 
recuperação das vendas do setor têxtil e, sobretudo, em função 
do setor cerâmico, através do deslocamento de energéticos de 
baixo valor agregado o que levou a PBGÁS atingir um recorde 
histórico de comercialização no segmento. Já as vendas no 
segmento automotivo mantiveram, embora em menor escala, sua 
tendência de queda. Por fim, os segmentos residencial e 
comercial (varejo), mesmo tendo apresentado excepcional 
crescimento, respondem, apenas, por 1% do volume 
comercializado.

2. DESEMPENHO DE MERCADO

2.1. VENDAS

O volume médio diário comercializado em 2012 foi de 
aproximadamente 364 mil m³/dia, cerca de 4% acima do 
verificado em 2011, como reflexo do aumento no consumo do 
segmento industrial, uma vez que a comercialização no 
segmento automotivo, não obstante apresentar pequena 
desaceleração da tendência de queda verificada nos últimos três 
anos, conforme descrito no item 2.1.2 deste relatório, ainda 
recuou. 

Embora os segmentos residencial e comercial tenham 
apresentado crescimentos expressivos de cerca de 76% e 48% 
respectivamente, ao longo do ano, seus volumes não foram 
capazes de influenciar, mais fortemente, a variação no total 
comercializado pela Companhia, dada sua participação no mix 
não ser, ainda, representativa conforme se pode observar a 
seguir:

Tabela 1 - Evolução das Vendas por Segmento

2.1.1. Vendas – Segmento Industrial 

Respondendo por 75,2% das vendas, o segmento industrial 
continua sendo o principal mercado consumidor no Estado da 
Paraíba, tendo apresentado um incremento no volume 
comercializado de 6,73% em 2012 devido, principalmente, aos 
setores cerâmico (Elizabeth Porcelanato) e têxtil (Coteminas) 
que, juntos, respondem por 69% do volume industrial 
comercializado pela PBGÁS.

Cerca de 6% do volume industrial comercializado foi proveniente 
de leilões, viabilizando as vendas voltadas para a substituição de 
energéticos de baixo valor agregado, no caso da PBGÁS, o 
coque de petróleo e, em menor escala, o briquete de cana, 
levando a PBGÁS a atingir, em 2012, um marco histórico na 
comercialização do gás natural para o segmento industrial.

Vale ressaltar o início, em 2012, da comercialização para o setor 
cimenteiro, mais precisamente à Indústria CIMPOR, na 
modalidade mercado secundário com um volume médio anual de 
2.925 mil m³/dia ou cerca de 1 milhão de m³/ano.

Gráfico 1 – Mercado industrial

2.1.2. Vendas – Segmento Automotivo

A distribuição do gás natural para o segmento automotivo na 
Paraíba está presente em pontos estrategicamente localizados 
visando atender aos principais centros regionais do Estado, 
totalizando 13 municípios. 
.

Gráfico 2 – Mercado automotivo

2.1.3. Vendas – Segmentos Residencial e Comercial

A PBGÁS deu continuidade a implantação do “Projeto Basset”, 
seu principal projeto de expansão do varejo em João Pessoa e 
ampliou, significativamente, o número de consumidores 
residenciais e comerciais.

Ao término do exercício haviam sido interligadas 2.094 novas 
unidades residenciais chegando-se a um total de 4.465. Em 
setembro de 2012, a Companhia chegou a marca histórica das 
4.000 ligações residenciais estando, dentre elas, a do mais 
alto edifício da Paraíba com 42 andares e mais de 140 metros 
de altura. 

No segmento comercial, 29 novos clientes comerciais 
passaram a consumir gás natural destacando-se, dentre eles, 
o Tropical Hotel Tambaú, cartão postal da Capital, bem como a 
Feirinha de Tambaú, um dos principais pontos turísticos de 
João Pessoa.

A seguir apresentamos a evolução do número de interligações 
realizadas pela PBGÁS no período 2010 a 2012, o que 
demonstra o esforço desenvolvido pela Companhia para 
expansão desses mercados. 

Gráficos 3 e 4 – Evolução de clientes nos mercados 
residencial/comercial

Em 2012 as vendas para esse segmento atingiram a média de 
87,5 mil m³/dia, cerca de 5% abaixo do volume comercializado 
em 2011. Comparando-se os últimos três anos, observou-se, 
em 2012, uma leve tendência de desaceleração na queda das 
vendas para este segmento devido à campanha de incentivo a 
conversões, desenvolvida pela PBGÁS, aumentando a 
competitividade do GN automotivo e agregando cerca de 2 mil 
m³/dia com a conversão de 235 automóveis, bem como devido 
a redução da competitividade do etanol em 2012.

A perspectiva é de que este segmento se estabilize e se 
recupere gradativamente na Paraíba, até 2014, em face das 
políticas previstas no programa de incentivo da PBGÁS para 
os consumidores do energético

4. RESULTADOS ECONÔMICO- FINANCEIROS

A Receita Líquida final foi 2,09% superior, quando comparada a de 
2011, como reflexo do aumento de 4% no volume comercializado 
devido este, basicamente, ao segmento industrial. Apesar desse 
incremento no volume comercializado a Margem de Contribuição 
caiu em relação a 2011. Igualmente, quando comparado a 2011 o 
Lucro Líquido de 2012 apresentou uma redução de R$ 3,8 
milhões, em parte como reflexo do incremento nos custos e 
despesas operacionais, entre as quais destaca-se os gastos com 
pessoal e custos operacionais.

O crescimento de 4% no volume comercializado, responsável pelo 
incremento de cerca de 2% na receita líquida foi, porém, 
insuficiente para influenciar positivamente o resultado da receita 
operacional da Companhia, conforme se pode observar pelo 
quadro a abaixo:

BALANÇOS PATRIMONIAIS

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3)
Contas a Receber de Clientes (Nota 4)
Estoques (Nota 2f)
Créditos Tributários (Nota 5)
Despesas Antecipadas
Outros Créditos (Nota 6)

31/12/2012

30.920.058

18.667.734
6.199.177
2.805.569

351.692
186.880

2.709.006

31/12/2011
          

26.715.587 
          

15.744.393             
5.432.919             
1.957.456                

190.565                
160.857             

3.229.397 

PASSIVO

CIRCULANTE
 
Fornecedores (Nota 2i e 8)
Obrigações Trabalhistas e Sociais 
Obrigações Tributárias (Nota 9)
Imposto de Renda e Contribuição 
Social (Nota 2j e 10)
Parcelamento Fiscal (Nota 11 e 16)
Dividendos Propostos (Nota 12)
Adiantamentos de Clientes
Outras Contas a Pagar

31/12/2012

16.669.147          

13.612.688
1.074.966

586.864
-

125.829
912.515
219.649
136.636

31/12/2011

11.031.334 

6.811.625 
1.123.240 

489.403 
567.116 

-
1.772.539 

215.289 
52.122 NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Impostos a Recuperar
Depósitos Judiciais
Convênios 
Outros Créditos

INTANGÍVEL (Nota 2h e 7)

47.318.233          

1.712.216
512.597
803.271
309.706
86.642

45.606.017          

46.754.116 
               

696.406                
117.591                
110.317                
309.706                
158.792 

          
46.057.710

NÃO CIRCULANTE
Contingências (Nota 20)
Adiantamento de Clientes
Parcelamento Fiscal (Nota 11 e 16)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Realizado (Nota 15)
Reserva de Capital 
Reservas de Lucros (Nota 11 e 16)
Dividendo Adicional Proposto (Nota12)

1.360.864
821.013
47.023

492.828

60.208.280          
49.450.223

420.719
7.599.791
2.737.546

845.326 
225.339                          

-
619.987

          
61.593.042 
47.724.102                

420.719             
8.130.605             
5.317.617 

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

78.238.291 73.469.703 78.238.291                     73.469.703                   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

3. INVESTIMENTOS 

Foram investidos, em 2012, R$ 8,5 milhões, assim 
distribuídos: i) investimentos na rede de distribuição: R$ 6,8 
milhões (R$ 4,7 milhões em expansão da rede; R$ 600 mil em 
segurança; R$ 1,5 milhão em melhorias); ii) Investimentos 
Software e Hardware: R$ 1,03 milhões no Sistema Integrado 
de Gestão (ERP) e no Sistema Supervisório e iii) Outros: R$ 
600 mil investimentos destinados em sua maioria, a 
adequação física da Companhia para o novo contingente de 
colaboradores oriundos do concurso público realizado.

 

5. GESTÃO DE PESSOAS

Consciente do papel estratégico desempenhado pelo Capital 
Humano na organização, a PBGÁS vem investindo, 
sistematicamente, na qualificação de seus profissionais através 
de investimentos em cursos e seminários e de visitas técnicas. 
Também tem buscado atender sua demanda por mão de obra 
qualificada através da captação de profissionais via concurso 
público, como o realizado em 2012 para o preenchimento de 13 
vagas nas áreas técnica e administrativa.

Metas voltadas para o desenvolvimento individual podem ser 
traduzidas em ações como a da implantação do programa de 
formação, em parceria com a Universidade PETROBRAS, através 
do qual foram realizadas, em 2012, 936 horas de treinamento.

A Companhia vem, igualmente, atuando no aprimoramento dos 
benefícios concedidos a seus empregados. Realizou o 
enquadramento sindical; promoveu a celebração do 1º Acordo 
Coletivo de Trabalho, com intermediação do Sindicato STIUPB; 
implementou o seguro de vida e a previdência privada – PETROS. 
Além desses, encontra-se em fase final de aprovação, a 
atualização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da 
Companhia e do Programa de Avaliação de Desempenho. 

Entendendo, portanto, o patrimônio humano como importante 
componente do organismo corporativo, a PBGÁS atua para que 
seu corpo de colaboradores integre-se cada vez mais ao 
desenvolvimento do negócio. 

6. PERSPECTIVAS PARA 2013

O cenário de mercado para 2013 aponta para a permanência da tendência 
de crescimento do mercado residencial e comercial, como resultante do 
processo de expansão imobiliária em João Pessoa e do início dessa 
expansão em Campina Grande,

premissas devidamente contempladas no planejamento da PBGÁS, por 
meio da continuidade das obras de saturação da rede urbana da Capital e 
da implantação do Projeto Borborema em Campina Grande. Espera-se 
alcançar a marca de 7.000 unidades residenciais e 140 unidades 
comerciais interligadas até o fim do ano.

Para 2013, as principais metas da Companhia são: 

a)Atingir a marca de 7.000 unidades residenciais e 140 unidades 
comerciais interligadas na cidade de João Pessoa;

b)Iniciar a implantação do Projeto Borborema (Residencial/Comercial) na 
cidade de Campina Grande;

c) Comercializar 362 mil m³/dia de gás natural;

d) Concluir a implantação do projeto piloto para o segmento de geração 
distribuída (dual-fuel);

e) Concluir a implementação do Sistema de Gestão de SMS;

f) Implementar o Sistema Integrado de Gestão Empresarial - (ERP);

g) Implementar  a 1ª etapa do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade; 

h) Concluir o Plano de Negócios – horizonte 2017;

i) Realizar investimentos orçados em R$ 10,361 milhões;

j) Atingir o resultado operacional orçado de R$ 4.643 milhões
.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em Exercício
Diretor Administrativo Financeiro

GERMANO SAMPAIO DE 
LUCENA

Diretor Técnico-Comercial
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESMONTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

DESCRIÇÃO

1       - RECEITAS
1.1    - Vendas de Mercadoria
1.2    - Outras Receitas Operacionais
2       - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 

2.1    - Matéria-prima adquirida 
2.2    - Materiais, energia, serviços de terceiros 
e outros
3       - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4       - RETENÇÕES
4.1    - Depreciação, amortização e exaustão
5       - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA 
ENTIDADE (3-4)

6       - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

6.1    - Receitas Financeiras
7       - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)

8       - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

8.1    - Pessoal e encargos
8.1.1 - Remuneração Direta
8.1.2 - Benefícios
8.1.3 - FGTS
8.2    - Impostos, taxas e contribuições
8.2.1 - Federais
8.2.2 - Estaduais
8.2.3 - Municipais
8.3    - Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 - Juros
8.3.2 - Aluguéis
8.4    - Remuneração de Capitais Próprios
8.4.1 - Juros s/capital próprio
8.4.2 - Dividendos
8.4.3 - Lucros retidos/Prejuízo do exercício

2012

163.784.385
163.584.407

199.978
98.283.027

88.337.958
9.945.069

65.501.358
7.454.659
7.454.659

58.046.700

1.630.949
1.630.949
59.677.649
59.677.649

7.846.070
6.119.733
1.329.861

396.476
46.247.074
17.865.417
28.374.851

5.806
739.136
15.534

723.601
4.845.369

-
3.650.062
1.195.307

2011

160.762.507
160.538.592

223.915 
93.348.483

85.898.073
7.450.410

67.414.024
7.487.549
7.487.549

59.926.475

2.182.691
2.182.691
62.109.166
62.109.166

6.731.085
5.305.228
1.011.039 

414.818
45.534.866
17.607.751
27.922.204

4.911
562.924
57.866

505.058
9.280.291

-
7.090.156
2.190.135

DEMOSTRAÇÕES DE RESULTADOS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RECEITA LÍQUIDA 
CUSTOS DAS VENDAS    
LUCRO BRUTO 
DESPESAS/RECEITAS 
OPERACIONAIS 

Despesas Gerais e 
Administrativas 
Despesas financeiras 
Receitas financeiras 
Despesas tributárias 
Outras receitas/despesas 
operacionais 
   
RESULTADO ANTES DO 
IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

IMPOSTO DE RENDA 
IMPOSTO DE RENDA 
INCENTIVADO 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

LUCRO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO 
- Por ação do Capital Social 

2012
120.279.927          

(101.711.346)          
18.568.581           

(12.273.141)

(10.525.523)

(135.315)
1.611.547
(879.018)

(2.344.831)

6.295.440
           

(1.762.228)
953.039             

(640.882)

4.845.369

3,41

2011
117.821.169 
(98.402.943)

19.418.226 
(7.880.786)

(9.025.194)               

(150.669)             
2.182.691                 

(72.711)
(814.903)

11.537.440

(2.922.522)             
1.726.121             

(1.060.748)

9.280.291

6,72

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia é concessionária exclusiva pelo prazo de 50 anos 
dos serviços de distribuição de gás canalizado em todo o Estado 
da Paraíba,conforme contrato de concessão para a exploração 
dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado assinado 
entre o Estado da Paraíba e a Companhia no dia 30/12/1994.

A ARPB (Agência de Regulação do Estado da Paraíba) tem por 
finalidade regular, controlar e fiscalizar serviços públicos de 
competência do Estado da Paraíba, sempre com o objetivo de 
preservar o interesse público e o

equilíbrio das relações entre os consumidores e os 
concessionários, permissionários ou autorizados de serviços 
públicos no Estado.

Ao término do Contrato ocorrerá a reversão ao Poder 
Concedente dos bens e instalações vinculados aos serviços, 
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e determinação 
do valor de indenização à Companhia, observando-se os valores 
e as datas de sua incorporação ao patrimônio do Estado.

Constituída em 25/10/1994, a Companhia Paraibana de Gás - 
PBGÁS é uma sociedade por ações de economia mista, tendo 
por objeto social promover a produção, a aquisição, o 
armazenamento, o transporte e a distribuição de gás combustível 
e a prestação de serviços correlatos no Estado da Paraíba, 
conforme estabelece a Lei Estadual n° 5.680, de 17/12/1992, que 
promulga a concessão deste serviço de acordo com o parágrafo 
2º do artigo 25 da Constituição Federal.

 

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E DESCRICÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
inc luídas na legis lação societár ia brasi le i ra,  nos 
Pronunciamentos Técnicos, nas Orientações e nas 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC.

a)   MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, 
moeda funcional da Companhia.

b)   APURAÇÃO DO RESULTADO
O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é 
apurado em conformidade com o regime de competência.

c)   ESTIMATIVAS CONTÁBEIS
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração 
da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro 
de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas 
e premissas incluem: valor das amortizações do intangível; 
provisão para redução ao valor recuperável de ativos; provisão 
para créditos de liquidação duvidosa; imposto de renda e 
contribuição social corrente; 

provisão para contingências; mensuração de instrumentos 
financeiros e ativos e passivos relacionados a benefícios a 
empregados. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da 
sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as 
premissas, pelo menos, anualmente.

d)   CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Estão apresentadas a valores de realização a receber de 
clientes, reconhecidos pelo regime de competência e estão 
refletidas pelo valor presente.

e)   PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO 
DUVIDOSA
Foi constituída em montante considerado suficiente para 
cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.

f)    ESTOQUES
Os estoques de almoxarifado representam materiais e peças 
para alocação em investimentos e manutenção de suas 
atividades, refletindo o plano de negócios da Companhia para 
os exercícios seguintes, avaliados pelo custo médio de 
aquisição e não superam os preços de mercado.

g)  OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E DE 
LONGO PRAZO
Demais ativos e passivos estão demonstrados pelo valor justo, 
de acordo com bases contratuais ou pelo valor presente, 
quando aplicável.

h)   INTANGÍVEL

- Contrato de Concessão:

A Companhia possui contrato de concessão pública de serviço 
de distribuição de gás, conforme descrito na nota explicativa nº 
8, Poder Concedente e a correspondente receita é 
reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. 

