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31o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
20o Mín.

33o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,189  (compra) R$ 3,190 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,200  (compra) R$ 3,400  (venda)
EURO   R$ 3,431  (compra) R$ 3,432  (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Xilogravuras e
Naïf em mostra
na Gamela, hoje

 

Paixão de Cristo
estreia amanhã
em João Pessoa

 

Governo inaugura
estrada no Sertão 

Escola Médici muda
para João Goulart 

Lei que altera o nome da 
escola foi publicada ontem no 
Diário Oficial do Estado. Hoje 
completam-se 51 anos do 
golpe que instalou a ditadura 
militar no Brasil.  PÁGInA 17

Obra de pavimentação da 
PB-342, que liga Piancó a Co-
remas, vai beneficiar mais de 
32 mil moradores da região. 
Investimento do Estado foi de 
R$ 17,8 milhões.  PÁGInA 3

Exposição coletiva 
“Reflexos da Região” reú-
ne 20 obras dos artistas 
plásticos Clóvis Júnior, 
Adriano Dias e Márcio 
Bezerril.  PÁGInA 5

“Divina Luz” é o nome 
do espetáculo organizado 
pela Funjope. Serão rea-
lizadas duas sessões por 
dia até domingo e a entra-
da é gratuita.  PÁGInA 8

Na hora da compra, atenção: 
escamas firmes e olhos
brilhantes indicam a boa
qualidade do pescado

l Reajuste de medicamentos no país varia de 5% a 7,7%. Página 10

l Nordeste é a região mais empreendedora do Brasil. Página 10
 
l 1o de abril: dia da mentira foi criado no século XVI. Página 13
 
l Decisão pode amenizar o reajuste de energia na Paraíba. Página 19
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CCJ aprova redução
de maioridade penal

CÂMARA FEDERAL ADMITE TRAMITAÇÃO DA PEC

A tramitação da PEC 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada ontem na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara Federal. O texto será, agora, analisado pelo Plenário da Casa. O deputado paraibano 
Luiz Couto, relator do projeto, é contrário à proposta e diz que ela fere cláusula pétrea da Constituição.  PÁGInA 18

Novo roteiro da Paixão de Cristo toma por base o Evangelho segundo São João

Antiga estrada de barro foi substituída por 27 quilômetros de asfalto novo que cruzam o Açude de Coremas

Tela de Márcio Bezerril

EconoMIA Central de Bordadeiras fortalece a atividade 
artesanal no município de Alagoa Nova.  PÁGInA 10
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Esportes
PARAIBANO 

COPA DO BRASIL 

TREZE SANTA CRUZ

EMOçãO PÁGINAS 21 E 24 

Belo enfrenta o
Botafogo-RJ; e
Raposa, o Grêmio

 

Venda de peixe 
é intensificada 

Cavala, pescada e cioba 
já estão em falta no Mercado 
de Tambaú e comerciantes 
garantem que não houve au-
mento de preço.  PÁGInA 13
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Ninguém pode ser condenado de 
véspera, antes que seja concluído o 
processo e a Justiça estabeleça seu 
entendimento sobre a acusação. Dito 
isso, poderíamos considerar fato nor-
mal as declarações oficiais da cons-
trutora Odebrecht, em nota, segundo 
as quais “não participa e nunca par-
ticipou de nenhum tipo de cartel e 
reafirma que todos os contratos que 
mantém, há décadas, com a estatal, 
foram obtidos por meio de processos 
de seleção e concorrência que segui-
ram a legislação vigente”. Se as inves-
tigações ainda estão em curso, é um 
direito da empresa negar que tivesse 
participado do pagamento de propi-
na a diretores da Petrobras para se 
beneficiar de contratos milionários 
com a estatal. Contudo, pelo que foi 
apurado pelo Ministério Público e 
pela Polícia Federal, é difícil crer nes-
sa versão.

Ontem, o doleiro Alberto Yous-
sef, preso pela PF por envolvimento 
direto no escândalo, reafirmou ao 
juiz federal Sérgio Moro, que conduz 
todas as ações penais da Operação 
Lava Jato, que a maior empreiteira do 
país, a Odebrecht, entregava dinheiro 
em espécie no seu escritório, em São 
Paulo. As propinas, relatou Youssef 
na Justiça Federal do Paraná, eram a 
“contrapartida” da empresa referen-
te aos contratos que a empreiteira ti-
nha em obras da refinaria de Abreu e 
Lima, em Pernambuco. O delator de-
talhou que o dinheiro ora era pago no 
Brasil ora era liberado por intermé-

dio de contas no exterior.
Os indícios de que a Odebrecht 

está realmente envolvida no esque-
ma fraudulento dentro da Petrobras 
são fortes o suficiente para que não 
creiamos na negativa da empreitei-
ra. O MPF já descobriu, por exemplo, 
que a Odebrecht depositou quase 900 
mil dólares na conta do ex-diretor 
de Engenharia e Serviços da Petro-
bras, Renato Duque, no Principado 
de Mônaco. Os depósitos teriam sido 
feitos pela offshore Constructora In-
ternacional Del Sur S.A., apontada 
pelas autoridades como detentora 
da conta usada pelo grupo Norberto 
Odebrecht para fazer pagamentos de 
propina ao esquema de corrupção na 
estatal. À Justiça Federal, ontem, o 
doleiro Youssef“ citou a Del Sur como 
parte do esquema da empreiteira no 
exterior, o que comprovaria a vin-
culação de ambas, aos olhos do MPF. 
“Uma vez recebi uma ordem da Ode-
brecht que a remessa fosse feita pela 
construtora Del Sur”.  

Reafirmemos as considerações 
feitas no introito desse editorial: 
ninguém é culpado até que se prove 
o contrário. É a chamada presunção 
de inocência, uma garantia constitu-
cional que permite ao acusado não 
ser tido como culpado antes que uma 
sentença penal condenatória transite 
em julgado. Porém, as evidências co-
meçam a derrubar a tese dos advoga-
dos da Odebrecht de que seus contra-
tos com a Petrobras foram celebrados 
de forma legal.   

Editorial

Indícios versus negação 
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O desvio de dinheiro na Petrobras, 
que fez as ações da estatal despen-
car, continua fazendo “vítimas”. O 
balanço do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) registrou perda de R$ 2,6 
milhões devido à participação socie-
tária do banco na estatal. De acordo 
com o relatório, “em 31 de dezembro 
de 2014, seu valor de mercado apre-
sentava desvalorização em relação ao 
respectivo custo de aquisição”.

O clima esquentou ontem, na sessão da Câmara 
de Vereadores de João Pessoa. O líder do gover-
no, Marco Antônio (PPS) acusou a bancada de 
oposição de “prática criminosa”, por que estaria 
incentivando professores a permanecerem em 
greve, mesmo após a decretação de ilegalidade 
do movimento pela Justiça. Raoni Mendes (PDT), 
líder oposicionista, rechaçou a acusação e en-
trou com representação contra Marcos Antonio, 
na Mesa Diretora, por quebra de decoro.    

CrimiNOsOs, NãO!

UNInforme

SEm cOnvERSA nOvO SEcREtáRIO

“O gOvERnO nÃO pODE ARcAR”

Em três meses, o Terminal 
Pesqueiro da Paraíba (TPP), 
em Cabedelo, vai começar a 
operar, informou ontem o co-
ordenador da bancada parai-
bana no Congresso Nacional, 
deputado federal Wilson Filho 
(PTB), ressaltando que a ga-
rantia lhe foi dada pelo minis-
tro da Pesca, Helder Barbalho. 
O equipamento, uma parceria 
entre a União e o Governo da 
Paraíba,  recebeu investimen-
to de R$ 14 milhões.  