A Companhia não reconhece margem na construção de 
infraestrutura, pois essa margem está vinculada aos serviços 
contratados de terceiros por valores que refletem o valor justo. 
As receitas e custos de construção são registrados na rubrica 
de outras receitas e outras despesas operacionais. 

A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se 
espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam 
consumidos pela Companhia, os quais correspondem à 
metodologia de remuneração prevista para cálculo da tarifa 
conforme contrato de concessão, neste caso, 10% a.a.

A amortização dos componentes do ativo intangível é 
descontinuada quando o respectivo ativo tiver sido totalmente 
consumido ou baixado, deixando de integrar a base de cálculo 
da tarifa de prestação de serviços de concessão, o que ocorrer 
primeiro.

Extinta a concessão, os ativos vinculados à prestação de 
serviço de distribuição de gás serão revertidos ao Poder 
Concedente, tendo a Companhia direito à indenização a ser 
determinada com base nos levantamentos e avaliações 
observando os valores contábeis a serem apurados nessa 
época.

- Programas de computador (softwares)
Licenças adquiridas de programas de computador (softwares) são 
capitalizadas e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada, 
pelas taxas descritas na nota explicativa nº 8.

Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de 
softwares são reconhecidos como despesas na medida em que 
são incorridos. Os gastos diretamente associados a softwares 
identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, 
provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os 
custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos 
intangíveis. 

i)   FORNECEDORES
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações de bens e/ou 
serviços adquiridos no curso normal dos negócios sendo 
classificadas como passivos circulantes. 

j)   PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente 
apurados com base no lucro real são calculados nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro 
tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido, 
conforme legislação em vigor. 

NOTA 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

NOTA 4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Caixa e Equivalente de Caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez com 
diversos vencimentos, podendo ser resgatados a qualquer tempo. 
Os valores aplicados estão demonstrados ao custo de aplicação e 
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data balanço.

DESCRIÇÃO 31/12/2012  31/12/2011 

Fundo Fixo  3.000 3.000 

Caixa Econômica Federal  52.656 34.086 

Banco do Brasil 94.125 86.612 

TOTAL DE CAIXA E BANCOS  149.781 123.698 

VALORES EM TRÂNSITO (5.387) - 

Caixa Econômica Federal – Fundo/CDB 6.534.553 4.037.963 

Banco do Brasil – Fundo/CDB 11.988.787 11.582.732 

TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18.523.340 15.620.695 

TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.667.734 15.744.393 

 

DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011 

Segmento Automotivo 1.655.032 1.477.205 

Segmento Industrial 5.353.491 4.827.702 

Segmento Comercial 100.495 64.188 

Segmento Residencial 58.370 62.864 

Provisão Crédito de Liquidação Duvidosa (968.211) (999.040) 

TOTAL DAS CONTAS A RECECER 6.199.177 5.432.919 

 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS  CAIXA (Método Indireto)

Fluxos de Caixas das Atividades 
Operacionais

Lucro Líquido do Exercício

Ajustes ao Lucro Líquido para 
conciliar às disponibilidades geradas 
pelas Atividades:

Amortização
Provisão para Contingência 
Trabalhista

Lucro Ajustado
Redução (Aumento) das Contas 
do Ativo
Contas a Receber de Clientes
Tributos a Recuperar
Estoques 
Despesas Antecipadas
Outros Créditos
Realizável a Longo Prazo

Redução (Aumento) das Contas 
do Passivo
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas e Sociais
Obrigações Tributárias
Parcelamento Fiscal
Imposto de Renda e Contribuição 
Social
Adiantamento a Clientes
Outras Contas a Pagar
Não Circulante

Caixa Líquido Proveniente das 
Atividades Operacionais (1)

Fluxos de Caixas das Atividades 
de Investimentos
Pagamento para formação do 
Intangível
Caixa Líquido Usado nas Atividades 
de Investimentos (2)

Fluxos de Caixas das Atividades 
de Financiamento
Pagamento de Dividendos 
Liquidação de Empréstimos acionistas
Caixa Líquido Usado nas 
Atividades de Financiamentos (3)

Aumento Líquido ao Caixa e 
Equivalentes de Caixa (1+2+3)

Caixa e equivalente de Caixa no 
Ínicio do Período
Caixa e equivalente de Caixa no 
fim do Período
Variação das contas 

2012

4.845.369

8.041.670
461.010

13.348.049
(2.296.940)

(766.258)
(161.127)
(848.113)
(26.023)
520.391

(1.015.810)

7.013.374

6.801.062
(48.274)

97.461
125.829

(567.116)

4.360
84.513

515.539

18.064.483

(8.050.986)
(8.050.986)

(7.090.156)
-

(7.090.156)

2.923.341

15.744.393

18.667.734

2.923.341

2011

9.280.291

7.487.549
134.664

16.902.504
(3.607.946)

(1.119.610)
120.348 
546.548 
23.720 

(3.087.745)
(91.207)

(1.029.246)

(652.970)
(26.725) 
(11.404)

-
(338.621)

207.479 
(13.005)

(194.000)

12.265.312

(9.963.058)
(9.963.058)

(10.311.769)
-

(10.311.769)

(8.009.515)

23.753.908 

15.744.393 

(8.009.515)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

NOTA 5. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Os créditos tributários estão assim demonstrados:

DESCRIÇÃO 31/12/2012  31/12/2011 

Imposto de Renda Retido na Fonte 111.321 109.531 

ICMS 87.967 42.338 

PIS e COFINS  152.404 38.696 

TOTAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 351.692 190.565 

 

A Companhia possui créditos de tributos a recuperar de PIS, 
COFINS e ICMS provenientes de aquisição de materiais e 
demais itens utilizados para composição de sua rede de 
distribuição de gás natural. O saldo de IRRF é proveniente de 
rendimentos de aplicações financeiras.

NOTA 6. OUTROS CRÉDITOS

Está representado pelos valores a seguir:

DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011 

Crédito nas operações de aquisição de gás (1) 2.558.546 3.040.981 

Outros Créditos 150.460 188.416 

TOTAL DOS OUTROS CRÉDITOS 2.709.006 3.229.397 

 
(1)Crédito nas operações de aquisição de gás

Ocorre-se o take-or-pay quando a aquisição garantida de gás 
através de contrato não é alcançada. A Petrobras emite nota de 
débito contendo o volume restante para se alcançar a quantidade 
mínima contratual e a Companhia realiza o pagamento, cuja 
recuperação dar-se-á sempre no momento em que a PBGÁS 
consumir volumes superiores ao mínimo exigido em contrato. 
Desta forma, a Companhia registra um ativo decorrente desse 
take-or-pay e desconta em faturas posteriores a serem pagas à 
Petrobras. 
O valor ativado sofre variação sempre que houver alteração no 
preço do gás no produtor.

NOTA 7. INTANGÍVEL

Os valores reconhecidos no Intangível de concessão 
representam o valor de custo dos ativos construídos ou 
adquiridos para fins de prestação de serviços de concessão. O 
montante das amortizações acumuladas esta destacado pelo 
total.
Devido à característica das atividades operacionais, a 
amortização do intangível tem início quando o bem que lhe deu 
origem entra em atividade.
No quadro abaixo demonstramos a movimentação das contas 
ocorridas no exercício, como segue:

NOTA 9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

NOTA 10. IMPOSTO DE RENDA
 E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Em 26/12/2006, foi expedido pela ADENE (Agência Nacional de 
Desenvolvimento do Nordeste) o Laudo Constitutivo n° 
0302/2006, que concedeu benefício fiscal de redução do Imposto 
de Renda e adicional não restituível, calculados com base no 
lucro da exploração, por um prazo de 10 anos da atividade de 
industrialização e distribuição de gás natural, na quantidade de 
195.000.000 m³/ano. O percentual de redução é de 75% e fruição 
do benefício terminará no ano-calendário de 2016.

O benefício fiscal concedido pela ADENE foi registrado no 
resultado da Companhia, integrando o lucro líquido do período. 
Este valor corresponde à isenção do imposto de renda incidente 
sobre lucro da exploração e contabilizado como reserva de lucros 
(Incentivo Fiscal) em seu montante integral, devendo somente 
ser utilizado para aumento de capital social ou para eventual 
absorção de prejuízo contábil, conforme previsto no artigo 545 do 
Regulamento de Imposto de Renda.

Através de estudos efetuados, foi demonstrado que o valor 
contábil líquido intangível apresenta capacidade de 
recuperação, pois o valor presente dos seus fluxos de caixa 
futuros, ou seja, seu valor em uso é maior do que o seu valor 
contábil registrado, conforme define o CPC 01 que visa 
assegurar que os ativos da sociedade não estejam registrados 
contabilmente por um valor superior àquele passível de ser 
recuperado por uso ou por venda.

Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos no curso normal dos negócios sendo 
classificadas como passivos circulantes. 

DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011 

Fornecedor de gás – Petrobras  11.744.469 5.622.035 

Fornecedores de materiais e serviços 1.868.219 1.189.590 

TOTAL DE FORNECEDORES 13.612.688 6.811.625 

 

As obrigações tributárias estão assim representadas: 

DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011 

PIS 56.039 59.727 

COFINS 258.118 275.106 

ICMS Diferencial de Alíquota 66.898 - 

Outros 205.809 154.570 

TOTAL 586.864 489.403 

 

DESCRIÇÃO 31/12/2012 

 

31/12/2011 
 

Lucro Antes do Imposto de Renda 6.295.440 11.537.440 

Imposto de Renda (1.762.228) (2.922.522) 

IR SUDENE – Lei n° 11.638/07 953.039 1.726.121 

Lucro Antes da CSLL 5.486.251 10.341.039 

CSLL (640.882) (1.060.748) 

Lucro Líquido  4.845.369 9.280.291 

 

NOTA 11. PARCELAMENTO FISCAL

NOTA 12. DIVIDENDOS PROPOSTOS

Em 2012 a Companhia apurou diferença a pagar de R$ 
619.987 de Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao 
ano de 2008 e realizou parcelamento espontâneo junto à 
Secretaria da Receita Federal. Os pagamentos serão 
realizados em 60 meses iniciados em dezembro de 2012 até 
novembro de 2017. As parcelas serão corrigidas mensalmente 
pela taxa SELIC.

O estatuto social da Companhia estabelece a distribuição do 
dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do 
exercício, conforme determina a Lei nº 6.404/76, nos termos 
do seu artigo 202.De conformidade com a Resolução n° 
1.195/09 do CFC, ITG 08 – Contabilização da Proposta de 
Pagamento de Dividendo, os dividendos reconhecidos no 
passivo circulante correspondem aos 25% mínimos 
estabelecidos, estando o restante dos dividendos à disposição 
da AGO demonstrados em conta específica de dividendo 
adicional proposto no patrimônio líquido.

Os dividendos propostos estão assim demonstrados:

DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011 

Lucro Líquido do Exercício 4.845.369 9.280.291 

Reserva Legal – 5% até o limite de 20% (242.268) (464.015) 

Lucro Básico para Determinação de Dividendo 4.603.101 8.816.276 

Destinação para Reserva de Incentivo Fiscal (953.039) (1.726.121) 

Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%) (912.515) (1.772.539) 

Dividendo Adicional Proposto (2.737.546) (5.317.617) 

 

Os dividendos do exercício de 2011 foram pagos em quatro 
parcelas iguais realizados nos meses de abril, julho, setembro 
e dezembro de 2012 conforme aprovação na 18ª Assembleia 
Geral Ordinária realizada em 12/04/2012.

NOTA 13. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 
RESULTADOS – PLR

Em conformidade com as disposições contidas na Lei n.º 
10.101/2000 e com a Política de Participação nos Resultados 
e aprovada pelo Conselho de Administração, a Companhia 
estipulou o Programa de Participação nos Resultados (PPR) 
para o exercício 2012. Foram estabelecidas as Metas 
Corporativas para o período, bem como, os critérios de sua 
mensuração, documento este que foi aprovado pelo Conselho 
de Administração em 08/08/2012, nos termos da ata da sua 
101ª Reunião, e negociado junto ao Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas da Paraíba. O valor 
para o exercício de 2012 a título de Participação Resultados 
aos empregados e Participação nos Lucros para os diretores 
contemplada na linha de despesas gerais e administrativas na 
DRE da Companhia foi de R$ 180.164 (R$ 289.000 em 2011) 
tendo sido calculado em conformidade ao que estabelece o 
Programa de Participação nos Lucros e Programa de 
Participação nos Resultados da Companhia.

NOTA 14. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES 
RELACIONADAS 

Os principais saldos de ativos e passivos, em 31/12/2012 e 
2011, bem como as transações que influenciaram o resultado 
do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, 
foram realizados em condições usuais de mercado para os 
respectivos tipos de operações.

As transações de compra de gás natural estão garantidas 
através de contrato firmado entre a PBGÁS e a Petróleo 
Brasileiro S.A em 01/abr./09, bem como nos aditamentos a 
este relativo, cuja quantidade de gás estabelecida é de 
370.000 m³/dia para 2012.

NOTA 15. CAPITAL SOCIAL

Em 31 de dezembro de 2012, o capital social subscrito e 
integralizado é de R$ 49.450.223 (R$ 47.724.102 em 
31/12/2011), composto por 1.419.743 (1.381.415 em 31/12/11) 
ações sem valor nominal, sendo 473.249 (460.473 em 
31/12/2011) ações ordinárias e 946.494 (920.942 em 
31/12/2011) ações preferenciais, todas de classe única. O 
capital autorizado da Companhia é de 6.000.000 de ações.

A composição acionária pode ser demonstrada conforme 
quadro abaixo:

ACIONISTA 
AÇÕES 

ORDINÁRIA

S 

 

% 

AÇÕES 
PREFERENCIAI

S 

 

% 

TOTAL 
DE 

AÇÕES 

CAPITAL 

SOCIAL 

31/12/201
2 

Governo do Estado da Paraíba 241.357 51                       - - 241.357 8.406.539  

Petrobras Gás S/A – Gaspetro 115.946 24,5 473.247  50 589.193 20.521.842 

Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda. 

115.946 24,5 
             

473.247  
50 589.193 20.521.842 

TOTAL 473.249 100 946.494  100 1.419.743 49.450.223 

 

NOTA 16. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR

Em função de erros detectados na Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício de 
2009 ano base 2008, a Companhia procedeu juntou a Receita 
Federal do Brasil - RFB o parcelamento de tributo, sendo os 
ajustes do imposto e encargos legais no valor de R$ 619.987 
registrados no passivo não circulante, tendo como 
contrapartida conta de retenção de lucros do patrimônio 
líquido. Conforme  NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação de Erro, os ajustes de exercícios 
anteriores foram reconhecidos com efeito retrospectivo nas 
demonstrações contábeis apresentadas de forma 
comparativa, conforme demonstrado abaixo: 

DESCRIÇÃO Ajustado 2011 Publicado 2011 

Passivo Não Circulante 845.326 225.339 

Parcelamento Fiscal 619.987 - 

Patrimônio Líquido 61.593.042 62.213.030 

Reservas de Lucro 8.130.605 8.750.592 

 

NOTA 17. RESERVAS DE LUCROS

a) Reserva legal: É constituída mediante a apropriação de 5% do 
lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 da 
Lei das Sociedades por Ações. Em 2012 o valor constituído foi de 
R$ 242.268.

b) Reserva de incentivos fiscais: É constituída mediante 
destinação de parcela do resultado do exercício equivalente aos 
incentivos fiscais, decorrentes de doações ou subvenções 
governamentais, em conformidade com o artigo 195-A da Lei das 
Sociedades por Ações. 
No exercício de 2012, foi destinado do resultado à reserva de 
incentivos fiscais, no patrimônio líquido o valor de R$ 953.039 
referente ao incentivo para subvenção de investimentos da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

NOTA 18. RECEITA LÍQUIDA

A Receita Líquida está demonstrada da seguinte forma:

DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011 

Receita Bruta 163.584.407 160.538.592 

ICMS (28.172.923) (27.867.604) 

PIS (2.699.142) (2.648.886) 

COFINS (12.432.415) (12.200.933) 

TOTAL RECEITA LÍQUIDA 120.279.927 117.821.169 

 

NOTA 19. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS 

Em 28/07/2009, o Governo do Estado da Paraíba através do 
Decreto Estadual n° 30.482, atribuiu a Petróleo Brasileiro S/A a 
condição de sujeito passivo por substituição tributária nas 
operações de gás natural. 