Um dia após o secretário de Or-
ganização do PT de João Pessoa, 
Jackson Macedo, declarar que seu 
partido estava aberto ao diálogo 
com o ex-senador Cícero Lucena 
(PSDB), no que diz respeito às 
eleições municipais do próximo 
ano, o tucano foi taxativo: “Não 
estou à disposição”. O ex-senador 
alega que se desligou da vida par-
tidária e que desde o ano passa-
do, ao fim de seu mandato, está 
se dedicando à iniciativa privada. 
Mas há quem diga que ele retorna.

O líder do PMDB na Câma-
ra Municipal de Campina 
Grande, vereador Metu-
selá Agra, vai assumir a 
secretária-executiva de 
Desenvolvimento Humano 
do Estado. Ex-secretário 
de Saúde da cidade, no 
governo de Veneziano Vi-
tal do Rego, Metuselá era 
cotado para assumir a 
Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa), ora ocupada 
pela mulher de Veneziano.

Prevista para ocorrer no 
último dia 25 de março, a 
votação do Projeto de Lei 
Complementar 15/2015, 
que trata da adoção 
de novo indexador dos 
débitos dos Estados e 
municípios para com a 
União, terminou por não 
ocorrer, a pedido do mi-
nistro da Fazenda, Joa-
quim Levy (foto).  A PLC 
havia sido apresentada 
pelo líder do PMDB na Câ-
mara dos Deputados, Leo-
nardo Picciani (PMDB-RJ), 
porque o governo ainda 
não havia regulamentado a Lei Complementar 148/2014, que instituiu o novo indexador. A PLC 
15/2015 dá prazo de 30 dias para que o governo efetue a assinatura dos aditivos contratuais 
com o novo indexador dessas dívidas, a partir do pedido do Estado ou município. O Governo luta 
para evitar a aprovação da PLC de Picciani, alegando que ela significaria um impacto financeiro de 
R$ 3 bilhões nas contas. Até agora vem conseguindo. Ontem, em audiência pública no Senado, Levy 
foi enfático: “O governo não pode arcar” com essa perda nesse ano. E propôs uma nova data para 
regulamentar a lei: 1º de fevereiro de 2016, chamando a garantia de “compromisso irrevogável”. 

Artigo

“Vai que é tua, Dilma”!

Quem se lembra da partida contra a Ale-
manha, aquele pesadelo incompreensível e 
demolidor? Nos últimos tempos, fico com a 
impressão de que os primeiros jogadores dei-
xaram o campo, mas foram substituídos, e a 
partida vive seu terceiro tempo interminável.

Não que estejamos jogando contra a Ale-
manha. Penso que constituiu-se uma estra-
nha configuração, na qual o Brasil joga contra 
o Brasil. De um lado da trave, está o governo 
petista, com seu principal jogador, a presi-
dente Dilma. Do outro lado, joga a mídia he-
gemônica, comercial e conservadora, o maior 
e mais bem estruturado partido de oposição 
do país.

A jogada de Dilma é simples: Andar entre 
o maior congresso conservador já eleito, ten-
tando se livrar dos seus achaques, dos seus 
modos de obstrução, das pedradas vindas da 
minoria opositora, e, missão quase impossí-
vel,  aparar os petardos advindos daqueles 
que se dizem governistas, mas, colocam-se 
na posição mais estranha, auxiliando a base 
adversária.

Do outro lado, estrutura-se a jogada 
mais simples, e também a mais engenhosa. 
Torcer contra. Desqualificar cada passo dado, 
pregar o pessimismo absoluto, orquestrar o 
#VemPrarua, abrir seus microfones para os 
pequenos bolsões de panelaços, inflacionar 
números de manifestações, nocautear o país, 
segundo a segundo, não somente no horário 
nobre, mas em toda a programação midiática, 
pondo a serviço dessa jogada, os seus ancoras 
mais influentes.

Apupos, vaias, chacotas, o cenário é mes-
mo típico das grandes partidas, em que gran-
des adversários batalham. Solitária, a pre-

sidente avança, recua, bate portas, se cala, 
grita. A mídia implacável não arreda o pé da 
sua torcida contra.

Mas parece que agora, em seu tempo re-
gulamentar, a presidente fez o seu gol. Ar-
rimada ao seu bordão, “Pátria Educadora”, 
Dilma trouxe para a pasta uma pessoa que 
pensa. Pessoas que pensam hoje são rarida-
de, num país de discurso hegemônico, em que 
o contraditório não tem visibilidade alguma.

Renato Janine Ribeiro pensa com inde-
pendência, com o substrato da filosofia, da 
ética, do desassombro de dizer sobre a con-
temporaneidade.

Sabe que o que o país vive hoje, não é 
uma partida de sete a um, iniciada com os go-
vernos petistas. Fosse a corrupção uma ende-
mia do petismo, a sua cura seria mais fácil. A 
corrupção é uma endemia antiga, costurada 
no âmago da política, no cerne das institui-
ções, espalhada pelos diversos interstícios da 
sociedade.

Por isso dói tanto. Por isso o remédio não 
pode ser esse paliativo de colocar supostos cor-
ruptos petistas na cadeia e pronto.

Não existe o pronto. Existe uma sociedade 
corroída, que ainda não está apta a olhar para o 
tamanho da sua tragédia e parece embarcar na 
estratégia do “quanto pior melhor”, gritando em 
coro “Dilma pede pra sair”, sem sequer prever o 
que virá depois. 

E já ao final do post, ouso mesmo dizer que 
Janine é o segundo gol. O primeiro, mal armado, 
um chute de muito longe da trave, o primeiro gol 
feito por Dilma é o de escancarar os processos de 
corrupção do seu país. O segundo gol, emplacan-
do Janine na pasta, certamente não contará com o 
bordão de Galvão Bueno, “vai que é tua, Dilma!

A jogada de Dilma é simples: Andar entre o maior congresso conservador já 
eleito, tentando se livrar dos seus achaques, dos seus modos de obstrução”

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

EfEItO pEtROBRAS

tERmInAl pESquEIRO

vERBA BEm-vInDA
O Governo Federal finalmente vai repassar aos Estados e municípios, até o final desse mês, o montante 
que ficou retido, ano passado, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fun-
deb). João Pessoa e Campina Grande vão receber, respectivamente, R$ 9,8 milhões e R$ 4,9 milhões, 
enquanto que o Governo do Estado terá quase R$ 56 milhões.   
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Inaugurada estrada que beneficia 
mais de 32 mil no Vale do Piancó
A PB-342, inaugurada 
pelo Governo do Estado, 
liga Piancó a Coremas

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, ontem, 
a pavimentação da PB-342, 
que liga os municípios de 
Piancó a Coremas, e que be-
neficia mais de 32 mil habitan-
tes. A obra, que custou R$ 17,8 
milhões, integra os municípios 
do Vale do Piancó a Coremas e 
vem estimulando o cresci-
mento econômico e agrícola 
da região. A entrega da es-
trada pavimentada faz parte 
da agenda de inauguração de 
obras que fecha o ciclo dos 
100 dias de gestão deste se-
gundo mandato.

São 27km de asfalto 
novo que cruza o açude de 
Coremas e substitui uma 
antiga estrada de terra que 
dificultava o acesso entre os 
dois municípios. O governa-
dor Ricardo Coutinho desta-
cou que, antes da pavimen-
tação, os motoristas para 
irem de Piancó para Sousa 
tinham que dar a volta por 
Patos num longo trajeto de 
cerca de 200km, agora, indo 
por Coremas, o trajeto foi 
reduzido para 90km. “Essa é 
uma estrada estratégica para 
a integração e a economia 
da região do Vale do Piancó. 
Estamos pensando grande 
ao investirmos muito em es-
tradas que são as bases para 
o desenvolvimento econômi-
co”, ressaltou. 

Ricardo Coutinho infor-

FOTOS: José Marques/Secom-PB

Ricardo Coutinho inaugurou a pavimentação da PB-342. A obra custou R$ 17,8 milhões e integra os municípios do Vale do Piancó a Coremas

mou que o Governo do Esta-
do investiu R$ 150 milhões 
na construção de 312km de 
estradas somente na região 
do Vale do Piancó. Ele lem-
brou estradas como a que in-
terliga Santana de Mangueira 
e Manaíra, que está em anda-
mento e vai integrar o Sertão 
da Paraíba com o Sertão de 
Pernambuco para fortalecer 
o comércio, a indústria têxtil 
e a agricultura.  

O prefeito de Piancó, Sa-
les Lima, afirmou que esta 
estrada, além de melhorar a 

mobilidade dos piancoenses, 
vai servir de fonte de renda 
para muitos cidadãos porque 
todos vão economizar nos 
gastos, principalmente os 
comerciantes que viajam no 
dia a dia. “Antes, para sair de 
Coremas e vir a Piancó, a pes-
soa teria que andar mais de 
200 quilômetros, agora esse 
percurso pode ser feito num 
trajeto de 27 quilômetros”, 
observou.

Segundo o prefeito, o co-
mércio de Coremas é muito 
forte em Piancó de segunda a 

sexta-feira, mas o acesso difi-
cultava bastante. “Antes, essa 
viagem era de quase 2 horas, 
agora  dura apenas 30 minu-
tos. Os comerciantes das duas 
cidades são os mais agradeci-
dos por esta obra ter chegado 
ao Vale do Piancó porque traz 
para a população mais quali-
dade de vida”, comentou.

O ex-prefeito de Core-
mas, Edilson Pereira disse 
que economicamente essa 
obra é de extrema impor-
tância para os moradores de 
Piancó, Coremas, São Gonça-

lo, Sousa e Cajazeiras, porque 
forma um grande anel do 
Sertão e vai contribuir com o 
escoamento da safra, do de-
senvolvimento do turismo e 
das relações comerciais entre 
as cidades.  

Para o motorista Francis-
co de Assis, de Piancó, a cons-
trução dessa estrada significa 
uma nova vida para a popula-
ção e mais desejo de viver e 
trabalhar nesta cidade. “Te-
nho certeza que o mercado 
de trabalho e o comércio lo-
cal vão evoluir com esta obra. 

O povo só tem a agradecer 
ao governador Ricardo Cou-
tinho, porque muitos outros 
governadores prometeram 
esta estrada, mas não con-
cretizaram o projeto e agora, 
ele concluiu o projeto trazen-
do mais desenvolvimento ao 
Vale do Piancó”, enfatizou.

A dona de casa Maria 
do Socorro agradeceu ao 
Governo do Estado a con-
clusão da obra e disse que 
toda a cidade vai se bene-
ficiar com a estrada porque 
ela não liga apenas as cida-
des de Piancó a Coremas, 
mas significa a realização 
de um antigo sonho de to-
dos os moradores do Vale 
do Piancó. “Eu tenho um 
filho que tem um comércio 
em Coremas e vai conseguir 
diminuir e muito seu tempo 
de viagem e os custos com 
transporte”, afirmou.

Participaram das sole-
nidades os deputados esta-
duais Branco Mendes, João 
Gonçalves e Lindolfo Pires, 
que também é secretário de 
Representação do Governo 
em Brasília, os diretores do 
DER, Carlos Pereira e Hélio 
Cunha Lima; o secretário de 
Governo, Efraim Morais; do 
chefe de Gabinete do Gover-
nador  Fábio Maia; os pre-
feitos Sales Lima (Piancó), 
Arimatéia Camboin, Santa 
Terezinha,  João Nildo (Santa 
Inês), Deusinha (Iguaracy), 
Alan Felipe (Pedra Bran-
ca), Chico Carvalho (Olho 
D’água) e Audiberg Lima 
(Itaporanga).

Conselhos tutelares 
ganham sua cartilha

A ministra-chefe da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência 
da República, Ideli Salvatti, lançou 
ontem o Guia de Orientações, Proces-
so de Escolha em Data Unificada dos 
Membros dos Conselhos Tutelares, 
uma cartilha que vai servir como re-
ferência para os Conselhos Municipais 
da Criança e do Adolescente durante o 
processo de escolha dos conselheiros. 
As eleições serão no primeiro domin-
go de outubro e pela primeira vez será 
um processo de escolha com data uni-
ficada em todo o país. 

Escola arrombada 
em Campina Grande

A Polícia Civil apreendeu ontem, 
em Campina Grande, sete adolescentes 
acusados de terem arrombado a Escola 
Estadual Dom Luiz Gonzaga Fernandes, 
no bairro das Malvinas. O crime aconte-
ceu no último dia 22, quando a escola 
teve furtadas as câmeras de moni-
toramento, aparelhos de TV, compu-
tadores, impressoras, mesa de som 
e caixa amplificada. A operação foi 
coordenada pela delegada da Infância 
e Juventude de Campina Grande, Ner-
cília Dantas, e conseguiu recuperar 
grande parte do material furtado.

Pistolagem no 
Agreste da Paraíba

Policiais Civis do Núcleo de 
Homicídios da cidade de Queimadas, 
com o apoio da 2ª Superintendência 
de Polícia, prenderam, ontem, José 
Ailton Soares Gomes, 34, e Jamerson 
Sousa Silva, 29, por crime de pistola-
gem. Os dois são acusados de matar, 
em junho de 2014, Sebastian Ribeiro 
Coutinho e tentar matar Diego Perei-
ra Dias. Os crimes aconteceram no 
Município de Queimadas, na região 
do Agreste da Paraíba.

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) executa, hoje, servi-
ço de substituição das ven-
tosas da adutora de água 
tratada que abastece os 
bairros de Marcos Moura e 
Tibiri II, em Santa Rita. Em 
decorrência dos trabalhos, 
o abastecimento nas duas 
localidades será interrom-
pido das 8h às 21h.

De acordo com a Dire-
toria de Operação e Manu-
tenção da Cagepa, a quebra 
dos equipamentos tem pre-

judicado o abastecimento 
de água em Marcos Moura e 
Tibiri II. “Nos últimos dias, 
passamos a receber reclama-
ções de moradores daquela 
região. Após uma varredura 
na adutora, descobrimos que 
algumas ventosas (equipa-
mentos que extraem o ar da 
tubulação) estavam danifica-
das”, explicou o engenheiro 
José Motta Victor, diretor de 
Operação da Cagepa.

Capital  
Em João Pessoa, a Cage-

pa também realiza serviços 
de manutenção preventi-
va no reservatório R6, que 
atende cinco bairros da ca-
pital. Para isso, será neces-
sário interromper o abas-
tecimento de água, das 8h 
às 22h, nos bairros Jardim 
Treze de Maio, Expedicio-
nários, Tambauzinho, Torre 
e Jaguaribe.

Informações
Mais informações po-

dem ser obtidas gratuitamen-
te através do telefone 115.

Cagepa realiza serviços e 
interrompe abastecimento

JOÃO PESSOA E SANtA RItA

O Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba divulgou, 
ontem, que lançou um edital 
de concurso público para o 
preenchimento de 15 vagas 
para o cargo de juiz de Direi-
to Substituto. 

O documento deve ser 
publicado na edição de 
hoje do Diário da Justiça 
eletrônico. As inscrições 
vão ser feitas no período 
de 8 de abril a 7 de maio 
deste ano.

Inscrição
Será admitida inscrição 

preliminar somente via in-
ternet, no site do Centro de 
Seleção e de Promoção de 

Eventos (Cespe). O valor da 
taxa de inscrição preliminar 
é de R$ 275 (duzentos e se-
tenta e cinco reais).

Vagas
O certame objetiva se-

lecionar candidatos para o 
provimento de 15 cargos va-
gos de juiz substituto da Jus-
tiça do Estado da Paraíba. 

O quantitativo pode ser 
ampliado durante o prazo 
de validade do concurso, 
observadas a dotação orça-
mentária, a reserva de vagas 
e a necessidade do serviço. 
O valor do subsídio é de R$ 
27.500,17, na data de publi-
cação deste edital.