NOTA 20. CONTINGÊNCIAS 

a) Tributárias: 

As declarações de rendimentos, assim como os tributos e 
contribuições sociais, estão sujeitos à revisão e eventual 
lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante um 
prazo de cinco anos. 

Não se encontra lavrado contra a Companhia nenhum auto de 
infração, nem indicação relacionada com os impostos federais, 
estaduais ou municipais.

b)Trabalhista/Cível

Os valores das contingências trabalhistas e cíveis correspondem 
aos processos em discussão judicial, os quais, na opinião dos 
consultores jurídicos são considerados caso de perda provável e 
os montantes são suficientes para cobrir eventuais perdas no 
julgamento final das demandas, conforme demonstrativo abaixo:

DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011 

Saldo Inicial 225.339 90.675 

Provisão de Contingência 595.674 134.664 

Processos Liquidados - - 

Saldo Final 821.013 225.339 

 

NOTA 21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Nos exercícios findos em 2012 e de 2011, a Companhia não 
participou ou manteve operações envolvendo quaisquer tipos de 
instrumentos financeiros específicos, a não serem aqueles 
constantes das demonstrações contábeis, os quais foram 
determinados de acordo com os critérios e as práticas contábeis 
divulgados em notas explicativas.

NOTA 22. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

NOTA 23. COBERTURA DE SEGUROS

O total da remuneração de benefícios de curto prazo para no ano 
de 2012 foi de R$ 983.859 (R$ 834.868 em 2011), composto de 
três executivos da diretoria e cinco conselheiros.

A Companhia mantém apólices de seguros visando cobrir riscos 
operacionais em valores considerados suficientes pela 
Administração, como segue:

MODALIDADE DE SEGURO 
VALOR DE 

COBERTURA R$ 

Seguro de Responsabilidade Civil – Operações 10.000.000 

Seguro Incêndio de Redes - Risco Operacional 3.500.000 

Seguro Incêndio – Escritório 4.950.000 

 

João Pessoa, 23 de janeiro de 2013.

David dos Santos Mouta
Diretor Presidente em Exercício  

Germano Sampaio de Lucena
Diretor Técnico Comercial

Regina Maria Silva Guedes Soares
Contadora

CRC PB 007082/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGAS

CNPJ/MF – 03.371.600/0001-66

NIRE 25600105405

PARECER DO CONSELHO FISCAL

No dia sete de março de dois mil e treze, às treze horas e trinta 
minutos, na sede social da COMPANHIA PARAIBANA DE GAS – 
PBGAS, situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756, Cabo Branco, 
João Pessoa – PB, realizou-se a Reunião do Conselho Fiscal da 
Companhia para examinar o Relatório anual da Administração, as 

OPERAÇÕES BR DISTRIBUIDORA
PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A
GASPETRO MITSUI

ESTADO DA 
PARAÍBA

2012

 

2011

 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Receita de Vendas  11.756.899  16.426.027 - - - - - - - -

Compra de Gás 
Natural (*) 

 

-

 

-

 

88.337.958

 

85.898.073

 

-

 

-

 

-

 

- - -

Contas

 

a

 

Receber 
–

 

Venda de Gás 
Natural

 

396.376

 

483.396

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
- - -

Crédito nas 
operações de 

aquisição de gás
(1)

 

 

2.558.546

 

3.040.981

    Fornecedor - -

 

11.744.468

 

5.622.035

 

-

 

-

 

-

 

- - -

Reembolso 
Acionista

- - - - 49.261 48.969 - - - -

Dividendos 
Mínimos Propostos 

(25%)
- - - - 378.694 735.604 378.694 735.604 155.127 301.331
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

 Demonstrações Financeiras da Companhia, compreendendo: 
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor 
Adicionado e as Notas Explicativas, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2012. Examinados todos os 
documentos acima citados e em face das informações prestadas 
pela Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia e do 
Parecer elaborado pela HLB Audilink & Companhia Auditores, 
emitido sem ressalvas, decidiu o Conselho Fiscal exarar o 
seguinte parecer:

PARECER

1. Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA 
PARAIBANA DE GÁS – PBGAS procederam ao exame do 
Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras da 
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2012 e, com base no Parecer dos Auditores 
Independentes emitido pela HLB Audilink & Companhia 
Auditores, emitido sem ressalvas, datado de 25 de Janeiro de 
2013, concluem que as referidas Demonstrações Financeiras 
obedecem aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, 
opinando favoravelmente à aprovação das referidas matérias a 
serem submetidas à discussão na próxima Assembléia Geral 
Ordinária da Companhia. 

2. Adicionalmente o Conselho Fiscal opina favoravelmente a 
proposta referendada pelo Conselho de Administração, através 
da Ata da 106ª Reunião de Conselho de Administração realizada 
em 07 de março de 2013, referente à destinação do Lucro Líquido 
do exercício conforme segue: Lucro líquido do exercício antes 
das participações no valor de R$ 5.025.533,05 (cinco milhões, 
vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e cinco centavos), 
Participação nos Lucros e Resultados aos diretores e 
colaboradores R$ 180.163,80 (cento e oitenta mil, cento e 
sessenta e três reais e oitenta centavos), Reserva Legal de 5% 
até o limite de 20% do capital R$ 242.268,46 (duzentos e 
quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e 
seis centavos), Destinação para Reserva de Incentivo Fiscal – 
SUDENE R$ 953.038,82 (novecentos e cinquenta e três mil, 
trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), Lucro a disposição 
dos Acionistas R$ 3.650.061,97 (três milhões, seiscentos e 
cinquenta mil, sessenta e um reais e noventa e sete centavos), 
sendo R$ 912.515,49 (novecentos e doze mil, quinhentos e 
quinze reais e quarenta e nove centavos) Dividendos Mínimos 
Obrigatórios (25%) e R$ 2.737.546,48 (dois milhões, setecentos 
e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e 
oito centavos) Dividendos Adicionais à disposição da Assembleia 
Geral Ordinária – AGO.

João Pessoa, 07 de março de  2013.

Márcio Musso de Góes              Andrea da Silva Santos

   
Wladimir Romaniuc Neto   

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE 
DEZEMBRO DE 2012.

Recife, 25 de janeiro de 2013.

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
João Pessoa - PB

Examinamos as demonstrações financeiras da COMPANHIA 
PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as 
demonstrações financeiras

A administração da COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - 
PBGÁS é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 
essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 
que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da companhia para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da companhia. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a

 avaliação da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da COMPANHIA PARAIBANA DE 
GÁS - PBGÁS em 31 de dezembro de 2012, o resultado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Conforme mencionado na nota explicativa “2h”, a companhia, com 
base nas interpretações técnicas do CPC 30 – Receita e os custos 
e do CPC 17 - Contratos de Construção, tem efetuado registros em 
conta de Outras Receitas Operacionais em contrapartida de 
Outras Despesas Operacionais, a título de provisão de receitas e 
das correspondentes despesas, de valores idênticos, vinculados a 
investimentos em obras de infraestrutura, que ao final da 
concessão deverão ser devolvidos ao poder concedente. A 
respeito cabe-nos destacar que, embora divulgada a ocorrência 
desses registros contábeis, os mesmos não produzem reflexos no 
resultado do exercício, bem como no patrimônio líquido da 
companhia.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado 
(DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, 
cuja apresentação é requerida pela legislação societária 
brasileira para companhias abertas. A administração da 
companhia decidiu apresentar essa demonstração como 
informação suplementar às IFRS e legislação brasileira, que não 
requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi 
submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos 
anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente 
apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

AUDILINK & CIA. AUDITORES
CRC/RS-003688/T-O S-PB
NÉLSON CÂMARA SILVA 

CONTADOR CRC/RS-023584/O-8 S-PB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00012/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Frei Damião, 332 - Centro - Poço de José de Moura - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
os serviços de provedor de internet e suporte técnico. 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.
Email: cplprefeiturapjm@gmail.com

Poço de José de Moura - PB, 26 de Março de 2013
NELSON LOPES GONÇALVES

Pregoeiro Oficial

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE CICLISMO
NOTA OFICIAL N° 002/20013  João Pessoa, 22 de março de 2013

ATOS DA PRESIDÊNCIA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma dos artigos 11, 16, 20 e 21 (Art. 21 Inciso I, II e III) do Estatuto da Federação Paraibana  
de Ciclismo, tenho a honra de convocar os Presidentes da entidades filiadas para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, no dia 20 de abril de 2013, as 19:30hs, em primeira convocação e meia 
hora após com qualquer número, na sede provisória da Federação Paraibana de Ciclismo, situada 
a Rua Raul Henrique de Sá, número 84, Bloco C, Apto 101, Tambía, nesta capital, para deliberar 
a seguinte ORDEM DO DIA: a) Conhecer o relatório das atividades do ano de 2012, apresentadas 
pelo Presidente; b) Apreciar as contas do exercício de 2012, acompanhada do parecer do Conselho 
Fiscal; c) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente; Conselho Fiscal e Suplentes para o exercício de 
2013 a 2016; d) Período de apresentação de inscrições de chapas: de 23 de março a 06 de abril 
de 2013, improrrogável. Jader Ribeiro Silva  - Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

26/03/2013
PROCESSO No 08/2013

PREGÃO PRESENCIAL No 06/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para  AQUISICAO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO 

DESTA SECRETARIA DE SAUDE .
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA. e:
LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA
46.991,95(Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DESTA 

SECRETARIA DE SAUDE , subordinados a COORDENACAO DE ATENCAO BASICA.
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 46.991,95 (Quarenta 

e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA           
Fundo Municipal de Saude de Santa Helena, PB
LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA    Pela Contratada

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de no 08/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de no 06/2013 de 04 de Março 
de 2013, com abertura para 21 de Março de 2013, às 10:30 horas, na sala de reunião do Fundo 
Municipal de Saude de Santa Helena, mais precisamente à RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 
S/N, CENTRO - SANTA HELENA, 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 conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: LEIA 
COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 11.895.653/0001-00, e INSC. 
EST. nº. 16.037.451-0, estabelecida à Avenida Pres Joao Pessoa,71 - Centro, Cajazeiras, Estado 
da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 46.991,95(Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa 
e um Reais e Noventa e Cinco Centavos);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.

SANTA HELENA PB, 26 DE Março de 2013
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS No 00002/2013

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Unidade 
de Saúde PSF III, localizado no Distrito da Prensa, no município de Aparecida. Data e Local: 12 
de Abril de 2013 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 
- Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 26 de Março de 2013
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

23/01/2013
PROCESSO No 001/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 001.2013   
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO 

DE FREIO E FILTROS, DESTINADOS AO CONSUMO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS 
DESTE MUNICIPIO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE e,
ANTONIO LUCENA & CIA. LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE 

FREIO E FILTROS, DESTINADOS AO CONSUMO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DESTE 
MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 374.120,00 
(Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Cento e Vinte Reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela p¬refeitura Municipal de Monte Horebe
ANTONIO LUCENA & CIA. LTDA. – Pela Contratada

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 031-2013

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de órtese e prótese, destinada 
a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Patos – PB.

ABERTURA: 10/04/2013 ás 08:00h
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), 26 de março de 2013.
 MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 032-2013
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de lentes e armações, desti-

nados as atividades da Secretaria de Saúde do município de Patos – PB.
ABERTURA: 10/04/2013 ás 14:00h
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), 26 de março de 2013.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00010/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2013, que objetiva: Contratação de carro pipa 
visando à execução de Socorro e Assistência às vitimas da seca; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 25 de Março de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00010/2013.
OBJETO: Contratação de carro pipa visando à execução de Socorro e Assistência às vitimas 

da seca.
ABERTURA: 25/03/2013 as 16:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 25/03/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 004/2013
 A Prefeitura Municipal de Matinhas, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia       15 de 
abril de 2013, às 15 h (quinze horas), Tomada de Preços objetivando a CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE 
RADIODIAGNÓSTICOS EM RAIOS X, ULTRA-SONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNI-
CA MAGNÉTICA, DESINTOMETRIA ÓSSEA, DOPPLER, ENDOSCOPIA DIGESTIVA E OUTROS, para a Secretaria 
de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, durante o exercício de 2013, nos termos do Edital.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Av. Governador 
Antônio Mariz, s/n, Município de Matinhas – PB, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de 08 às 12 horas. O Edital também será disponibilizado gratuitamente, por e-mail, 
bastando haver solicitação através do telefone (83) 3637-1003, no horário mencionado.

 Matinhas - PB, 26 de março de 2013.
 JONATHAN VIEIRA DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013

 A Prefeitura Municipal de Matinhas, Estado da Paraíba, através de seu PREGOEIRO Oficial, torna 
público para conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia 08 de abril de 2013, às 
15 h (quinze horas), no endereço inframencionado, PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2013, objetivando 
à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, no decorrer do exercício 
de 2013, nos termos do Edital.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Av. Governador 
Antônio Mariz, s/n, Município de Matinhas – PB, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de 08 às 12 horas. O Edital também será disponibilizado gratuitamente, por e-mail, 
bastando haver solicitação através do telefone (83) 3637-1003, no horário mencionado.

 Matinhas - PB, 26 de março de 2013.
BRUNO CESAR CUNHA SANTOS

PREGOEIRO OFICIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00006/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Hilton Muniz de Brito, S/N - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material gráfico, 
fornecidos de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391324.
Triunfo - PB, 26 de Março de 2013

ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00007/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Hilton Muniz de Brito, S/N - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 17 de Abril de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos éticos, 
genéricos, material médico-hospitalar e gêneros alimentícios especiais. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391324.
Triunfo - PB, 26 de Março de 2013

ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Hilton Muniz de Brito, S/N - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de 
combustíveis(gasolina, óleo diesel e óleos), destinados a Secretaria de Saúde. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391324.
Triunfo - PB, 26 de Março de 2013

ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 0009/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Hilton Muniz de Brito, S/N - Centro - Triunfo - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de limpeza, forne-
cidos de forma parcelada, destinados a Secretaria de Saúde do Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391324.
Triunfo - PB, 26 de Março de 2013

ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 001/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 de 07 de janeiro 
de 2013, com abertura para 21 de janeiro de 2013, às 9:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, 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 convocado a(s) Empresas: 
ANTONIO LUCENA & CIA. LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 08.290.538/0001-90, e INSC. EST. nº. 
16.001.073-0, estabelecida à Rua Epitácio Pessoa S/N - Centro, Bonito de Santa Fe, Estado da 
Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 374.120,00(Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Cento e 
Vinte Reais );para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos 
do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Monte Horebe PB, 23 de janeiro de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional
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Protocolo...: 2013 - 015266
Responsavel.: FRANCISCO ASSIS ROCHA
CPF/CNPJ....: 109993964-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            647,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016212
Responsavel.: FRANCICLEIDO SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 907656644-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            925,52
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015949
Responsavel.: FABIANO JOSE SILVA
CPF/CNPJ....: 035277094-52
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015299
Responsavel.: GERUZA ARAUJO OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 424063824-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            426,56
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016474
Responsavel.: GISELIA FREIRES SILVA
CPF/CNPJ....: 029046254-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            438,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016482
Responsavel.: GERALDO ELISEU CORREIA
CPF/CNPJ....: 000003663-31
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            544,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016466
Responsavel.: GERLANE LOURENCO CARNEIRO 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 660913224-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            441,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016469
Responsavel.: HOTEL POUSADA COSTA DO ATLAN-
TICO
CPF/CNPJ....: 002947923/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             31,35
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017314
Responsavel.: LANDA RODRIGUES SILVA TARGINO
CPF/CNPJ....: 424618634-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            423,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016597
Responsavel.: LUCIANO SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ....: 010463624-61
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            768,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017145
Responsavel.: LUCIVANIA CRISPIM NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 007832174-39
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            488,36
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017151
Responsavel.: MARIA SOLANGE ALVES LUZ
CPF/CNPJ....: 000166129/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            274,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016035
Responsavel.: MARIA GRACAS XAVIER ALVES 
MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 260762844-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            591,76
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016507
Responsavel.: MARIA CLAUDENY NEVES SOUZA
CPF/CNPJ....: 768993224-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            729,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016565
Responsavel.: MANUEL PAULO MARTINS
CPF/CNPJ....: 441897024-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            444,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017185
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 504372834-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            451,38
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017090
Responsavel.: OASIS CONST  E NCORP  LTDA
CPF/CNPJ....: 010958985/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.641,85
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016745
Responsavel.: PARAIBA COM E REV. DE GAS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009251340/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016355
Responsavel.: PAULO SERGIO N MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 753686174-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017451
Responsavel.: RJ COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 010951467/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            614,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017417
Responsavel.: SLM COMERCIO DE PERFUMES E 
COSMETIC
CPF/CNPJ....: 010497391/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,86
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015699
Responsavel.: SEBASTIANA ANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 338047454-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            604,43
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017094
Responsavel.: TAMBAU INTERNACIONAL OPERA-
DORA LTDA
CPF/CNPJ....: 005044921/0001-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$         13.288,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRINCHEIR
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017201
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,  27/03/2013
----------------------------------------