TJ fará concurso com 15 
vagas para juiz substituto

O Botafogo-RJ acertou uma dívida 
financeira com o xará da Paraíba no 
valor de R$ 150 mil, referente ao can-
celamento do amistoso entre as duas 
equipes na reinauguração do Estádio 
Almeidão, que aconteceu no dia 3 de 
julho de 2014. De última hora o Glorio-
so carioca decidiu não viajar à capital 
paraibana - o adversário do Belo foi o 
América-RN, que venceu por 1 a 0 - já 
que estava devendo salários atrasados 
aos atletas. 

Pelo que ficou combinado entre os 
dirigentes Alvinegros, serão cinco par-
celas de R$ 30 mil. Satisfeito pelo acer-

to, o presidente do time carioca, Carlos 
Eduardo Pereira frisou que foi mais um 
“pepino” solucionado da gestão ante-
rior. “Felizmente chegamos ao um acor-
do com os dirigentes do clube paraiba-
no que deveremos cumprir”, avaliou. 

Interdição 
Uma parte da arquibancada do Es-

tádio Marizão, em Sousa, foi interdi-
tada ontem, pela Superintendência de 
Planejamento do Governo da Paraíba, 
por problemas de rachaduras. O obje-
tivo é isolar o local para que não acon-
teçam acidentes com torcedores.

Botafogo (RJ) paga dívida 
de R$ 150 mil ao Belo (PB)

CANCElAmENtO dE AmIStOSO

O documentário “Esco-
las Plurais: Inclusão, o Gêne-
ro e Sexualidades” terá seu 
pré-lançamento hoje, no Cine 
Auditório Aruanda, na UFPB.  
O filme foi idealizado, dirigi-
do e produzido pelo professor 
da UFPB e cineasta Pedro Nu-
nes Filho e integra o projeto 
Segunda Sessão de Cinema, 
coordenado pela também pro-
fessora da UFPB Glória Rabay 
e que conta com apoio do Mi-
nistério da Educação. 

O documentário de longa-
metragem busca dar ênfase aos 
vários fatores que compõem 

a diversidade no ambiente es-
colar e trazer um olhar abran-
gente e inclusivo em questões 
como gênero, orientação se-
xual, necessidades especiais, 
integração escola-aluno, ges-
tão escolar, dentre outros.

É o segundo documentá-
rio de Pedro Nunes envolven-
do a temática. O primeiro foi 
“Escola Sem Preconceito”, de 
2012. Neste há um diferencial: 
as questões são abordadas 
através da ótica das mulheres. 
O filme segue a linha do docu-
drama, filmes de documen-
tário que têm dramatizações 
inseridas, com participação de 
atores que encenam situações 
que remetem ao tema central.

Filme tem pré-estreia 
hoje no Cine Aruanda

“dIvERSIdAdE NA ESCOlA”

Sandro Alves de França
Especial para A União
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Projeto Quartas 
Acústicas apresenta hoje 
a banda Soul Preto
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Afinidade artística

ARTES CÊNICASMÚSICA

Espetáculo da Paixão 
de Cristo estreia 
amanhã na capital

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Reflexos da Região é o 
título da coletiva com 
os artistas plásticos pa-
raibanos Clóvis Júnior, 
Adriano Dias e Márcio 
Bezerril que a Game-
la, localizada em João 
Pessoa, abre a partir 

das 9h de hoje. A exposição reúne 
cerca de 20 obras - entre pinturas 
no estilo Naïf e xilogravuras, das 
quais apenas duas não são inéditas - 
e permanecerá aberta ao público até 
o dia 18 deste mês. “O fio condutor 
dessa mostra é a afinidade entre os 
três”, disse para o jornal A União a 
marchand da galeria, Roseli Garcia, 

que os convidou para participarem 
do projeto. 

“Quisemos dar um certo regis-
tro com relação a esses três artistas, 
que trabalham nos mesmos estilos, o 
Naïf, e técnica, a acrílica sobre tela, e 
são da cidade de Guarabira”, comen-
tou Roseli Garcia, ao justificar a razão 
da escolha do título. Ela disse que 
apenas duas obras não são inéditas, 
ambas pinturas: a intitulada de Ceia 
Larga, de Clóvis Júnior, e a Só Bra-
sil, de Adriano Dias, que integra o 
catálogo do Festival de Arte Naïf no 
Canadá. Reflexos da Região perma-
necerá aberta à visitação do público 
na Galeria Gamela - localizada na Av. 
Nossa Senhora dos Navegantes (es-
quina com a Av. Olinda), no bairro de 
Tambaú - de segunda a sábado, das 
9h às 19h. Aos domingos, é preciso 

Clóvis Júnior, Adriano Dias e Márcio Bezerril integram coletiva que a 
Galeria Gamela abre hoje, na capital, com pinturas Naïf e xilogravuras

FOTOs: Edson Matos

Em sentido horário: 
Pinturas dos 
paraibanos Clóvis 
Júnior, Márcio 
Bezerril e Adriano 
Dias retratam 
paisagens que 
remetem à cultura 
e as tradições 
nordestinas

n Evento: Exposição coletiva

n Artistas: Clóvis Júnior, Adriano Dias e Márcio Bezerril

n Abertura: Hoje

n Hora: 9h

n Local: Galeria Gamela, em João Pessoa

n Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes (esquina 

com a Av. Olinda), em Tambaú 

n Visitação: De segunda a sábado, das 9h às 19h; 

domingos, por agendamento    

n Período: Até 18 de abril

Serviço

agendar pelos fones 8815-5944 e 
9962-7969.

Roseli fez questão de ressaltar 
que esta nova exposição possui “te-
máticas cheias de pura alegria, com 
luzes e cores vibrantes, além de 
musicalidade”. Ela acrescentou que 
os três artistas - Adriano Dias, Clóvis 
Júnior e Márcio Bezerril - se inspira-
ram em motivos da própria região que 
lhes serviu de berço, da qual retratam 
brincadeiras, danças folclóricas, casa-
mentos matutos, a ceia larga, dentre 
outras cenas do cotidiano. 

“São temas retratados que nos 
motivam a dar continuidade e refletir 
sobre a nossa cultura tão pura e bela. 
E esse é o nosso objetivo maior: o de 
conscientizar as pessoas de que a arte 
nos faz refletir, seja ela expressa em 
qualquer linguagem, pois nos capacita 

e nos revela algo mais. É mais um con-
vite que fazemos a todos para que con-
tinuem prestigiando os nossos valores 
artísticos”, comentou, ainda, Roseli 
Garcia, cuja galeria - a propósito - com-
pleta 35 anos de atividades em 2015, 
data que ainda será comemorado em 
evento programado pela Gamela.
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Haverá uma sucessora para ocupar a Casa Branca?

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

Artigo

O presidente dos Estados Uni-
dos,  Barack  Obama, não tem  “ ne-
nhuma dúvida  “ de que uma mulher 
será em breve  nas próximas eleições  
escolhida para ocupar a Casa Bran-
ca, embora não tenha especificado 
nomes em entrevista a 
emissora “ABC”, junto a 
sua esposa, Michelle.

“Temos algumas 
incríveis mulheres como 
servidoras  (públicas) 
em todo o país e não 
há dúvida de que em 
algum momento muito 
em breve vamos ter uma 
mulher presidente”, disse 
Obama. “ Tenho certeza 
que além disso fará um 
grande trabalho”. Confir-
mou.

Uma das grandes  
apostas   para as eleições  
presidenciais  passadas, 
de 2018 é a possível 
candidatura da ex – se-
cretária de Estado Hilary Clinton que 
Obama já enfrentou em 2008 para 
chegar a Casa Branca nas primárias 
de seu partido.

Perguntada se vai se apresentar 
para substituir seu marido, a primei-

ra-dama Michelle Obama  foi contun-
dente: “Absolutamente: não”, embora 
o presidente tenha considerado 
que sua mulher seria muito melhor 
governante que ele mesmo. “Certa-
mente, essa é uma resposta muito 

fácil”, disse entre 
risos. 

No entanto,  
o presidente tam-
bém reconheceu 
os desafios e as 
dificuldades que 
está enfrentando 
durante este se-
gundo  período de 
sua Presidência, 
embora tenha se 
mostrado  otimis-
ta. O líder defen-
deu de novo a 
reforma da saúde 
e disse que será 
um legado do qual 
se sente “extra-
ordinariamente 

orgulhoso “.
O presidente Barack Obama está 

passando por um  um  dos momentos 
mais delicados de sua Presidência, 
em termos de popularidade após 
os problemas levantados pelo site 

criado para a aquisição dos novos 
seguros médicos americanos, parte 
central de sua reforma de saúde.

Por outro lado, a polarização 
política no Congresso entre democra-
tas e republicanos está bloqueando 
parte de sua agenda política de ma-
neira frontal, como por  exemplo com 
a reforma migratória, outro dos eixos 
de seu segundo mandato.

Deixando o momento político  
em entrevista  a emissora  “ABC”,  a 
primeira-dama Michelle  Obama foi 
focada por ter sido capa da revista 
Vogue americana. Pela segunda vez, 
a primeira-dama americana, Michel-
le  Obama, figura na capa da revista 
“Vogue USA”. Na edição do último dia 
26, a esposa do presidente Barack 
Obama aparece fotografada por 
Annie Leibovitz  com um vestido de  
Reed  Kraioff.    

Voltando ao assunto político, 
fica a grande interrogação. Quem 
será a mulher que será  a próxima 
presidente dos Estados Unidos? Será 
que uma mulher de um outro país,  
naturalizada americana do norte, 
pode se candidatar para ser a gran-
de sucessora de Barack Obama  e 
ocupar a Casa Branca?  Fica a grande 
indagação no ar.

Quem será 
a mulher 
que será  a 
próxima 
presidente 
dos Estados 
Unidos?

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

Santa Fé x São Bernardo
“Só conseguimos deitar no papel os nossos sentimen-

tos, a nossa vida. A arte é sangue, é carne. Além disso não 
há nada. As nossas personagens são pedaços de nós mes-
mos, só podemos expor o que somos.”

Graciliano Ramos

Com esta citação, Margarete Solange Moraes, escritora 
de Mossoró, RN dá início ao seu romance “Santa Fé” (Mosso-
ró, RN: Sarau das Letras, 2014).

A admiração pelo autor alagoano vai se delineando aos 
poucos na narrativa a partir dos títulos das obras. Ambos 
(Santa Fé e São Bernardo) referem-se às propriedades rurais 
nas quais se desenrolam as respectivas ações. No romance 
de Margarete Solange temos como protagonistas, a profes-
sorinha Jaqueline e o dono de terras Seu Ricardo, que muito 
se assemelham aos protagonistas de Graciliano Ramos em 
“São Bernardo”: a professora Madalena e o também dono de 
terras Paulo Honório. Os conflitos desenvolvidos pela trama, a 
luta pelo poder dentro da relação, são claramente delineados 
tendo o romance de Graciliano no background.Esta compara-
ção é mesmo explícita e muitas vezes “São Bernardo” é citado 
pelos protagonistas de Margarete Solange. Seu Ricardo, como 
Paulo Honório, é um homem autoritário, de barba fechada, 
mãos ásperas e segue à risca o modelo do “byronic hero”, o 
herói bairônico, que tem como inspiração Heathcliff, prota-
gonista do romance “O Morro dos Ventos Uivantes” de Emily 
Brontë. Aliás, este modelo ainda hoje exerce grande poder 
sobre o público feminino, haja visto um personagem recente, 
o Capitão Herculano de “Cordel encantado”, novela da Globo 
que tanto fascinou o público feminino.

Mas a autora Margarete Solange faz questão de atuali-
zar sua trama e questiona o desfecho dos romances vitoria-
nos, ou mesmo os menos antigos, mais desconectados com a 
revolução das mulheres. Em trecho metalinguístico, perto do 
desfecho da sua narrativa, ela diz:

“Nada acontece num romance sem que o seu autor 
consinta. (...) Sei que se ela [a história dela] fosse escrita por 
um romancista de outros tempos, ele certamente incluiria os 
capítulos finais narrando a morte do personagem principal 
(...) Vendo por outro lado, seria até interessante que, nas nar-
rativas atuais, o homem saísse de cena para que o destaque 
ficasse para a mulher. Esse desfecho seria assim como que um 
retrato de minha época: a mulher ganhando espaço, superan-
do a fragilidade, mostrando ser capaz de liderar, firmando-se 
nos próprios alicerces, sem ser necessariamente amparada 
pelo braço masculino. Noutros tempos, quase sempre era 
a heroína quem morria no final da história.” (“Santa Fé”, pp 
157-158).

Embora muito se questione a relevância da questão da 
autoria feminina v. a masculina, ainda hoje, considero que nos 
dois romances aqui citados, a autoria e a escolha dos respec-
tivos narradores determinam o desfecho da trama. Em “São 
Bernardo”, o personagem Paulo Honório é também o narra-
dor da sua própria história:

“Começo declarando que me chamo Paulo Honório, 
peso oitenta e nove quilos e completei cinquenta anos pelo 
São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisa-
lhas, este rosto vermelho e cabeludo tem-me rendido muita 
consideração. Quando me faltavam estas qualidades, a con-
sideração era menor.” (“São Bernardo”, Rio: Record, (1979) p 
12..

Em “Santa Fé”, a narradora é a própria protagonista, 
Jaqueline, uma jovem de 25 anos, em busca de sua realização 
pessoal e profissional. A autora não tenta esconder as fra-
quezas de sua heroína/narradora, apresentando-a, às vezes, 
como uma pessoa calculista e, como ela mesmo se define, 
“esperta”. Muito diferente da indefesa Madalena de Graciliano. 
Esta “esperteza” de Jaqueline a impede de cair em depressão 
ou entregar-se ao desânimo quando vê seus planos falharem. 
Pelo contrário, aos poucos ela vai conquistando os corações 
dos mais empedernidos ao seu redor e mesmo o seu selva-
gem marido termina sendo “domado”. Ela consegue aplacar 
o seu ciúme (lembro aqui que Seu Ricardo, como Paulo 
Honório, é um homem rude, mais velho e, às vezes, sente-se 
inferior à mulher, mais jovem, com um diploma de professora, 
e, por isso mesmo, com um melhor domínio das palavras). A 
aparência pouco cuidada dos dois personagens masculinos 
os torna inseguros quanto ao amor de suas esposas mais 
jovens e educadas. É interessante observar também a ênfase 
que os dois autores põem sobre as mãos desses personagens: 
ásperas, calejadas pelo trabalho no campo. No caso de Paulo 
Honório, grandes e cabeludas, o que as torna até um pouco 
assustadoras: mãos de ogro. Mas o parágrafo final de “Santa 
Fé” não deixa dúvidas quanto ao acordo celebrado pelo casal, 
que consegue superar as diferenças e viver em harmonia. O 
pragmatismo e o interesse que tinham antes aproximado Ja-
queline de Seu Ricardo transformam-se em afeto verdadeiro, 
em confiança mútua:

“A partir de então, procurei passar mais tempo ao lado 
do meu marido. Ele aproveitava para me ensinar a adminis-
trar todos os negócios que mantinha nos limites da fazenda 
Santa Fé.” (162).

A chave de tudo está na escolha dos narradores: Mar-
garete, escritora que se identifica com as questões relativas à 
luta das mulheres, escolhe uma figura feminina que melhor 
se aproxima de suas simpatias, como narradora. Já Graciliano 
elegeu como narrador um homem, que melhor representa os 
homens rudes e secos que conheceu no seu Nordeste alago-
ano.