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.: ANTONIO DE FIGUEIREDO MIRANDA
CPF/CNPJ....: 002230694-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         20.560,99
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIN-
CHEIR
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015687
Responsavel.: ADRIANO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 488560454-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.691,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016189
Responsavel.: ALEXANDRINA CARLOS DA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 087111784-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            760,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIN-
CHEIR
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016968
Responsavel.: ADRIANO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 488560454-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.105,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016182
Responsavel.: BEATRIZ GOMES SOUZA
CPF/CNPJ....: 188639494-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            405,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015540
Responsavel.: CARLOS RENATO PINTO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 012940464-03
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            552,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015565
Responsavel.: CARMEM LUCIA SILVA VENTURA
CPF/CNPJ....: 031098654-08
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            467,76
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015567
Responsavel.: CILENE BELO FONSECA
CPF/CNPJ....: 008730424-41
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015578
Responsavel.: CLAUDECIR PEREIRA GUEDES
CPF/CNPJ....: 569516554-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            559,16
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015580
Responsavel.: CELIA MARIA AMARAL
CPF/CNPJ....: 468213924-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            439,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015573
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA 
CLARA
CPF/CNPJ....: 011957195/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            124,20
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017330
Responsavel.: CENTRAL MIX DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ....: 004277525/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.309,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017062
Responsavel.: EVERCLEAN COM. ATAC DE PROD.
DOM E M
CPF/CNPJ....: 010543749/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            589,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016401
Responsavel.: CLAUDIA MARIA SANTOS JERONIMO
CPF/CNPJ....: 291128004-06
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            659,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015585
Responsavel.: CARLOS ANTONIO SILVA
CPF/CNPJ....: 930625754-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            545,16
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015559
Responsavel.: EDNALDO SILVA BARRETO
CPF/CNPJ....: 760578284-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            416,04
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015242
Responsavel.: EVERALDO SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 727297914-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            573,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015292
Responsavel.: EDUARDO MONTENEGRO MOURA 
HENRIQUES
CPF/CNPJ....: 554559644-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            726,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015249
Responsavel.: EDSON ALEXANDRE ANJOS
CPF/CNPJ....: 011806014-75
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            598,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015248
Responsavel.: ELIZABETE SILVA
CPF/CNPJ....: 038055864-50
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            431,88
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015268
Responsavel.: EDNA CARNEIRO SILVA
CPF/CNPJ....: 008741454-65
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015238
Responsavel.: ELEQUICINA LIMA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 219630454-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            401,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015260
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017413
Responsavel.: ELIEZER PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 771610504-30
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            983,52
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB

RESTAURANTE CHINA TAYWAN LTDA – CNPJ N°09.249.182/0001-03. Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
n° 764/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: RES-
TAURANTE na – AV JOÃO CANCIO DA SILVA, 1240 – MANAIRA Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2013 – 000148/TEC/LO-4522.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELEM PB
EDITAL DE LOTEAMENTO

Lúcia Helena Aragão Alcoforado de Carvalho , Oficial Substituta do Cartório Imobiliário, desta 
Comarca, de acordo com o que determina o Art. 19, $ 3º, da Lei  6.766 de 19/12/1979, torna publico 
para conhecimento geral, que foram depositados neste Cartório por HUMBERTO SOARES DE 
OLIVEIRA,portador do CPF/MF n º 002.736.354-68 e RG n º 70911 – SSP/PB e  sua esposa , memorial 
, planta e demais documentos exigidos por lei, referente ao “Loteamento NOVA BELEM” – localizado na 
Cidade de BELEM – PB, com uma área total de 120,00 (CENTO E VINTE) hectares, a qual foi desmem-
brada uma área de 28.0620 há(vinte e oito virgula zero sessenta e dois hectares) , transformando-a em 
28(vinte e oito) Quadras; destinadas a lotes residenciais com 758 lotes, com uma área de 289.062,00 
m2  (duzentos e oitenta e nove mil, sessenta e dois metros quadrados); 79.735,19 m2 (setenta e nove 
mil, setecentos e trinta e cinco virgula, dezenove metros quadrados) destinados para área de passeio/
calçadas e  Ruas; 19.517,30m2 (dezenove mil quinhentos e dezessete virgula trinta metros quadrados) 
para equipamentos comunitários; 20.972,58m2 (vinte mil, novecentos e setenta e dois virgula cinquenta 
e oito metros quadrados) de área verde;  168.836,93m2 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e 
trinta e seis virgula noventa e três metros quadrados) destinadas a lotes, referente a matricula 358 , 
n – 03, livro, fls. 158 Livro 2 C Registro Geral, em data de 20/10/1978, medindo 120,00 hectares (total).  

Foram apresentados planta e memorial descritivo, constando limites, medição, ângulo e demais  
especificações  exigidas por lei. Portanto, todo aquele que se julgue com direitos sobre o imóvel  
loteado, ou tenha justa razoes para oferecer-lhes impugnação, deverá faze-lo neste Cartório, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ultima publicação do presente no Diário 
oficial do Estado, findo o qual não havendo reclamação ou impugnação será dito Loteamento 
registrado, para que por ele se realizem as vendas das quadras e lotes do terreno prometido 
à venda. Dado e passado nesta cidade e Cartório, aos vinte dias do mês de março, do ano de dois 
mil e treze  (20/03/2013).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Belem, 20 de Março de 2013 - Lúcia Helena Aragão A. de 
Carvalho - Of. Substituta Do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos.

BRASTEX S/A – CNPJ nO 09.258.807/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E

Pelo presente edital convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, às 8 horas do dia 30/04/2013 na sede social, quando serão tratados os 
seguintes assuntos: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras re-
lativas ao exercício findo em 31/12/2012; 2) Consolidação dos Estatutos Sociais; 3) Outros assuntos 
de interesse social. 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. João Pessoa, 23/03/2013. Humberto 
Soares de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração.

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

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR
CAPITAL AUTORIZADO

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

panhia”), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 23, parágrafo único do Estatuto 
Social da Companhia, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 10:00 horas do dia 29 
de abril 2013, na sede da Companhia localizada no Município de Conde, Estado da Paraíba, na 
Rodovia BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000, para discutir e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia:

(i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de 
Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, os quais foram devidamente auditados pela 
empresa MARTINELLI AUDITORES,  registrada no CRC sob o nº S 001132/0-9 e na CVM no Ato 
Declaratório nº. 1253 de 23/01/90, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.370.466/0001-39, com sede 
na Rua Dona Francisca, nº. 1.113, 10º e 11º andares, Bairro Saguaçu, cidade de Joinville, Estado 
de Santa Catarina;

(ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício;
(iii) Eleição/Re-eleição dos membros do Conselho de Administração;
(iv) Fixação da remuneração global dos Administradores e Conselheiros da Companhia.
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em cumprimento ao artigo 133 da Lei nº  6.404/76 e 

do artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, os documentos de que trata o item I deste Edital de 
Convocação, todos devidamente auditados pela empresa MARTINELLI AUDITORES, encontram-se 
à disposição de V. Senhorias, na sede da Companhia.

Conde, 26 de março de 2013.
CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL

Luiz Claudio Bettega de Pauli

Prefeitura Municipal de São João do Tigre
EDITAL/CONCURSO/CONVOCAÇÃO n° 002/2013

O Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre (PB), considerando o Resultado 
Final do Concurso Público de Provas e Títulos homologado por meio da Portaria n.º. 53/2009, 
publicada no DOE PB em 09/09/2009, CONVOCA para posse, no prazo de 30 dias, a seguinte 
candidata:Glauria Queiroz Morais, Insc. 0830900326, Classif. 2º Lugar - Cargo de Nutricionista. 
São João do Tigre (PB), em 21/03/13. José Mauricélio Barbosa – PREFEITO.

CPF/CNPJ....: 703838894-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016833
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016652
Responsavel.: JOSE RICARDO RODRIGUES 7901068
CPF/CNPJ....: 015648903/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            353,11
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014975
Responsavel.: LACI HOLANDA CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 276350664-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            951,40
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016594
Responsavel.: LEDA FERREIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 338106304-97
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            455,36
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016600
Responsavel.: LUCILENE CAETANO BRITO MELO
CPF/CNPJ....: 016739305/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            239,31
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017008
Responsavel.: MARIA APARECIDA BARBOSA FARIAS
CPF/CNPJ....: 689742214-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            632,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016546
Responsavel.: MARIA EUZA SILVA TORRES
CPF/CNPJ....: 364877594-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            800,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016582
Responsavel.: MARIA FERNANDES PEIXOTO
CPF/CNPJ....: 162254574-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            791,36
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016621
Responsavel.: MARIA GRACAS SANTOS
CPF/CNPJ....: 111574248-56
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            416,72
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016504
Responsavel.: MARIA GUIA AZEVEDO COSTA
CPF/CNPJ....: 040951304-07
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            446,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016508
Responsavel.: MARIA JOSE DIAS DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 486606554-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016945
Responsavel.: MARIA JOSE SANTANA SILVA
CPF/CNPJ....: 788820524-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            826,40
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016517
Responsavel.: MARIA LOURDES FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ....: 798441544-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            852,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016525
Responsavel.: MARIA LUCIA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 029876714-74
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            552,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016533
Responsavel.: MARIA LUCINEIDE SOUTO XAVIER
CPF/CNPJ....: 008852854-50
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            703,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016535
Responsavel.: PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOB
CPF/CNPJ....: 008181106/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.120,83
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016971
Responsavel.: ROSINEIDE FEITOSA LUCIO
CPF/CNPJ....: 486500484-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            949,12
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013737
Responsavel.: SEVERINO BEZERRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 000141049/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017748
Responsavel.: SOLANGE DOMINGOS DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 007814446/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            703,18
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017032
Responsavel.: VALTER TRIGUEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 008833064-84
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015045
Responsavel.: WB COM DE PROD AGRIC E VET LTDA
CPF/CNPJ....: 008493175/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.332,12
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016787
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a virem 
pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  
1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade,  no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta     data,  
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos   PROTESTADOS, 
na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  27/03/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALESANDRO CAVALCANTE MELO 
BONFIN
CPF/CNPJ....: 504339034-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016376
Responsavel.: ANALICE SANDRA HENRIQUES DE 
MENEZES
CPF/CNPJ....: 035576495/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.095,80
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016782
Responsavel.: ART SONO  COMERCIO DE COL-
CHOES E MO
CPF/CNPJ....: 010390711/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            539,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015804
Responsavel.: BR PROTENSAO LTDA
CPF/CNPJ....: 012375411/0001-40
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          3.527,00
Apresentante: PONTO DEZ COMERCIO DE MAT 
DE CONST
Protocolo...: 2013 - 016201
Responsavel.: BRUNA KATYUSKA FERREIRA DO 
NASCIMEN
CPF/CNPJ....: 105630464-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016946
Responsavel.: CRISTIANO SOUZA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 093462534-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            350,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015639
Responsavel.: C.S.N CONSULT SERV E NEG EM 
ELETRIC
CPF/CNPJ....: 008730938/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            326,21
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016371
Responsavel.: CONSTRUTORA SECULAR LTDA
CPF/CNPJ....: 009410278/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            880,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015724
Responsavel.: CONST  CUNHA FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ....: 012934352/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            261,56
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016710
Responsavel.: D S ESCOLA DE IDIOMAS LTDA
CPF/CNPJ....: 013304706/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017772
Responsavel.: EL TIMANI CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.800,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016143
Responsavel.: ESPINHARAS CONSTRUCOES E 
REPRESENTA
CPF/CNPJ....: 002584463/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.101,70
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016447
Responsavel.: FABIOLA SOUZA CORREIA
CPF/CNPJ....: 031643884-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            515,04
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015900
Responsavel.: FERNANDA PENHA MOURA
CPF/CNPJ....: 028147074-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            999,48
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015906
Responsavel.: FRANCISCA MARIA SANTOS
CPF/CNPJ....: 021077604-89
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            823,92
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016207
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 045944254-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.123,44
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016290
Responsavel.: FRANCISCO GENIVAL LIMA
CPF/CNPJ....: 009429684-76
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            544,48
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016215
Responsavel.: FRANCISCO RODRIGUES SOUZA
CPF/CNPJ....: 267442284-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            883,92
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016219
Responsavel.: GRACILENE MORAIS CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 568935314-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            483,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016483
Responsavel.: GRACINETE FERNANDES ARAUJO
CPF/CNPJ....: 341498214-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            609,96
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016485
Responsavel.: ISABEL MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 569102904-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,19
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017645
Responsavel.: JHONY FORTUNATO JUVENCIO

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00014/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PLÁSTICO E ACESSÓRIOS PARA REFEITÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 12.015,40.

Cajazeiras - PB, 26 de Março de 2013

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA
Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E ACESSÓRIOS PARA REFEITÓRIO CON-

FORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2013.
DOTAÇÃO: 10.301.1007.2120 - MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE 2 - RECEITA DE 

IMP. E TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 110301 - GASTOS 
COM SAÚDE 15% ART. 77 ADCT 10.301.2026.2066 - MANTER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL 
14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00057/2013 - 26.03.13 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 12.015,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00014/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PLÁSTICO E ACESSÓRIOS PARA REFEITÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 12.015,40.

Cajazeiras - PB, 26 de Março de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00004/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2013, que objetiva: Aquisição de 
Motocicletas, OKM, ano e modelo: 2012/2013, motor a partir de 124,1cc; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: RIAUTO COMISSÁRIA, COMERCIO DE VEÍCULOS 
E PEÇAS LTDA - R$ 16.470,00.

Solânea - PB, 06 de Março de 2013
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00005/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2013, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Expediente destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEX DISTRIBUIÇÃO, 
IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA - R$ 36.165,60; MAURILIO DE ALMEIDA 
MENDES - R$ 75.201,19.

Solânea - PB, 06 de Março de 2013
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00006/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2013, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios destinados a Merenda Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FREDERICO DE BRITO LIRA - R$ 444.223,00; MARCO ANTONIO QUERINO DA 
SILVA - R$ 4.702,00.

Solânea - PB, 06 de Março de 2013
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2013, que objetiva: Aquisição de Gás GLP 
e Água Mineral; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AHISIMACH 
FERREIRA DE SOUZA - R$ 47.860,00; SILVA & LOPES LTDA - R$ 20.195,00.

Solânea - PB, 11 de Março de 2013
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00009/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2013, que objetiva: Gêneros Alimentícios 
para os programas: CRAS, PETI, PROJOVEM e a Secretaria de Assistência e Serviços Sociais-
-Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FREDERICO 
DE BRITO LIRA - R$ 80.740,40.

Solânea - PB, 15 de Março de 2013
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00010/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2013, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFAR-
MA COMERCIAL LTDA - R$ 25.555,00; COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 
123.244,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 107.818,00; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. 
E HOSPITALARES LTDA - R$ 300,00; STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 47.035,00. 
Ficam desde já convidados todos os licitantes acima mencionados para comparecem ao gabinete 
do prefeito, no horário das 08:00 as 12:00 horas, num prazo de 05 dias a contar desta publicação, 
localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Solânea, Sito à Rua Pernambuco, SN, Centro 
desta cidade, objetivando a assinatura dos contratos desta licitação.