Com exceção do Aeroporto Internacional Castro Pinto 
da Grande João Pessoa, uma grande parte dos aeroportos 
brasileiros possui um balcão do Procon ou  no caso do 
nosso aeroporto a sala da Infraero para resolver pro-
blemas relacionados com o ato de voar, como os casos 
comuns de atrasos, cancelamentos e interrupções de 
viagens.

Cada vez mais os brasileiros estão voando e muitos 
deles pela primeira vez e na maioria das vezes não tem 
muito conhecimento dos direitos e deveres.

A grande maioria não associa que a relação entre a 
empresa aérea e o passageiro é uma relação de consumo, 
e entretanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não 
regula especificamente a matéria. Atualmente esta regula-
ção é feita pela Resolução No 141, de 2010 da Anac (Agên-
cia Nacional de Aviação Civil). Mas na maioria das vezes, o 
CDC também é utilizado em vários aspectos, assim como o 
Código Brasileiro da Aeronáutica para voos domésticos e a 
Convenção de Varsóvia para voos internacionais.

O consumidor de pacotes de viagens, passagens aére-
as, aluguel de veículos, reservas de hospedagem e compra 
de pacotes turísticos deve ter em mente que as empresas 
fornecedoras e as que vendem os produtos respondem 
solidariamente nas diversas situações.

No caso de atraso de voo, a companhia aérea deve 
informar os motivos e a previsão do horário de partida, 
além de prestar assistência imediata. Em atraso superior 
a uma hora, deve ser providenciado acesso à telefones e 
ou internet. Quando o voo atrasar por mais de duas horas, 
a companhia aérea deve fornecer alimentação e em casos 
de demora por mais de quatro horas, além da alimentação 
deve ser fornecida hospedagem e traslado e se o passa-
geiro preferir pode remarcar o bilhete sem acréscimo 
algum ou ser acomodado no próximo voo, ou ainda ter o 
dinheiro de volta incluindo as taxas aéreas. Se houver o 
chamado code-share (compartilhamento entre empresas 
aéreas), o passageiro pode ser reacomodado em outra 
companhia aérea para o mesmo destino.

No caso de venda em excesso de bilhetes em relação 
ao número de lugares, o chamado Overbooking, o pas-
sageiro tem direito a ser embarcado imediatamente no 
próximo voo para o mesmo destino e poderá ter direito 
a uma compensação, que pode ser em forma de bônus fi-
nanceiro ou até mesmo bilhetes aéreos de ida e volta para 
o mesmo destino com validade de até um ano, a depender 
da companhia aérea.

É muito comum depois de horas de viagem você 
chegar ao destino, mas, a sua mala, não e o que é pior, 
às vezes a mala vem danificada. O extravio de bagagens 
é cada vez mais recorrente. Além do desgaste de ter de 
aproveitar o passeio sem suas roupas e objetos pessoais, 
fica impossível relaxar sem saber por onde eles estão – e 
se voltarão para você. 

Segundo as normas da Anac (Agência Brasileira 
de Aviação Civil), se ocorrer extravio, dano ou furto na 
bagagem, o passageiro, ainda na sala de desembarque, 
deve procurar a empresa aérea e preencher o Registro de 
Irregularidade de Bagagem (RIB). Ela só pode permane-
cer extraviada por, no máximo, 30 dias, e após esse prazo 
a empresa deve indenizar o passageiro. Caso seja locali-
zada, a bagagem deve ser enviada ao endereço indicado 
pelo passageiro, seja na origem ou destino da sua viagem.

O passageiro pode  também buscar indenizações por 
danos morais e/ou materiais decorrentes do descumpri-
mento do contrato de transporte aéreo perante os órgãos 
de defesa do consumidor e ao Poder Judiciário, uma vez 
que a Anac, como agência reguladora, só pode atuar admi-
nistrativamente – ou seja, aplicar multas às companhias.

Outra observação da Anac diz respeito aos objetos 
transportados. Na bagagem a ser despachada, o passa-
geiro deve evitar transportar bens de valor como joias 
ou eletroeletrônicos. Mas, se houver essa necessidade, é 
possível declarar o valor deles ainda no check-in, solici-
tando o formulário à empresa aérea, que deve se respon-
sabilizar.

No caso do extravio de bagagem e a depender se o 
voo é nacional ou internacional, a companhia aérea tem 
plena responsabilidade para indenizar ou restituir o 
dano, entregando uma nova mala com as mesmas carac-
terísticas, ou até mesmo consertando a original do passa-
geiro. Algumas companhias estrangeiras quando acontece 
o extravio de bagagens elas oferecem um kit de emergên-
cia com desodorante, escova de dente, pasta de dente, 
pente, gilete e gel de barbear. 

Já passei duas vezes por essa situação. Numa viagem 
do Brasil para o Peru para visitar Machu Pichu com escala 
em Santiago do Chile. Na ida a companhia áerea brasileira 
encaminhou minha mala para o aeroporto de Santiago (a 
capital chilena para a conexão para Lima por outra com-
panhia aérea), como as duas companhias aéreas estavam 
em conflito, minha mala acabou ficando em Santiago e 
cheguei em Lima sem as malas. No outro dia tive que 
viajar somente com a roupa do corpo e bolsa de mão para 
Machu Pichu, onde a companhia aérea acabou encami-
nhando a mala um dia depois que cheguei ao local. 

Outra vez foi por minha culpa, em viagem progra-
mada para a Jordânia, acabei entrando em avião errado 
em Istambul e fui parar na Tailândia, e minha bagagem 
foi despachada para Aman,  que por sinal será o tema do 
livro que estou escrevendo, sobre histórias de viagens. 

Nos Estados Unidos atrasos e ou cancelamentos de 
voos devido às intempéries, como fechamento dos ae-
roportos devido a neve, furacões ou quaisquer outras 
anormalidades da natureza, a transportadora aérea não 
tem nenhum direito de ressarcir o passageiro. No Brasil, 
livre de furacões e de neves, mas que tem problemas de 
fechamento de aeroportos por motivo de chuvas pesadas 
então é obrigado a assumir a responsabilidade.

No caso do Aeroporto Internacional Castro Pinto, da 
Grande João Pessoa, que não possui o ILS (Instrument 
Landind Systema) que permite o pouso sob instrumentos, 
muitas vezes em situações de tempo fechado os voos são 
transferidos para os aeroportos dos Guararapes no Recife 
ou para Natal. E isto ocorrendo a companhia aérea é obri-
gada a providenciar o traslado até o aeroporto da capital 
paraibana e se o atraso for extremo atender as exigências 
de providenciar alimentação e assistência telefônica e de 
acesso à rede mundial de computadores.

Em qualquer situação o direito do passageiro deve 
sempre ser respeitado e se por algum motivo a compa-
nhia aérea se negar ou não oferecer a devida assistência, 
ainda cabe ingressar na justiça com uma ação de perdas 
e danos, e que mesmo cabendo recursos, o consumidor 
fazendo valer os seus direitos sempre terá razão.
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ÁRvORES

     Humor 
val Fonseca

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

SERvIÇO

Conhecidos do público campinense, os músicos prometem não deixar ninguém parado com uma mescla de ritmos

O Projeto Quartas Acústicas 
desta semana traz a banda Soul 
Preto, que se apresenta hoje na 
Sala Paulo Pontes, no Teatro Mu-
nicipal Severino Cabral. A apre-
sentação tem início às 20h, com 
ingresso ao preço único de R$10.

O show ‘Mandamentos 
Black’ será uma remontagem de 
sucessos, com interpretações 
autênticas e muito swingado, 
exaltando a música negra e bra-
sileira.

O Sétimo Filho 
John Gregory (Jeff Bridges) é o sétimo filho do sétimo 

filho e mantém uma cidade do século XVIII relativamente 
bem e longe dos maus espíritos. No entanto, ele não é mais 
jovem e suas tentativas de treinar um sucessor foram todas 
malsucedidas. Sua última esperança é um menino chamado 
Thomas Ward (Ben Barnes), filho de um jovem fazendeiro. Seu 
primeiro desafio será grande: Ele terá que enfrentar a Mãe 
Malkin (Julianne Moore), uma terrível e poderosa bruxa, que 
escapou do seu confinamento quando o grande mestre Gregory 
estava afastado da cidade.