Solânea - PB, 25 de Março de 2013
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Motocicletas, OKM, ano e modelo: 2012/2013, motor a partir de 124,1cc. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS - 2:03:00 - SECRETARIA DE 
FINANÇAS - 04.123.0054.1058 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE; 2:06:00 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.304.0035.1068 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 2:07:00 - SECRE-
TARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAIS - 08.244.0043.1073 - ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00016/2013 
- 06.03.13 - RIAUTO COMISSÁRIA, COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - R$ 16.470,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Gêneros Alimentícios para os programas: CRAS, PETI, PROJOVEM e a Secretaria 
de Assistência e Serviços Sociais-Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00009/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
SOLÂNEA/FEDERAL - 2:07:00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAIS -08.24
3.0051.2039/08.244.0043.2036/08.244.0052.2045/08.243.0051.2040 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00025/2013 - 15.03.13 
- FREDERICO DE BRITO LIRA - R$ 80.740,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente destinados a atender as Secretarias da Adminis-

tração Municipal - Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2013. DOTA-
ÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAL/
FUNDEB 40%/PDDE/PAB/NASF/FUS - 2:01:00 - GABINETE DO PREFEITO - 04.122.0020.2002 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO; 2:02:00 - SE-
CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - 04.122.0054.2004/06.181.0044.2005/14
.062.0045.2006 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSU-
MO; 2:03:00 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 04.123.0054.2007 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO; 2:04:00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO - 20.122.0023.2008/20.601.0023.2009/20.601.0023.2
014/27.695.0046.2046 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE 
CONSUMO; 2:05:00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO - 12.243.00
51.2042/12.306.0026.2018/12.361.0024.2016/12.361.0030.2019/12.361.0030.2022/12.361.0030.
2050/12.361.0030.2051/12.362.0031.2023/12.365.0032.2024/12.365.0032.2024/12.366.0033.20
25/13.392.0046.2017 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
E 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO; 2:06:00 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.
301.0037.2059/10.301.0038.2030/10.301.0038.2031/10.301.0038.2052/10.301.0060.2055/10.301
.0060.2058/10.301.0060.2060/10.304.0035.2033/10.305.0040.2034 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO; 2:07:00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
E SERVIÇOS SOCIAIS -08.241.0050.2038/08.243.0051.2039/08.243.0051.2040/08.244.0043.20
36/08.244.0043.2043/08.244.0045.2037/08.244.0052.2045/08.244.0052.2053 - ELEMENTOS DE 
DESPESAS: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO E 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE 
CONSUMO; 2:08:00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 15.122.0055.2047/15.452.0056
.2048/15.452.0056.2049 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00017/2013 - 06.03.13 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES 
- R$ 75.201,19 E CT Nº 00018/2012 - 06.03.13 - DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE 
PROD. EM GERAL LTDA - R$ 36.165,60.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAL - 2:05:00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E DO DESPORTO - 12.243.0051.2042/12.306.0026.2018 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00019/2013 - 
06.03.13 - FREDERICO DE BRITO LIRA - R$ 444.223,00 E CT Nº 00020/2013 - 06.03.13 - MARCO 
ANTONIO QUERINO DA SILVA - R$ 4.702,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gás GLP e Água Mineral. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00008/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE SOLÂNEA/FEDERAL - 2:02:00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - 
04.122.0054.2004 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA; 2:03:00 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 04.123.0054.2007 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 2:04:00 
- SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO - 20.122.0023.2008 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 2:05:00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO - 12.243.0
051.2042/12.361.0024.2016/12.361.0030.2022/12.361.0030.2051 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 2:06:00 - SECRE-
TARIA DE SAÚDE - 10.301.0037.2059/10.301.0038.2038/10.301.0038.2052/10.301.0060.205
8 - ELEMENTO DE DESPESA: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 2:07:00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS 
SOCIAIS -08.243.0051.2039/08.244.0043.2036/08.244.0052.2053/08.243.0051.2040/08.244.0052.
2045 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 2:08:00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 15.122.0055.2047 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Solânea e: CT Nº 00021/2013 - 12.03.13 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 47.860,00 E 
CT Nº 00022/2013 - 12.03.13 - SILVA & LOPES LTDA - R$ 20.195,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00015/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 
CORONEL JUVENCIO CARNEIRO, 253- CENTRO - Cajazeiras - PB, às 14:30 horas do dia 09 de 
Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 20 de Março de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

Sindicato dos Empregados da Administração das Empresas Proprietárias de Jornais, 
Emissoras de TV e Rádio da Paraíba - SINDEPRET  -  CNPJ 06.943.505/0001-76

EDITAL DE COMUNICAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2013
A Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao que determinam os 

artigos 8º, inciso IV, da CF de 05/10/88, e 605 da CLT, COMUNICA às empresas de Jornais, Emissoras 
de TV e Rádio, sendo estas públicas e privadas, estabelecidas em sua base territorial, compreendida 
por todos os municípios do Estado da Paraíba, que deverão descontar na folha de pagamento de seus 
empregados/servidores, que exercem funções administrativas, relativa ao mês de março de 2013 a 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT. Com a observância, anda, 
os demais artigos do Capítulo III da CLT e da Portaria n° 488, de 23/11/2005, do MTE, bem como na IN 
n° 1, de 30/09/2008, do MTE, que dispõe sobre a contribuição dos servidores públicos. A importância 
a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um dos seus 
empregados/servidores e o seu recolhimento deverá ocorrer até o dia 30 de abril de 2013. Informa ainda 
que os recolhimentos devem ser efetuados através da guia GRCSU capturada através do site http://
sindical.caixa.gov.br, código de Contribuição Sindical nº 000.000.97399-8 da CEF, sob o título Contribuição 
Sindical. O não cumprimento das disposições contidas no presente Edital sujeitará o empregador às 
penalidades e impedimentos e cobrança executiva judicial previstos nos artigos 606 e seguintes da CLT.

João Pessoa, 26 de março de 2013.
JOSICLEIDE DE AMORIM PEREIRA MOREIRA

Presidente do SINDEPRET



A T I V O
2012 2011

ATIVO CIRCULANTE 483.047,32                          596.203,23                         

  Disponível 363.047,32                          500.203,23                         
    Caixa ............................................................ 209,67                                 3.435,41                             
    Bancos c/Movimento.................................. 34.180,25                            134.425,55                         
    Aplicações Financeiras............................. 328.657,40                          362.342,27                         

   Créditos/Estoques 120.000,00                          96.000,00                           
    Adiantamentos ........................................... -                                      
    Créditos a receber............................. -                                      
    Convênios/Contrib. a Receber................. 120.000,00                          96.000,00                           
    Estoque/Almoxarifado................................ -                                       -                                      

ATIVO NÂO CIRCULANTE 748.713,71                          831.631,84                         

  Imobilizado 961.622,89                          
    Bens do Ativo Fixo Administração................................... 403.881,61                          382.566,06                         
    Bens do Ativo Fixo Assistência Social............................. 76.929,83                            73.183,60                           
    Bens do Ativo Fixo Saúde .................................................. 336.568,02                          307.703,78                         
    Bens do Ativo Fixo Educação............................................ 144.243,43                          146.367,20                         
   (-) Depreciação Acumuladas Administração............ (89.421,05)                           (35.748,55)                          
   (-) Depreciação Acumuladas Assistência Social......... (17.032,73)                           (6.653,05)                            
   (-) Depreciação Acumuladas Saúde................................ (74.518,21)                           (22.481,10)                          
   (-) Depreciação Acumuladas Educação......................... (31.937,19)                           (13.306,10)                          

TOTAL  DO  ATIVO 1.231.761,03                  1.427.835,07                 

P A S S I V O   +   P A T R I M Ô N I O  L Í Q U I D O

PASSIVO  CIRCULANTE 19.195,51                            54.383,59                           

     Consignações.............. 8.661,36                              6.837,86                             
     Obrigações Sociais/Fiscais.............. 653,34                                 1.327,78                             
     Outras obrigações............... 9.880,81                              46.217,95                           

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.212.565,52                       1.373.451,48                      
     Patrimônio Social .............................. 43.145,99                            1.373.451,48                      
     Fundo Social......................... 1.330.305,49                       43.145,99                           
     Superávit/Défcit Acumulado............. (160.885,96)                         1.303.829,14                      
     Superávit/Défcit Exercício.................. 26.476,35                           

TOTAL  DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.231.761,03                       1.427.835,07                      

João Pessoa - Paraíba, 31 de Dezembro de 2012.

José Edmar Leal Farias
Contador - CRC - 2.401-PB

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOÃO PESSOA – APAE
BALANÇO PATRIMONIAL (2011)

Associação de Pais e Amigos Excep.de J. Pessoa
Presidente: Virginia Pezzi Maia

2012 2011
R E C E I T A S 1.613.756,09 1.741.846,06                      

Administração 984.198,79                     1.178.344,70                 
 Serviços Prestados...............................................
 Contribuições/Doações....................................... 943.353,16                     1.148.784,72                 
 Convênio F.M.A.S.................................................... -                                 
 Convênio FMAS Municipal - .................................. -                                 
 Receitas Outros Serviços Próprios.................... 40.845,63                       29.514,98                      

Assistência Social 89.269,74                       59.887,80                      
 Serviços Prestados...............................................
 Contribuições/Doações....................................... 59.887,80                       59.887,80                      
 Convênio F.M.A.S....................................................
 Convênio FMAS Municipal - ..................................
 Receitas Outros Serviços Próprios.................... 29.381,94                       

Educação 6.690,00                         6.192,00                        
 Serviços Prestados............................................... -                                      
 Receitas Serviços Próprios................................. -                                      
 Secretaria Estado de educação - .................... -                                      
 FNDE/PDDE ........................................................ 6.690,00                         6.192,00                        

SAÚDE 533.597,56                     497.466,56                    
 Serviços Prestados...............................................
 Secretaria de Estado da Saúde........................ -                                      
 Secretaria Municipal de Saúde................. 533.597,56                     497.466,56                    

C U S T O S   E   D E S P E S A S 1.774.642,05                  1.715.414,71                 

Administração 1.463.011,56                  784.574,08                    
 Custos Operacionais Prest. Serviços...............
 Gastos C/Pessoal................................................. 958.722,35                     443.572,55                    
 Despesas Administrativas/Expediente.............. 408.126,93                     78.199,36                      
 Serviços Terceiros Operacionais........................
 Reformas e Manutenção Instalações................. 58.106,78                      
 Gastos Manut. Consumo e Convênio......... 152.276,46                    
 Tributárias.................................................................. -                                 
  Convênios/Projetos/Programas........................... -                                 
  Depreciação e Amortização........................... 96.162,28                       47.418,93                      

Assistência Social 144.171,53                     514.817,82                    
 Custos Operacionais Prest. Serviços...............
 Gastos C/Pessoal................................................. 93.156,65                       399.753,77                    
 Despesas Administrativas/Expediente.............. 51.014,88                       117.507,11                    
 Serviços Terceiros Operacionais........................ 8.440,00                        
 Reformas e Manutenção Instalações................. 9.134,94                        
 Gastos Manut. Consumo e Convênio.........
 Tributárias..................................................................
  Convênios/Projetos/Programas...........................

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOÃO PESSOA – APAE
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT - (2011)

Educação 120.684,31                     209.002,91                    
 Custos Operacionais Prestação Serviço..........
 Gastos C/Pessoal................................................. 40.645,65                       131.294,94                    
 Despesas Administrativas/Expediente.............. 80.038,66                       66.431,87                      
 Serviços Terceiros Operacionais................... 6.916,10                        
 Reformas e Manutenção Instalações.............
 Gastos Manut. Consumo e Convênio......... 4.360,00                        
 Tributárias..................................................................
  Convênios/Projetos/Programas...........................

Saúde 46.774,65                       187.936,41                    
 Custos Operacionais Prestação Serviço..........
 Gastos C/Pessoal................................................. 11.092,04                       106.220,12                    
 Despesas Administrativas/Expediente.............. 35.682,61                       63.078,76                      
 Serviços Terceiros Operacionais................... 18.637,53                      
 Reformas e Manutenção Instalações.............
 Gastos Manut. Consumo e Convenio......... -                                      
 Tributárias.................................................................. -                                      
  Convênios/Projetos/Programas........................... -                                      

Esporte -                                  
 Custos Operacionais Prestação Serviço..........
 Gastos C/Pessoal................................................. -                                      
 Despesas Administrativas/Expediente.............. -                                      
 Serviços Terceiros Operacionais................... -                                      
 Reformas e Manutenção Instalações............. -                                      
 Gastos Manut. Consumo e Convenio......... -                                      
 Tributárias.................................................................. -                                      
  Convênios/Projetos/Programas........................... -                                      

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 27.008,82                       19.083,49                      
  Receitas Financeiras Administração.........................
  Receitas Financeiras Assistência Social.................. -                                  -                                 
  Receitas Financeiras Educação.................................. -                                  -                                 
  Receitas Financeiras Saúde........................................ -                                  -                                 
  Despesas Financeiras Administração............... 19.849,73                       8.660,32                        
  Despesas Financeiras Assistêcia Social............... 2.051,48                         3.601,96                        
  Despesas Financeiras Saúde..................................... 4.368,01                         2.849,39                        
  Despesas Financeiras Educação............................... 739,60                            3.971,82                        
RESULTADO  DO  EXERCÍCIO (160.885,96)                   26.476,35                      

João Pessoa - Paraíba, 31 de Dezembro de 2012.

José Edmar Leal Farias
Contador - CRC - 2.401-PB Presidente: Virginia Pezzi Maia

Associação de Pais e Amigos Excep.de J. Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 024/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o objeto desta licitação em favor da empresa ELETRONOR ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA CNPJ 08.527.137/0001-00 no valor total de R$ 64.036,00 e ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ 03.395.396/0001-01 no valor total de 
R$ 79.325,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 26 de março de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 020/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o objeto desta licitação em favor da empresa RAMALHO QUIRINO CO-
MÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI ME, CNPJ 03.883.545/0001-81, no valor global de R$ 393.000,00. Demais informações 83-3372-2481. Cuité – PB, em 25 de março 
de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 022/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta licitação em favor da empresa MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS ME 
CNPJ 10.670.897/0001-14 no valor mensal de R$ 11.500,00 perfazendo o valor global de R$ 138.000,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais 
informações 83-3372-2481. Cuité – PB, em 26 de março de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 024/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta licitação em favor da empresa ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ 08.527.137/0001-00 no valor total de R$ 64.036,00 e ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ 03.395.396/0001-01 no valor total de R$ 79.325,00. 
Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 26 de março de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira 
Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 020/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta licitação em favor da empresa RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS 
MÉDICOS EIRELI ME, CNPJ 03.883.545/0001-81, no valor global de R$ 393.000,00. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481. 
Cuité – PB, em 25 de março de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO PRESENCIAL No 025/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 025/2013, que tem como objeto é o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, não houve manifestação de interessados, sendo declarada a licitação DESERTA. 
Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 25 de março de 2013.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL No 021/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o pregão presencial nº 021/2013, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA 
SEMIAUTOMÁTICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CUITÉ, foi FRACASSADO. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246 Cuité/PB, em 25 de março de 
2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL No 017/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o pregão presencial nº 017/2013, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CILINDROS 
PARA OXIGÊNIO E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, foi FRACASSADO. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246 Cuité/PB, em 
25 de março de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 044/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E REALIZAÇÃO DE 

TESTES HIDROSTÁTICOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 17/04/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@
yahoo.com.br. Cuité/PB, 26 de março de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 042/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, CAMISAS PARA EVENTOS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E 

PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 12/04/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, 
Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. 
Cuité/PB, 25 de março de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 042/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. 

Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 16/04/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. 
Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 25 de março de 2013. Bruce 
da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 043/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. Tipo: Menor 

Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 15/04/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações 
e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 25 de março de 2013. Bruce da Silva 
Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS No 002/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 002/2013, tendo como objeto CONSTRUÇÃO DE SETENTA CISTERNAS EM DIVERSAS LOCA-
LIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a NELCINA PEREIRA MOREIRA, CNPJ 10.676.491/0001-49, somando um valor total de R$ 491.605,99. 
Informações na CPL, sede da prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, 83-3372-2246. Cuité/PB, 25 de março de 2013. Bruce da Silva Santos - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA No 001/2013

O Fundo Municipal de Educação da Prata, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que estará 
realizando às 12h00min no dia 16 de abril de 2013, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2013, para Aquisição de gêneros alimentícios, através de 
Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores 
Familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à dispo-
sição no Setor de Licitações do Fundo Municipal de Educação, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3390-1020.

Prata, 26 de março de 2013.
Cristiana de Fátima da Silva

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

23/01/2013
PROCESSO No 002/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para LOCACAO DE 01 (UM)  VEICULO NOVO DO TIPO SUW, 01  (UM)  VEICULO NOVO, COM CAPACIDADE PARA 07 PAS-

SAGEIROS E 01  (UM)  VEICULO NOVO DO TIPO POPULAR, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DA PREFEITA, E DAS SECRETARIAS DA SAUDE E 
DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE e,
JANE ROBERTO ALVES ARAUNA - ME.
OBJETO: Contrato para LOCACAO DE 01 (UM)  VEICULO NOVO DO TIPO SUW, 01  (UM)  VEICULO NOVO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS 

E 01  (UM)  VEICULO NOVO DO TIPO POPULAR, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DA PREFEITA, E DAS SECRETARIAS DA SAUDE E DA ADMINIS-
TRACAO DESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 133.200,00 (Cento e Trinta e Três Mil e Duzentos 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  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:

CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela p¬refeitura Municipal de Monte Horebe
JANE ROBERTO ALVES ARAUNA - ME. – Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 002/2013, referente a Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
N° 002/2013 de 07 de janeiro de 2013, com abertura para 21 de janeiro de 2013, às 09:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte Horebe, 
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 convocado a(s) Empresas: JANE ROBERTO ALVES ARAUNA - ME., inscrita no CNPJ/MF 
n.º 11.271.447/0001-11, e INSC. EST. nº. ., estabelecida à Rua Dr. Batista Leite,57 - Centro, Bonito de Santa Fe, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é 
de R$ 133.200,00(Cento e Trinta e Três Mil e Duzentos Reais );para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Monte Horebe PB, 23 de janeiro de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional
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EMPASA - EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS
Vinculada a SEDAP

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 - (Em Reais)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS
EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - (Em Reais)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - (Em Reais)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Senhores Conselheiros,
De acordo com as disposições estatutárias apresentamos, aos Senhores Conselheiros, o Balanço Patrimonial da EMPASA e suas Demonstrações Contábeis encerrado em 31 de dezembro de 2012.

José Tavares Sobrinho Evaldo Romão dos Santos Felipe Ferreira Adelino de Lima
Diretor Presidente Diretor Administrativo Financeiro Diretor de Operações

             ATIVO                                                               EXERCICIO
 2012 2011
ATIVO CIRCULANTE 8.197.905,82 1.188.871,12
DISPONIVEL 2.630.190,08 69.797,51
DIREITO DE CURTO PRAZO 1.309.900,10 1.098.118,03
ESTOQUES 4.257.815,64 20.955,58
 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.016.652,46 5.667.824,50
REALIZAVEL DE  LONGO PRAZO 526.843,37 454.394,28
IMOBILIZADO 5.489.809,09 5.213.430,22
TOTAL DO ATIVO 14.214.558,28 6.856.695,62

                                   PASSIVO                                           EXERCICIO
 2012 2011
PASIVO CIRCULANTE 1.462.226,13 1.026.972,92
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.462.226,13 1.026.972,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OBRIGAÇOES DE LONGO PRAZO
PATRIMONIO LIQUIDO 12.752.332,15 5.829.722,70
CAPITAL SOCIAL 15.880.227,18 8.922.227,18
RESERVA DE CAPITAL 4.333.888,28 4.333.888,28
PREJUIZOS ACUMULADOS -7.461.783,31 -7.426.392,76
TOTAL DO PASSIVO 14.214.558,28 6.856.695,62

                                 COMPONENTES                                             EXERCICIO
 2012 2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 4.989.464,67 2.786.174,39
( - ) IMPOSTOS FATURADOS -466.115,36 -250.286,03
  =  RECEITA LIQUIDA 4.523.349,31 2.535.888,36
( - ) CUSTO DA RECEITA -2.757.275,20 -8.684,94
 
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.766.275,20 2.527.203,42
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS -17.007.749,87 -14.042.554,11
      DESPESAS ADMINISTRATIVAS -16.985.584,37 -14.004.108,96
      DESPESAS COMERCIAIS 11.559,00 27.617,50
      DESPESAS TRIBUTARIAS 10.606,50 10.827,65
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO -15.241.474,67 -11.515.350,69
 
RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS 15.206.084,12 11.481.452,02
RECEITAS FINANCEIRAS 29.604,55 17.054,52
( - )  DESPESAS FINANCEIRAS -245.353,72 -284.305,65
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 15.421.833,29 11.748.703,15

PREJUIZO BRUTO DO EXERCICIO -35.390,55 -33.898,67
(-) COMPENSAÇÃO PREJUIZO ANTERIORES
LUCRO LIQUIDO ANTES DAS PROVISÕES
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO -35.390,55 -33.898,67
RESULTADO LIQUIDO FINAL -35.390,55 -33.898,67

                           DISCRIMINAÇÃO
 
ATIVIDADES OPERECIONAIS
RECEBIMENTO DE CLIENTES 4.989.464,67
RECEBIMENTO DE RECEITAS FINANCEIRAS 29.604,55
PAGAMENTO DE FORNECEDORES 23.420,54
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 18.413,22
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS 4.817.294,47
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS 73.505,83

 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
PAGAMENTO AQUISIÇÃO IMOBILIZADO 108.752,14
CAIXA LIQUIDO CONSUMO INVESTIMENTO 108.752,14

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSO PELO AUMENTO DE CAPITAL
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO P/AUM. DE CAPITAL

DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DO CAIXA EM 2012 22.316,98
SALDO DE CAIXA EM 2011 22.416,89
SALDO DE CAIXA EM 2012                      99,91
VARIAÇÃO OCORRIDO NO CAIXA 22.316,98

COMPONENTES CAPITAL 
SOCIAL 

RESERVAS PREJUIZOS LUCROS PATRIMÔNIO 

      
SALDO EM 31.12.2011 8.922.227,18 4.333.888,28 -7.426.392,76  5.829.722,70 

 AUMENTO CAPITAL 6.958.000,00    6.958.000,00 
COMP. LUCROS      

PREJUIZO         -35.390,55     -35.390,55 
SALDO EM 31.12.2012 15.880.227,18 4.333.888,28 -7.461.783,31  12.752.332,15 

1º NOTA – Contexto Operacional - A EMPASA – Empresa Paraibana de
Abastecimentos e Serviços Agrícolas é uma empresa pública, criada pela Lei
5.398 de 15 de maio de 1991, como resultado da fusão entre as empresas
CEASA-PB (Centrais de Abastecimento da Paraíba S/A), CIDAGRO (Com-
panhia Integrada de Desenvolvimento Agropecuário do Estado da Paraíba)
e CIDHORT (Cidade Hortigranjeira da Paraíba S/A). Seu objetivo é progra-
mar, executar e fiscalizar a política global de abastecimento de gêneros ali-
mentícios, com vista ao desenvolvimento das atividades de produção e con-
sumo, além de operar na melhoria da infra-estrutura da produção agrícola.
Atualmente, na Paraíba, suas operações estão concentradas nas 03 (três)
Centrais de Abastecimentos (João Pessoa – Campina Grande – Patos) e em
sua Estação de Piscicultura (Itaporanga), onde contam com a colaboração de
338 funcionários. E possui ainda imóveis comerciais locados em quase todos
os municípios do Estado da Paraíba. A EMPASA além de se destacar na área
atacadista e varejista de produtos hortigranjeiros, onde movimenta por ano
uma faixa de 295.000 toneladas, também se destaca na área social, fornecendo
cursos de capacitação para emprego e renda, fornecimento de peixes para vá-
rios municípios e através do Programa da Sopa alimenta quatrocentas famí-
lias cadastradas em nos bairros de João Pessoa e Campina Grande.
2º NOTA – Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações
contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 estão sendo
apresentadas em Reais (R$) e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007.
As notas explicativas trazem informações complementares às seguintes
demonstrações contábeis: balanço patrimonial; demonstração do resulta-
do; demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração do
fluxos de caixa
As notas explicativas fornecem, de forma clara, relevante, confiável e com-
parável, descrições narrativas e detalhes da composição dessas informa-
ções contábeis.
3º NOTA – Principais práticas contábeis
1 – BALANÇO PATRIMONIAL - (a) Ativo Circulante: O ativo circulante
é representado pelas disponibilidades financeiras e outros bens e direitos
que se espera sejam transformados em disponibilidades, vendidos ou usa-
dos dentro de um ano ou no decorrer de um ciclo operacional. Estão com-
preendidos neste grupo do ativo (1) os valores monetários, (2) as contas a
receber, (3) adiantamentos a empregados, (4) os créditos a recuperar, (5)
dotações a receber, (6) os estoques e almoxarifado geral.
O Ativo Circulante apresentava um saldo de R$ 1.188.871,12  no ano de
2011, passando no ano seguinte a apresentar um montante no valor de R$
8.197.905,82. O aumento de 589,55% comparando o exercício de 2011, foi
causado principalmente pelo aumento  de valores nas contas de Bancos
Conta Movimento, Direitos a Receber e Estoques.
O aumento excessivo na conta Bancos c/ Movimento, conclui-se, foi influ-
enciado pelo volume expressivo de transferências de valores da conta Caixa

para a conta Bancos e também por motivo da empresa mudar sua política de
recebimentos, e passar a receber sua receita através de depósitos em conta
corrente. Ressalta-se também que as principais receitas que deram origem
a este montante foram a venda do Imobilizado através de Leilão; Os rece-
bimentos de alugueis e principalmente as vendas de ração animal.
A conta contábil classificada como Direitos a Receber de Curto Prazo
também apresentou um saldo crescente comparado a 2011, no percentual
de 19,29%, devido ao aumento na inadimplência no exercício de 2012.
A conta contábil classificada como Estoques também sofreu aumento com-
parando a 2011, devido principalmente a aquisição de ração animal, ora
custeada pelo Governo do Estado da Paraíba, através de créditos extraordi-
nários repassados pelo FUNCEP no montante de R$ 6.958.000,00, confor-
me Decreto e Medida provisória publicadas em Diário oficial, com intuito de
atender os agricultores atingidos pela seca nos municípios da Paraíba.
O saldo apresentado na conta Estoques representa o somatório das mercado-
rias a receber, classificadas como entrega futura, mais o saldo final apresentado
da conta Estoques Recebidos após a saída das vendas de mercadorias.
(b) Ativo Não Circulante: O Ativo não circulante apresentava um saldo de
R$ 5.667.824,50 no ano de 2011, passando no ano de 2012 para R$
6.015.652,46, devido aos aumentos nas contas Realizável a Longo Prazo,
originados principalmente pelos valores classificados a receber através de
Recursos Ordinários e Bloqueios Judiciais, e também na conta Imobilizado
que apresenta um acréscimo no valor de R$ 276.378,87 referente as benfeitorias
nos imóveis e também devido as aquisições de imobiliários em geral.
(c) Passivo Circulante: Conforme art.180, da Lei 6.404/76, as obrigações
da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ati-
vo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se
vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem
vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do
art. 179 desta Lei.
O Passivo Circulante  desta Empresa é formado pelas contas classificadas
como Fornecedores, Créditos Diversos, Créditos Consignados, Obriga-
ções Socais e Trabalhistas, Obrigações Fiscais e Tributarias e Restos à
Pagar, que apresentavam no ano de 2011 um montante no valor de R$
1.026.972,92, passando no  exercício 2012 para um  saldo de R$
1.462.226,13.
O aumento que representa um percentual 42,38% comparado ao ano de
2011, foi demonstrado principalmente na conta Restos a Pagar, devido
principalmente pelos valores referentes aos encargos sociais sobre a folha
de pagamento competência dezembro de 2012 que ficaram para recolhimen-
to no mês subsequente e alguns fornecedores prestadores de serviços com
data de vencimento para pagamento também no exercício seguinte.
(d) Patrimônio Líquido: Verifica-se um aumento interessante no
Patrimônio Líquido, principalmente na conta contábil classificada como
Capital Social.

Em 2012 comparativamente com 2011 o aumento foi de 118,75%. A
constatação é de que a empresa recebeu um aporte de Capital pelo Governo do
Estado da Paraíba, através de créditos extraordinários repassados pelo FUNCEP
no montante de R$ 6.958.000,00, conforme Decreto e Medida provisória publicadas
em Diário Oficial, com intuito investi-lo na aquisição de ração animal afim de revendê-
la de forma subsidiada em um percentual de até 55% do seu preço final para os
agricultores atingidos pela seca, ora  cadastrados no Programa.
A conta Reservas de Capital apresenta-se inalterada.
O terceiro item mais significativo dentro desse grupo de contas são os Prejuízos
Acumulados.
A conta de Prejuízos Acumulados apresentava um saldo no valor de R$ 7.426.392,76,
passando no ano de 2012 para R$ 7.461.783,31 devido a mais um resultado nega-
tivo no exercício, no valor de R$ 35.390,55 originado principalmente pelas Despe-
sas Administrativas que comprometeram grande parte da Receita Obtidas.
2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: (a) Receita
Operacional Bruta: A Receita Operacional Bruta é resultado das receitas oriundas
das atividades de vendas de mercadorias e serviços exercidas pela EMPASA no ano

de 2012, porém o aumento excessivo expressado na Demonstração Contábil
comparada ao ano de 2011, foi referente as atividades de revenda de ração
animal, onde a mesma passou a revender insumos de origem vegetal, subsi-
diados a um percentual de até 55%, conforme Medida Provisória publicada
em Diário Oficial  para atender Programa Emergencial decretado pelo Go-
verno do Estado da Paraíba.
(b) Impostos Faturados: Os impostos faturados são referente as contribui-
ções federais de PIS e COFINS incidentes sobre a receita bruta de vendas
e serviços realizadas mensalmente. O aumento é considerado, pois a varia-
ção ocorre de acordo com o aumento da receita bruta de vendas e serviços
apurados mensalmente.
(c) Receita Líquida: A receita líquida de vendas no período de 31/12/
2011 a 31/12/2012 apresentou uma evolução. Esse número é significatico.
Contudo, é interessante ressaltar que no ano de 2012 a empresa passou a
adotar um novo Programa onde resultou um aumento em sua receita de equi-
valente a 78,37%.
(d) Custo da Mercadoria Vendida: O Resultado do Custo da Mercadoria
Vendida foi apurado de acordo com a fórmula CMV = EI + Compras – EF, ou
seja, para chegarmos ao resultado final consideramos o valor do custo, o
mesmo valor da compra da mercadoria adquirida.
e) Resultado Operacional Bruto: O Lucro Bruto no período de 2011 a

José Tavares Sobrinho Evaldo Romão dos Santos
Diretor Presidente Diretor Administ. Financeiro
Felipe Ferreira Adelino de Lima José Humberto de Sousa Freitas
Diretor de Operações CRC/PB 3.136-0-0

DIRETORIA

PARECER DO CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da EMPASA – Empresa Paraibana de Abastecimento e
Serviços Agrícolas, em cumprimento ao dispositivo do Art. 163, da Lei nº
6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas com alterações da Lei nº 11.638/
07, após examinar o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações
Contábeis, encerrados em 31 de dezembro de 2012, declara o seguinte:
Considerando, ainda que por questão interpretativa, que o montante de R$
6.958.000,00 (seis milhões novecentos e cinqüenta e oito mil reais) oriun-
dos do crédito extraordinário aberto pela Medida Provisória 197/2012 e
Decreto Estadual  nº.33.074/2012 categorizado e lançado como Aumento
de Capital, não tendo sido observados os ditames do art. 30, V, e art. 17, VI,
do Estatuto e nem  decreto especifico a autorizar o referido aumento, na forma
estatutária; resolve, em caráter opinativo, emitir parecer adverso sobre as
Demonstrações Contábeis do mencionado exercício submetendo-o à apreci-
ação e aprovação do Conselho Técnico Administrativo – CTA.

João Pessoa – PB, 25 de março de 2013
PABLO DAYAN TARGINO BRAGA

RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO
KÁTIA MARIA BEZERRA

A Diretoria da EMPASA – Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas submeteu à análise e aprovação deste Conselho Técnico Administrativo
os atos administrativos e seus fatos sociais, registrados contabilmente e encaixados no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações de Resultados do Exercício, em
31 de dezembro de 2012. Depois de retido exame este Conselho decide aprovar os documentos supramencionados.