Aventura traz batalha contra bruxa e espíritos maus

O Projeto Quartas Acústicas 
é uma realização da Associação 
Amigos do Teatro Municipal Se-
verino Cabral/Teatro Municipal 
Severino Cabral, em parceria com 
a PMCG, através da Secretaria de 
Cultura e Agência Municipal de 
Desenvolvimento - AMDE.

A banda
A banda Soul de Preto é na-

tural de Campina Grande/PB e 
surgiu com a proposta de fundir 
a Soul Music das décadas de 60 
e 70 com as atuais tocadas no 
Brasil, incorporando fragmentos 

de blues, jazz, samba e rock 
compondo o seu repertório com 
grandes nomes do ritmo como 
Tim Maia, Wilson Simonal, Cas-
siano, Roberto Carlos, Di Melo e 
Jorge Bem Jor, Djavan, Seu Jorge 
entre outros.

Quantas lindas declarações! Nunca vi tanto amor 
junto como no Facebook. Seja aniversário de casamen-
to, de noivado, de namoro, do parceiro, da mãe, do ir-
mão. Aliás, nem sempre precisa ser aniversário. Tudo é 
motivo para linhas e mais linhas de palavras bonitas em 
homenagem às pessoas “queridas”.

A rede social se transformou numa ferramenta 
virtual para tentar legitimar os sentimentos (mesmo 
que eles não existam na prática da mesma forma como 
estão nas palavras). Para boa parte dos “Facebookei-
ros” os sentimentos só passam a existir quando são 
descritos em frases melosas online. O olhar no olho foi 
substituído pelo olhar nas postagens. O ato de dizer 
diretamente à pessoa interessada foi substituído pelo 
ato de tornar público.

Fazendo uma comparação do que vejo na timeline 
com o que observo na prática, chego à conclusão de que 
o mundo não é tão cor de rosa como aparenta ser na 
internet. Acho que esses depoimentos se tornaram tão 
frequentes porque são a forma perfeita de aparentar 
para todo mundo algo que nem sempre é. As aparên-
cias tomam a frente e escondem a real essência. 

Quantos filhos ingratos escrevem no Facebook para 
as mães lindas frases que nunca foram ditas pessoal-
mente? Quantos “amores pra toda vida” se revelam com 
apenas um mês de namoro e terminam no segundo 
mês? Quantos casamentos que parecem uma fortaleza 
rodeada de flores, na prática não passam de brigas e 
desentendimentos rotineiros?

Então porque se preocupar tanto em fingir algo 
que não existe na vida real? Se o que escrevemos é o 
que gostaríamos que fosse, então porque não tentar 
construir na prática antes teorizar na internet?

É óbvio que não posso generalizar. Há pessoas 
que realmente tentam traduzir em palavras aquilo 
que sentem de mais profundo. Não tenho nada contra 
às declarações sinceras de sentimentos tão grandes e 
bonitos que acabam sendo extraídos das relações de 
pessoa a pessoa e colocados ali para que todos vejam, 
se comovam e sejam contagiados. Mas, nem sempre 
acho salutar expor tanto algo tão singelo e único como 
o amor por um outro ser humano. Às vezes, apenas 
olhares sinceros trocados unicamente por duas pessoas 
dizem muito mais sobre o amor do dezenas de palavras 
em um depoimento.

Em se falando de sentimentos o mundo virtual não 
legitima nada, pois a felicidade não é construída de pa-
lavras bonitas expostas para a multidão. As ações, sim, 
conseguem legitimar o “eu te amo” dito ou não dito. 
Postar nas redes sociais deve estar em segundo plano. 
Antes de escrever que tal dizer diretamente à pessoa 
interessada? O real sempre deve ser a prioridade.

n Evento Projeto Quartas Acústicas – Banda 

Soul Preto

n Data: Hoje

n Horas: 20h

n Local: Teatro Municipal Severino Cabral

n Ingresso: R$ 10

Serviço

Banda Soul Preto se apresenta 
hoje, no Projeto Quartas Acústicas

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

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

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

KINGSMAN- SERVIÇO SECRETO (EUA 2014). 
Gênero:ação. Duração: 128 min. Classifi-
cação: 16 anos. Direção: Matthew Vaughn. 
Com Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron 
Egerton. Eggsy (Taron Egerton) é um jovem 
com problemas de disciplina que parece 
perto de se tornar um criminoso. Determi-
nado dia, ele entra em contato com Harry 
(Colin Firth), que lhe apresenta à agência 
de espionagem Kingsman. O jovem se une 
a um time de recrutas em busca de uma 
vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry 
tenta impedir a ascensão do vilão Valentine 
(Samuel L. Jackson). Adaptação da série de 
quadrinhos criada por Mark Millar e Dave 
Gibbons. Manaíra8: 14h10, 16h50, 19h30 
e 22h15 CinEspaço 2: 16h20 e 21h20

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

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

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

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 105min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: Glenn Ficarra, John Requa. Com Will Smith, 
Margot Robbie, Rodrigo Santoro. Um trapaceiro 
profissional (Will Smith) começa a treinar uma 
novata na profissão (Margot Robbie), até os dois 
se apaixonarem. Ao mesmo tempo, o sujeito 
tem que lidar com um importante adversário, 
dono de uma empresa de carros (Rodrigo 
Santoro).  Manaíra3: 14h45, 17h15, 19h45 e 

22h20  CinEspaço 2: 18h50 Tambiá 4:  14h30, 
16h30, 18h30 e 20h30

O SÉTIMO FILHO (EUA 2015). Gênero: Aventura. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Sergey Bodrov. Com Jeff Bridges, Ben 
Barnes, Julianne Moore. John Gregory (Jeff Bri-
dges) é o sétimo filho do sétimo filho e mantém 
uma cidade do século XVIII relativamente bem 
e longe dos maus espíritos. No entanto, ele 
não é mais jovem e suas tentativas de treinar 
um sucessor foram todas mal sucedidas. Sua 
última esperança é um menino chamado 
Thomas Ward (Ben Barnes), filho de um jovem 
fazendeiro. Seu primeiro desafio será grande: 
Ele terá que enfrentar a Mãe Malkin (Julianne 
Moore), uma terrível e poderosa bruxa, que 
escapou do seu confinamento quando o 
grande mestre Gregory estava afastado da 
cidade. Manaíra2: 18h15 e 20h45 Tambiá 2:  
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45

PARA SEMPRE ALICE (EUA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 101 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Richard Glatzer, Wash 
Westmoreland. Com Julianne Moore, Alec Bal-
dwin, Kristen Stewart. A Dra. Alice Howland 
(Julianne Moore) é uma renomada professora 
de linguistica. Aos poucos, ela começa a 
esquecer certas palavras e se perder pelas 
ruas de Manhattan. Ela é diagnosticada com 
Alzheimer. A doença coloca em prova a a 
força de sua família. Enquanto a relação de 
Alice com o marido, John (Alec Baldwinse), 
fragiliza, ela e a filha caçula, Lydia (Kristen 
Stewart), se aproximam. Manaíra 1:16h15 e 
21h40 CinEspaço 1: 14h10
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Começa análise dos projetos habilitados ao FIC Augusto dos Anjos 
A Comissão Técnica de Análise de 

Projetos (Cetap) do Fundo de Incentivo 
à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) está 
analisando a distribuição dos projetos ha-
bilitados com os seus integrantes. Cerca 
de 90 projetos ficam nas mãos de cada 
integrante da comissão, que é composta 
por 14 representantes de órgãos parcei-
ros, que vão se revezar em dois turnos. 