João Pessoa – PB, 25 de março de 2013
MARENILSON BATISTA DA SILVA JOSÉ TAVARES SOBRINHO
RENAN GERMANO COSTA GEOVANNI MEDEIROS COSTA

LÚCIO AURÉLIO BRAGA MATOS

2012 revelam que a empresa  tem sofrido com o aumento dos custos. Nesse período,
o Lucro Bruto involui. Já o Custo da Receita evolui. De todo modo, o Lucro Bruto
involui 69,89%, comparativamente a 2011.
(f) Despesas Operacionais: As Despesas Operacionais apresentaram um acrésci-
mo em 2012 comparativamente com 2011. Contudo, observa-se que as Despesas
Operacionais mantêm-se em constante valor referente à Receita Operacional Bruta.
Isso significa que a maior parte das despesas apresentadas por esta empresa não
variam de acordo com sua Receita Operacional.
Dentre as despesas alocadas nas Despesas Operacionais, as que mais se destacam
são as Despesas Administrativas que representam um montante de R$ 16.985.584,37,
oriundas de folhas de pagamentos, encargos sociais e parcelamentos, ora custea-
dos pelo Governo do Estado.
(g) Receitas e Despesas Não Operacionais: As Receitas Não Operacionais são
classificadas através dos recebimento de receitas financeiras originadas de recebi-
mentos de juros ativos e rendimentos sobre aplicações financeiras, como também
dos valores repassados pelo Governo do Estado através de subvenções para pa-
gamento de custeio e folha de pagamento mensal.
As Despesas Não Operacionais são classificadas como despesas financeiras origi-
nadas através de pagamentos de multa e juros, oriundos parcelamento de divida
ativa e também de pagamentos em atraso.
(h) Prejuízo Líquido do Exercício: O prejuízo apurado no exercício de 2012 foi no

valor de R$ 35.390,55 originado principalmente pelo subsídio repassado
na revenda de mercadorias para atender o Programa Emergencial decretado
pelo Governo do Estado.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

23/01/2013
PROCESSO NO 003/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para CONTRATACAO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DA AREA DE 

ENGENHARIA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE e,
WENDEYSON GOMES FERREIRA.
OBJETO: Contrato para CONTRATACAO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DA AREA DE ENGENHA-

RIA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal 
de Administração e Fazenda.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 18.000,00 (Dezoito 
mil reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.36 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoas Físicas. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
CLAUDIA APARECIDA DIAS             - Pela p¬refeitura Municipal de Monte Horebe
WENDEYSON GOMES FERREIRA – Pelo Contratado    

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 003/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013 de 07 de janeiro de 
2013, com abertura para 21 de janeiro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, 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 convocado a(s) Empresas: 
WENDEYSON GOMES FERREIRA, CPF n.º 056.572.854-76, estabelecida à Rua Mae Burrego,68 
- Centro, Itaporanga, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 18.000,00(Dezoito Mil 
Reais );para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do 
Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Monte Horebe PB, 23 de janeiro de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

23/01/2013
PROCESSO NO 004/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para CONTRATACAO DE 01  (UMA)  EMPRESA DE CONSULTORIA 

DE PROJETOS EM GERAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE e,
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA – ME.
OBJETO: Contrato para Contrato para CONTRATACAO DE 01  (UMA)  EMPRESA DE CON-

SULTORIA DE PROJETOS EM GERAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, 
subordinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 31.200,00 (Trinta e 
um mil e duzentos 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  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
CLAUDIA APARECIDA DIAS             - Pela prefeitura Municipal de Monte Horebe
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA – ME – Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 004/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013 de 07 de janeiro de 
2013, com abertura para 21 de janeiro de 2013, às 10:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, 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 convocado a(s) Empresas: IRA-
MILTON SATIRO DA NOBREGA - ME , inscrita no CNPJ/MF n.º 10.954.450/0001-77, estabelecida 
à Rua Peregrino Filho,370 - Centro, Patos, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 
31.200,00(Trinta e Um Mil e Duzentos Reais );para tomar conhecimento da nota do empenho ou as-
sinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Monte Horebe PB, 23 de janeiro de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

24/01/2013
PROCESSO NO 006/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, 

DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSUMO DESTE MUNICIPIO.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE e,
LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DES-

TINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSUMO DESTE MUNICIPIO, 
subordinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 206.461,50 (Du-
zentos e Seis Mil, Quatrocentos e sessenta e Um Reais e Cinqüenta Centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
CLAUDIA APARECIDA DIAS                                   - Pela p¬refeitura Municipal de Monte Horebe
LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA.– Pela Contratada

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00004/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL HOSPITALAR - R$ 771.530,80.

Dona Inês - PB, 26 de Março de 2013
TARCIANA LUCENA NUNES DE CARVALHO

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE 

MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.02 - MEDICAMENTOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e:
CT Nº 00017/2013 - 27.03.13 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 

HOSPITALAR - R$ 771.530,80

ALLIANCE AQUAMARE CONSTRUÇÕES 
SPE LTDA – CNPJ Nº 11.049.002/0001-91, 
torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente, a Licença de Ope-
ração, para a Construção de um Residencial 
Multifamiliar, situado a Rua Abelardo da Silva 
Guimarães Barreto Silva, s/n, Altiplano – João 
Pessoa/PB.

A L L I A N C E  H E R O N  M A R I N H O 
CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 
11.048.817/0001-56, torna público que reque-
reu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, 
a Renovação da Licença de Instalação, para 
a Construção de um Residencial Multifamiliar, 
situado a Av. João Cirilo da Silva, s/n, Altipla-
no – João Pessoa/PB.

ALLIANCE VIVANT JP CONSTRUÇÕES 
SPE LTDA – CNPJ Nº 11.049.017/0001-50, 
torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Instalação, para a Construção de 
um Residencial Multifamiliar, situado a Av. 
Eudezia Vieira, c/ a Av. Bahia e Av. Alagoas 
– Bairro dos Estados – João Pessoa/ PB.

PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA 
– CNPJ – Nº 12.924.395/0001-06 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4289/2012 em  João 
Pessoa, 06 de novembro de 2012 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Industria de 
Panificação e Lanchonete, na AVENIDA DOM 
PEDRO II, Nº 246 – CENTRO – Município: 
GUARABIRA – UF: PB. Processo:  2012-
007011/TEC/LO-3800.

CLINICA SÃO RAFAEL LTDA – CNPJ 
Nº 12.532.609/0001-90, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renova-
ção da Licença de Instalação Nº 522/2012 
– Clinica Odontológica AC-250,56m² - MA-
NAÍRA – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 
2013-001844/TEC/LI-2069.

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMEN-
TO – CNPJ Nº 15.170.465/0001-68, torna 
público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Am-
biente, a Renovação da Licença de Instalação 
Nº 3745/2012 – Fabricação de Intertravados 
para pisos e blocos de cimento estrutural e de 
demissionários – PEDRAS DE FOGO – PB. 
Processo: 2013-001855/TEC/LI-2070.

LUIS CARLOS UCHOA MADEIRO – 
CNPJ/CPF Nº 153.600.403-00, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 724/2013 em João Pessoa, 
18 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Fabricação Multifamiliar com 
06 Unidades Habitacionais em 02 Pavimentos 
(Térreo + 01 PAV) numa área de 120,00 m². 
Na(o) Rua João Castor de Sena – Nº 48 
Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2013-001356/TEC/LO-4853.

DUBAI CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/
CPF Nº 10.821.055/0001-16, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 251/2013 em João 
Pessoa, 23 de janeiro de 2013 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Edificação 
Residencial Multifamiliar com 08 Unidades 
Habitacionais (Térreo + 02 Pavimentos) e 
sistema de esgotamento sanitário individual. 
Na(o) – Rua Dorise Souza Viana, QD 153, 
LTS 31/22 – GRAMAME Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-009060/
TEC/LO-4446.

SEVERINO PEREIRA DE AGUIAR – 
CPF Nº 886.303.234-34, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renova-
ção da Licença de Instalação Nº 485/2012 
– Construção de um Galpão para Material 
de Construção AC-702,72m² - CABEDELO 
– PB. Processo: 2013-001350/TEC/LI-2016.

SCHREINER CONSTRUÇÕES E INCOR. 
LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.554.902/0001-84, 
torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 781/2013 em 
João Pessoa, 22 de março de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais 
Autônomas. Na(o) – Rua Projetada, S/N, 
QD. 07, LT. 225 – TIBIRI II Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2013-000829/
TEC/LO-4710.

PANIFICADORA MOREIRA LTDA – 
CNPJ/CPF N° 08.293.706/0001-09, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente – emitiu a 
Licença de Operação n° 4786/2012 em João 
pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: 
730 dias, para a atividade de: FABRICAÇÃO 
DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO na (o) 
Rua EMÍLIO PIRES – N° 5, Município de 
Sousa – UF: PB. Processo: 2012-007951/
TEC/LO-4095.

T4U BRASIL LTDA, empresa sediada 
em São Paulo, Estado de São Paulo, à 
Rua do Rocio nº 220, 11º andar, Conjunto 
112, Vila Olímpia, portadora do CNPJ/MF 
nº11. 498.754/0001-30; Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente - a Licença 
Prévia para Estação de Radio Base – ERB 
T4U- SBO-001 SÃO BENTO - situada à RUA 
PROJETADA, S/N° - (PARALELA A RUA 
RAFAEL DOS SANTOS), BAIRRO: SÃO 
BENTINHO – MUNICÍPIO: SÃO BENTO – 
PB, CEP: 58.865.00.

NATAL E HM CONSTRUÇÕES SPE LTDA 
– CNPJ/CPF Nº 09.278.413/0001-07, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 591/2013 em 
João Pessoa, 11 de março de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Habitação 
Multifamiliar, em área dotada de rede cole-
tora pública. Na(o) – Rua Abelardo da Silva 
Guimarães Barreto – S/N Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003138/
TEC/LO-3062.

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.365.809/0001-33, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 642/2013 em João Pessoa, 13 de março de 2013 – Prazo: 240 dias. Para 
a atividade de: Construção de uma Edificação Multifamiliar com Instalação de Fossa e Sumidouro 
(35 unidades) Na(o) – Rua Industrial Arnóbio Maroja, S/N, LT. 02, TIBIRI II - Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2013-000964/TEC/LI-1984.

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.365.809/0001-33, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 643/2013 em João Pessoa, 13 de março de 2013 – Prazo: 240 dias. Para 
a atividade de: Construção de uma Edificação Multifamiliar com Instalação de Fossa e Sumidouro 
(35 unidades). Na(o) – Rua Industrial Arnóbio Maroja, S/N, LT. 03, TIBIRI II – Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2013-000965/TEC/LI-1985.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 006/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 de 07 de janeiro 
de 2013, com abertura para 21 de janeiro de 2013, às 11:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, 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 convocado a(s) Empresas: 
LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 11.895.653/0001-
00, e INSC. EST. nº. 16.037.451-0, estabelecida à Avenida Presidente Joao Pessoa,71 - Centro, 
Cajazeiras, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 206.461,50(Duzentos e Seis Mil, 
Quatrocentos e sessenta e Um Reais e Cinqüenta Centavos);para tomar conhecimento da nota 
do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob 
as penalidades da Lei.

Monte Horebe PB, 23 de janeiro de 2013.

CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2013, que objetiva: Contratação de carro pipa 
visando à execução de Socorro e Assistência às vitimas da seca; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 25 de Março de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁL-
TICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 25 de Março de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2013, que objetiva: Aquisição de equipamentos para 
implementação do Centro de Imagens da Policlínica Orcino Guedes com oferta de exames especia-
lizados; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SAMSUNG MEDISON 
BRASIL COM. IMP. EXP. DE EQUIP. MEDICOS LTDA - R$ 83.000,00; SCIENTIFIC COMERCIO E 
IMPORTAÇÕES LTDA - R$ 229.000,00.

Cajazeiras - PB, 26 de Março de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos para implementação do Centro de Imagens da Policlínica 

Orcino Guedes com oferta de exames especializados.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2013.
DOTAÇÃO: Convenio nº 004/2011-Pacto/Saúde Recursos Próprios do Município de Cajazeiras
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00046/2013 - 26.03.13 - SAMSUNG MEDISON BRASIL COM. IMP. EXP. DE EQUIP. 

MEDICOS LTDA - R$ 83.000,00
CT Nº 00047/2013 - 26.03.13 - SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA - R$ 229.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2013

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
que a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2013, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto e a aquisição de pneus, para os veículos pertencentes a Prefeitura de Alagoa 
Grande, aprazada para o dia 01/04/2013 às 14:00 horas, foi ADIADA para o dia 04/04/2013 às 8:30 
horas, por conveniência da Administração.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até o 
dia 03/04/2013.

Alagoa Grande(PB), 26 de março de 2013.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00022/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, destinados a manutenção 
das atividades de diversas Secretarias do Município de Condado. Data e Local: 10 de Abril de 2013 às 
09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 26 de Março de 2013
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para locação de veículo, tipo caçamba, para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Nazarezinho/PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Abril de 2013.

Nazarezinho - PB, 26 de Março de 2013
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2013

A Secretaria de Educação do Município de Desterro/PB, atendendo o disposto no Art. 21, da 
Resolução/CD/FNDE nº 38/2009, de 16/07/2009, TORNA PÚBLICO, por ocasião de não ter compa-
recido nenhum interessado do município, estamos estendendo o chamamento publico as cidades 
circunvizinhas como também a todo o estado da Paraíba, para conhecimento dos interessados, que 
está realizando aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no período 
de 22 de abril a 22 de dezembro de 2013, com finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gênero 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores. As 
normas dos produtos deverão ser entregues até o dia 10 de abril de 2013, até às 12:00:00h (doze 
horas), na sede da Prefeitura, no horário de 08:00h às 12:00h, Tel. (083)3473-1171.

Desterro/PB, de 06 de março de 2013
José Marinel Campos Junior

Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
  PREGÃO PRESENCIAL 0011/2013

Errata
Na publicação do  Jornal a UNIÃO (fl. 08)  e Diário Oficial  do Estado (fl. 39)  do dia 19 de março do 

corrente ano, onde lê-se “, às 09:00 horas do dia 29 de Março de 2013 ” leia-se “ às 09:30 horas do dia 
05 de Abril de 2013”. Cabedelo 26 de março de 2013/ Jurinez Albuqueque Praxedes/Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 009/2013 
e Tomada de Preços  nº  006/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: INALDO SABINO DE ALMEIDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar.       
VALOR GLOBAL:  R$  157.423,00 (cento e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Olho D`água - PB,  26 de Março de 2013
Francisco de Assis Carvalho  -   Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em conse-

qüência ADJUDICO o procedimento da Tomada de Preços n° 006/2013, para aquisição de gêneros 
alimentícios, destinados a merenda escolar, atendendo a Secretaria de Educação e ADJUDICO o seu 
objeto às empresas: INALDO SABINO DE ALMEIDA - CNPJ Nº 06.121.823/0001-51, com o valor de 
R$ 157.423,00 (cento e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais).

Olho D`água - PB,  25 de  Março de 2013.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00009/2013
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que a 

licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2013, cujo objeto é a contratação de ser-
viços de transporte de estudantes do Município de Ingá, aprazada para o dia no dia 27/03/2013 às 
14:00 horas, foi ADIADA para o dia 03/04/2013 às 9:00 horas, por conveniência da Administração.

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 02/04/2013.

Ingá(PB), 26 de março de 2013.
MANOEL ALVES DA SILVA NETO 

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2013
A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições legais, em virtude da impugnação proposta ao 

instrumento convocatório do Processo nº 130301TP00006, que tem como objeto: Prestação dos 
serviços de limpeza urbana, coleta e transporte de lixo, AVISA aos interessados que a impugnação 
foi considerada procedente e assim foi CANCELADA para nova publicação, tendo em vista a neces-
sidade de modificações do Edital. 

Juazeirinho - PB, 18 de Março de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2013
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, mediante solicitação periódica e entrega 

parcelada. LICITANTES HABILITADOS: - CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 
- PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA ME. LICITANTES INABILITADOS: - DANTAS E LARCERDA 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME: Item: 8.2.2; - DELMIRA FELICIANO GOMES ME: Item: 
8.2.2; - HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP: Item: 8.2.2; - JOSE FREITAS EPP: Item: 
8.2.2; - N ALBUQUERQUE CUNHA EIRELE ME: Item: 8.2.2; 8.2.4; - THIAGO DAVY PEREIRA 
HENRIQUES - ME: Item: 8.2.2; - WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA: Item: 8.2.2. 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 01/04/2013, às 10:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Praça João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 25 de Março de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA - Presidente da Comissão

MARLOG MARAJÓ LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 05.978.260/0002-30, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação Nº 2630/2010 – Operador Portuário (Escritório) AC- 50,40m² - CABEDELO – PB. 
Processo: 2013-001657/TEC/LO-4927.

D’NAPOLES PIZZARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.452.875/0001-07, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 593/2013 
em João Pessoa, 11 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Restaurante e Pi-
zzaria. Na(o) – Rua Major Ciraulo, 622 – MANAÍRA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-005728/TEC/LO-1051.

ALLIANCE AQUAMARE CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 11.049.002/0001-91, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para a 
Construção de um Residencial Multifamiliar, situado a Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto 
Silva, s/n, Altiplano – João Pessoa/PB.

ALLIANCE HERON MARINHO CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 11.048.817/0001-56, 
torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Instalação, para a Construção de um Residencial Multifamiliar, situado a Av. João Cirilo da Silva, s/n, 
Altiplano – João Pessoa/PB.

ALLIANCE VIVANT JP CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 11.049.017/0001-50, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação, 
para a Construção de um Residencial Multifamiliar, situado a Av. Eudezia Vieira, c/ a Av. Bahia e Av. 
Alagoas – Bairro dos Estados – João Pessoa/ PB.

RAMON ALVES DANTAS – CPF Nº 088.981.864-95, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação para o Residencial Multifamiliar Ramon 
Dantas, situado na Rua Inácio Nunes de Lucena S/N – José Américo – Setor 41 Quadra 102 Lote 
0237- João Pessoa – PB.

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – SÉTIMA CHAMADA
O Diretor Presidente em exercício da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, David dos 

Santos Mouta, no uso de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final 
do Concurso Público – EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do 
Estado de 19/08/2012,

RESOLVE:
1. Convocar os candidatos abaixo relacionados, classificados no Concurso Público da PBGÁS 

obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecerem a sede da PBGÁS 
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período 
de 27/03/2013 a 10/04/2013, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aqueles que 
não se apresentarem no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de 
Inscrições, munidos dos documentos que comprovem os seguintes requisitos:

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional, 

de caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos 

Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º;
d) Quitação das obrigações eleitorais;
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino);
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego 

em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento 
de proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis;

g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93;
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo;
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva 

regularidade;
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP 

(se já cadastrado); e,
k) 01 (uma) foto 3x4 recente.

RELAÇÃO DOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1033 – ANALISTA DE SISTEMA
CLASS  NOME    DOC
0003  MARCO ANTONIO DA ROSA  94396778

João Pessoa (PB), 26 de março de 2013.
DAVID DOS SANTOS MOUTA

Diretor Presidente em exercício da PBGÁS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José 
Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que rea0izará, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, as seguintes licitações do tipo Menor Preço: 
 

Modalidade Data Hora Objeto 
CONCORRÊNCIA Nº 04/13 
Registro CGE Nº 13-00275-7 

 
30/04/13 

 
15:00 

Obras de Restauração da Rodovia PB-066, trecho: 
Itabaiana / Juripiranga, com extensão de 12,41 km. 
Valor estimado da obra: R$ 4.709.543,46. 

CONCORRÊNCIA Nº 05/13 
Registro CGE Nº 13-00270-6 

 
02/05/13 

 
15:00 

Obras de Pavimentação do Acesso a TECOP – 
Retroporto do Jacaré . 
Valor estimado da obra: R$ 2.601.299,70. 

 Os respectivos Editais encontram-se à disposição dos interessados na CPL, onde também outras informações 
poderão ser obtidas, nos dias úteis, das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta. Informações pelo telefone 
(83) 3216 2813; email cpl@der.pb.gov.br. e site www.der.pb.gov.br. 
 

João Pessoa, 26 de março de 2013. 
 

Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

       
 

 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 13-00300-0
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 004/2013, torna público que no dia 15 de abril de 2013, às 09:00 horas, na sala 
de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 015/2013. Objeto: Execução dos 
serviços de recuperação de 60 (sessenta) Conjuntos Motor Bombas do tipo submerso próprios 
para bombeamento de água captada em poços tubulares profundos e amazonas no âmbito dos 
sistemas de abastecimento de água da Cagepa. Adquirir o edital ou obter informações na Sede 
da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Fone/
fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no 
site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 26 de março de 2013.
João Santos de Menezes 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro - Sapé - PB, às 14:00 
horas do dia 12 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 88278231.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 26 de Março de 2013
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTAS

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado, Licitantes vencedores: LOTE 01 – a empresa FARMA-
GUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, 
vencedora dos itens, 05, 33, 79 e 81, com o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), 
a empresa CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, vencedora dos itens, 03, 11, 22, 35, 36, 39, 45, 46, 
50, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 67, 78, 80, 84, 90, 94, 95, 97, 98, 100, 112, 120, 123, 135 e 137, com o 
valor de R$ 20.848,70 (vinte mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), a empresa 
JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA, vencedora dos itens, 06, 07, 12, 13, 14, 
16, 17, 27, 28, 34, 42, 48, 50, 54, 66, 75, 88, 93, 96, 103, 106, 113, 114, 115, 121, 122, 124 e 128, 
com o valor de R$ 12.951,50 (doze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), 
empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR 
LTDA, vencedora dos itens, 08, 18, 19, 21, 29, 30, 31, 37, 43, 49, 51, 52, 53, 59, 70, 76, 77, 83, 
92, 99, 101, 102, 104, 105, 109, 116, 117, 122, 124, 125, 126, 127, 131 e 134, com o valor de R$ 
25.404,50 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e cinqüenta centavos), a empresa MEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, vencedora dos itens, 04, 10, 15, 24, 25, 26, 41, 44, 47, 
56, 57, 61, 71, 72, 73, 74, 86, 87, 89, 107, 110, 111, 113, 127, 130, 133 e 136, com o valor de R$ 
8.666,00 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais), a empresa ENDOMED COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, vencedora dos itens 20, 23, 32, 38, 40, 62, 63, 68, 
69, 82, 85, 91, 108, 118, 119, 129 e 132, com o valor de R$ 28.714,00 (vinte e oito mil, setecentos 
e catorze reais). LOTE 02 – a empresa CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, vencedora dos itens 02, 
com o valor de R$ 338,50 (trezentos e trinta e oito reais e cinqüenta centavos), a empresa MEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, vencedora dos itens, 01, 03 e 04, com o valor de R$ 1,765,00 
(hum mil, setecentos e sessenta e cinco reais). LOTE 03 – a empresa CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA, vencedora dos itens, 01, 04, 14, 27, 28, 34, 35, 37, 42, 47, 49, 54 e 55, com o valor de R$ 
3.102,00 (três mil, cento e dois reais), empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR LTDA, vencedora dos itens, 03, 09, 16, 17, 19, 22, 25, 29, 
30, 32, 36, 45, 46, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 64 e 65, com o valor de R$ 47.113,00 (quarenta e sete 
mil, cento e treze reais), a empresa MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, vencedora dos 
itens, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 24, 26, 31, 38, 39, 43, 50, 51, 52, 56, 57 e 63, com o valor 
de R$ 8.905,50 (oito mil, novecentos e cinco reais e cinqüenta centavos), a empresa ENDOMED 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, vencedora dos itens, 15, 18, 20, 
21, 23, 33, 40, 41, 44 e 53, com o valor de R$ 5.362,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e dois 
reais). LOTE 04 – a empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, vencedora dos itens, 32 e 65, com o valor de R$ 727,00 
(setecentos e vinte e sete reais), a empresa CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, vencedora dos itens, 
01, 03, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 
61, 62, 63, 64 e 76, com o valor de R$ 38.739,63 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais 
e sessenta e três centavos), a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA, 
vencedora dos itens, 02, 07, 09, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 48, 53, 54, 55, 60, 66, 67, 68, 73, 74, 
75 e 77, com o valor de R$ 35.025,15 (trinta e cinco mil, vinte e cinco reais e quinze centavos), 
empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR 
LTDA, vencedora dos itens, 04, 51 e 78, com o valor de R$ 1.604,30 (hum mil, seiscentos e quatro 
reais e trinta centavos), a empresa MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, vencedora dos 
itens, 05, 06, 08, 10, 12, 19, 22, 36, 38, 69, 70, 71 e 72, com o valor de R$ 2.178,30 (dois mil, cento 
e setenta e oito reais e trinta centavos) a empresa ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS LTDA, vencedora dos itens 20, 39, 40, 56, 57, 58 e 59, com o valor de R$ 
2.118,20 (dois mil, cento e dezoito reais e vinte centavos). LOTE 05 – a empresa FARMAGUEDES 
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, vencedora 
dos itens, 02, 03, 25 e 42, com o valor de R$ 515,10 (quinhentos e quinze reais e dez centavos) e a 
empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA, vencedora dos itens, 01, 04 a 24, 
26, 27, 28, 30 a 41, 43 a 47, com o valor de R$ 16.774,62  (dezesseis mil, setecentos e setenta e 
quatro reais e sessenta e dois centavos). LOTE 06 – a empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, vencedora dos itens, 01, 
16, 17, 18, 41, 59, 66, 67, 69, 76 e 78, com o valor de R$ 1.159,60 (hum mil, cento e cinqüenta e 
nove reais e sessenta centavos) e a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA, 
vencedora dos itens, 02 a 15, 19 a 40, 42 a 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 
75 e 77, com o valor de R$ 22.183,01 (vinte e dois mil, cento e oitenta e três reais e um centavo).

Olho D´água - PB, 27 de Março de 2012.
LUZIA GONÇALVES SOBRINHA  

Presidente da CPL

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 746/2013 em João Pessoa, 20 de março de 2013 - 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
CAJAZEIRAS - PB. Na EM TODA CIDADE município: CAJAZEIRAS - UF: PB. Processo: 2012-
008955/TEC/LO-4406.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 750/2013 em João Pessoa, 20 de março de 2013 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DO CONDE - PB. Na (o) EM TODA CIDADE município: CONDE - UF: PB. Processo: 
2012-008611/TEC/LO-4298.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 749/2013 em João Pessoa, 20 de março de 2013 - Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. Na (o) EM TODA CIDADE município: CAJAZEIRAS - UF: PB. 
Processo: 2012-008615/TEC/LO-4299.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 748/2013 em João Pessoa, 20 de março de 2013 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE - PB. Na (o) EM TODA CIDADE município: MAMANGUAPE - UF: 
PB. Processo: 2012-008688/TEC/LO-4324.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 751/2013 em João Pessoa, 20 de março de 2013 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA - PB. Na (o) NA CIDADE município: ITAPORANGA - UF: PB. 
Processo: 2012-008603/TEC/LI-1827.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 747/2013 em João Pessoa, 20 de março de 2013 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - PB. Na (o) NA CIDADE município: QUEIMADAS - UF: PB. 
Processo: 2012-008951/TEC/LO-4403.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 753/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 - Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
CIDADE DE SÃO MAMEDE, contemplando a derivação no Sistema Adutor Coremas / Sabugi e no 
Açude São Mamede; Estação de Tratamento de Água – ETA com Q = 23,0 l/s ou 82,8 m³/h, além 
de outros equipamentos e instalações afins. - PB. Na (o) EM TODO MUNICÍPIO Município: SÃO 
MAMEDE - UF: PB. Processo: 2013-001185/TEC/LO-4807.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 754/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 - Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
CIDADE DE SANTA LUZIA, contemplando a captação no rio Piancó (Sistema Adutor Coremas/
Sabugi) e no açude Santa Luzia; Estação de Tratamento de Água – ETA, tipo convencional com Q 
= 40,0 l/s ou 144,0 m³/h. além de outros equipamentos e instalações afins. - PB. Na (o) EM TODO 
MUNICÍPIO Município: SANTA LUZIA - UF: PB. Processo: 2013-001187/TEC/LO-4808.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 755/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 - 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, contemplando a captação no rio Piancó (Sistema Adutor 
Coremas/Sabugi) e no açude São José II, Poço Amazonas e Poço Tubular Profundo no rio São 
José; Estação de Tratamento de Água – ETA, tipo convencional com Q = 7,0 l/s ou 25,2 m³/h. além 
de outros equipamentos e instalações afins. - PB. Na (o) EM TODO MUNICÍPIO Município: SÃO 
JOSÉ DO SABUGI - UF: PB. Processo: 2013-001189/TEC/LO-4810.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 756/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 - 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DA CIDADE DE SÃO BENTINHO, a derivação no Sistema Adutor Coremas/Sabugi; Estação de 
Tratamento de Água – ETA, com Q = 12,0 l/s ou 43,2 m³/h. além de outros equipamentos e insta-
lações afins. - PB. Na (o) EM TODO MUNICÍPIO Município: SÃO BENTINHO - UF: PB. Processo: 
2013-001191/TEC/LO-4811.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 757/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 - 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, contemplando a captação no rio Piancó (Sistema 
Adutor Coremas/Sabugi); Estação de Tratamento de Água – ETA, com Q = 13,25 l/s ou 47,7 m³/h. 
além de outros equipamentos e instalações afins. - PB. Na (o) EM TODO MUNICÍPIO Município: 
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - UF: PB. Processo: 2013-001192/TEC/LO-4812.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 758/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 - 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DA CIDADE DE VÁRZEA, contemplando a derivação no Sistema Adutor Coremas / Sabugi e no 
Açude Várzea; Estação de Tratamento de Água – ETA com Q = 2,63 l/s ou 9,5 m³/h, além de outros 
equipamentos e instalações afins. - PB. Na (o) EM TODO MUNICÍPIO Município: VÁRZEA - UF: 
PB. Processo: 2013-001196/TEC/LO-4815.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 769/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. Na (o) EM TODA CIDADE município: SANTA TEREZI-
NHA - UF: PB. Processo: 2012-008954/TEC/LO-4405.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 770/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE GUARABIRA - PB. Na (o) EM TODA CIDADE município: GUARABIRA - UF: PB. 
Processo: 2012-008616/TEC/LO-4300.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 771/2013 em João Pessoa, 22 de março de 2013 - 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DO MUNICÍPIO DE IGARACY - PB. Na (o) EM TODA CIDADE município: IGARACY - UF: PB. 
Processo: 2013-001031/TEC/LI-1988.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERÇÃO Nº 759/2013 
- Proc.2012-009071/TEC/LO-4455, para implantação do conjunto residencial popular unifamiliar 
com 36 unidades e sistema de tratamento e disposição dos esgotos sanitários composto de fossa 
séptica e sumidouro, no município de PITIMBU - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA PRÉVIA Nº 778/2013 - Proc.2013-
001255/TEC/LP-1492, para a implantação de conjunto habitacional (RESIDENCIAL RONALD 
QUEIROZ) no bairro Cidade Verde com 1.344 unidades habitacionais composto de equipamentos 
comunitários, drenagem e pavimentação e com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede 
coletora da Cagepa, no município de JOÃO PESSOA - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA PRÉVIA Nº 560/2013 - Proc.2013-
000412/TEC/LP-1425, para a implantação de um conjunto habitacional popular (Tião do Rêgo) com 
177 unidades habitacionais, no município de QUEIMADAS - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 779/2013 
- Proc.2013-000669/TEC/LI-1948,  para implantação de empreendimento residencial (CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL SÃO RAFAEL III) com 192 unidades habitacionais com sistema de esgotamento 
sanitário interligado a rede da Cagepa; rede de drenagem; pavimentação e equipamentos comuni-
tários no Bairro das Indústrias , no município de JOÃO PESSOA - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 777/2013 
- Proc.2013-000658/TEC/LI-1944,  para implantação de empreendimento residencial (CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL SÃO RAFAEL II) com 256 unidades habitacionais com sistema de esgotamento sani-
tário interligado a rede da Cagepa; rede de drenagem; pavimentação e equipamentos comunitários 
no Bairro das Indústrias , no município de JOÃO PESSOA - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 780/2013 
- Proc.2013-000661/TEC/LI-1945,  para implantação de empreendimento residencial (CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL SÃO RAFAEL I) com 256 unidades habitacionais com sistema de esgotamento sani-
tário interligado a rede da Cagepa; rede de drenagem; pavimentação e equipamentos comunitários 
no Bairro das Indústrias , no município de JOÃO PESSOA - PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001742/TEC/LP-1524, 
para Construção de Ginásio na EEEF Jairo Caluete, na cidade de Parari/PB. 

 
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/

PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001725/TEC/LP-1518, 
para Reforma e Ampliação da EEEFM Monsenhor Vicente Freitas, na cidade de Pombal/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001738/TEC/LP-1520, 
para Reforma e Ampliação da EEEFM Melquíades Vilar, na cidade de Taperoá/PB.

 
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 

CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001739/TEC/LP-1521, para 
Ampliação e Reforma da Companhia Regional de Bombeiro Militar, 5º BBM, na cidade de Sousa/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001832/TEC/LP-1528, 
para Ginásio Poliesportivo na FUNAD, no bairro Pedro Gondim, na cidade de Sousa/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001740TEC/LP-1522, 
para Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes da EEEFM Presidente Médici, no bairro Castelo 
Branco III, na cidade de João Pessoa/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001741/TEC/LP-1523, 
para Construção de Ginásio na EEEF Terezinha Leal (Conclusão), na cidade de Boqueirão/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001743/TEC/LP-1525 para 
Reforma da SUPLAN – Regional Campina Grande, na cidade de Campina Grande/PB.
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