Ao todo, serão avaliados 545 proje-
tos e os aprovados vão ser divulgados no 
próximo dia 28 no 2° Caderno do jornal A 
União. A lista definitiva do projetos habi-
litados foi lançada nesse sábado (28), no 
site  http://www.consultacultural.pb.gov.
br/fic/. 

A Cetap é composta por represen-
tantes de três órgãos. Representan-
tes da Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult): Laureci Siqueira dos Santos – 
titular (presidente da Cetap), secretário 
de Estado da Cultura; Raisa Agra Moura 
- suplente (chefe de Gabinete da Secult/

Lucas Duarte
Especial para A União

AFundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) 
deu início hoje, à mon-
tagem da estrutura 
de ‘Divina Luz’, a nova 
encenação central da 
Paixão de Cristo no 
Ponto de Cem Réis. 

A temporada de quatro dias, e oito 
sessões, e estreia amanhã e vai até o 
próximo domingo (5), com entrada 
gratuita, às 19h e 21h (apenas a segun-
da sessão do dia 2 terá entrada aberta 

O espetáculo mais conhecido da humanidade é encenado com elenco formado por artistas locais, acompanhados por coro de vozes que emociona o público a cada edição

Augusto dos Anjos é o homenageado deste Edital Público de Fomento

ao público, sendo a primeira voltada 
para a imprensa e convidados). 

O elenco do espetáculo também 
está nos preparativos finais para a 
estreia, com ensaios diários toda 
noite, no mesmo local da apresen-
tação. Com dramaturgia e direção 
de Paulo Vieira, ‘Divina Luz’ contará 
com uma estrutura grandiosa, fazen-
do jus aos milhares de espectadores 
esperados para assistir à encenação 
da história santa, montada na arena 
de 1,6 mil metros quadrados. A es-
trutura conta com três arquibanca-
das, com capacidade total para três 
mil pessoas, começam a ser monta-

das a partir de hoje, junto com os 
tablados, camarins, cenário, sistema 
de som e grides para a iluminação.

A superprodução conta com 88 
pessoas, divididas entre elenco, cor-
po cênico, coristas, músicos e equipe 
técnica. O espetáculo tem ficha técnica 
com direção e dramaturgia de Paulo 
Vieira e assistente de direção: Suzy Lo-
pes uma novidade do projeto deste ano 
é que não haverá falas pré-gravadas, ao 
contrário dos anos anteriores.

Sobre a Paixão de Cristo
‘Divina Luz’ toma por base o Evan-

gelho segundo São João, por ser de 

forte poder evocativo e profundamente 
simbólico, como aponta o dramaturgo. 
O diretor Paulo Vieira acredita que esta 
leitura pelos olhos de São João Batista 
tende a acentuar o potencial dramáti-
co da história santa. Há no Evangelho 
um vocabulário expressivo, alegórico 
e de forte poder evocativo. Algumas 
passagens importantes dos Evangelhos 
sinópticos não aparecem em João, tais 
como o Sermão da Montanha, a ten-
tação, a transfiguração e a instituição 
da Eucaristia. Em compensação, o seu 
intenso simbolismo está presente em 
palavras como verdade, luz, amor, gló-
ria, espírito. 

Funjope prepara estrutura para estreia da Paixão de Cristo

Divina 

Luz
Foto: Rafael Passos

PB); Pedro Osmar Gomes Coutinho - ti-
tular (gerente de Pesquisa Musical – Fu-
nesc); Maria Marques Maciel - suplente 
(gerente operacional de Difusão de Arte 
Popular da Secult/PB; Mariah Ribeiro 
Benáglia - titular (gerente operacional 
de Difusão do Audiovisual) e Bia Cagliani 
de Oliveira e Silva - suplente (gerente 
operacional de Difusão da Dança da 
Secult/PB. Representantes da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc): 
Renata Gonçalves Mora - titular (di-
retora de Desenvolvimento Artístico 
Cultural – Funesc) e Daniel Almeida Aires 
Porpino - suplente (diretor de Unidade 
Cultural de Arte Cênica – Funesc). E, por 
fim, os membros do Conselho Estadual 
de Cultura (Consecult-PB): Hipólito de 
Sousa Lucena - titular (vice-presidente) 
e integrante do Consecult/PB; e Adriana 
Helena Souza Uchôa - suplente membro 
do Consecult/PB e assessora de Gabine-
te da Secult-PB
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Reajuste máximo 
de medicamentos 
será de 7,7%

Teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com

 
Amanhã se comemora 

o Dia Mundial da Conscienti-
zação do Autismo. Segundo 
estudo da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) de cada 
88 nascidos nos países oci-
dentais, um é autista, obser-
vando-se uma prevalência no 
sexo masculino (há uma esti-
mativa de que o autismo aco-
mete de três a quatro meni-
nos para cada menina). Com 
base nesses dados, estima-se 
que na Paraíba existam 30 mil 
autistas. 

Organização das Nações 
Unidas – ONU instituiu a data 
com objetivo de se mobilizar, 
para mostrar ao mundo que 
há pessoas um pouco diferen-
tes das outras, mas que, na 
sua essência, são tão humanas 
quanto às demais. O autismo 
é uma síndrome definida por 
alterações presentes desde 
idades muito precoces, tipi-
camente antes dos três anos 
de idade, e que se caracteriza 
sempre por desvios qualitati-
vos na comunicação, intera-
ção social e no uso da imagi-
nação com apresentação de 
problemas comportamentais.

Portanto, os pais devem 
ficar atentos caso a criança 
apresente dificuldades ou al-
terações nas áreas da comu-
nicação, da interação social e 
no uso da imaginação, porque 
ela pode estar desenvolvendo 

o autismo. Estes distúrbios do 
comportamento costumam 
ser notados antes dos três 
anos de idade e o diagnóstico 
precoce do autismo permi-
te a indicação antecipada de 
tratamento. Essa, inclusive, 
é a principal dificuldade das 
famílias: falta capacitação mé-
dica para o diagnóstico preco-
ce do autismo. 

Isso se deve principal-
mente ao fato de que não há 
um diagnóstico médico para 
os casos, ou seja, não se trata 
de uma síndrome que possa 
ser identificada por meio de 
um exame laboratorial ou de 
imagem. Assim o diagnóstico 
deve ser feito clinicamente, 
pela entrevista e histórico do 
paciente, analisando-se uma 
combinação de fatores. Uma 
vez feito o diagnóstico a crian-
ça deve ser encaminhada para 
um profissional especializado 
em autismo, para confirma-
ção ou negação desse diag-
nóstico.

Dia Mundial do Autismo
Data é comemorada amanhã e busca alertar contra o preconceito

Janielle Ventura
Especial para A União

Ela quer ir além. A 
época de apenas vestir-se 
de azul acabou, agora ela 
invade as redes sociais. 
Thaiz Araújo é professora 
de crianças autistas desde 
o ano passado e não quer 
ficar parada. Em uma 
chamada pela conscienti-
zação, ela reúne amigos e 
os incentiva a postar fotos 
com a cor do autismo nas 
mídias. O objetivo é de 
que ajude a divulgação 
e diminua o preconceito. 
O Dia Mundial de Cons-
cientização do Autismo é 
comemorado no dia 2 de 
abril, e é quando a cam-
panha acaba, porém, a 
luta contra o preconceito 
continuará o ano inteiro.

Dependendo do 
grau do autismo a convi-
vência é um pouco difí-
cil, principalmente para 
quem não tem nenhum 
conhecimento sobre o 
transtorno. "Ver que os 
meus amigos estão ade-
rindo à campanha é uma 
coisa muito legal. Ver que 
eles estão entrando nessa 

onda azul comigo é mui-
to gratificante, porque 
faz com que eles acabem 
divulgando e conhecen-
do melhor esse meio", 
conta a professora.

"Tem alguns mo-
mentos que por mais que 
ele conviva com você dia-
riamente, eles podem fi-
car agressivos, chorosos, 
até mesmo se debater no 
chão e isso para alguém 
que não conhece, pode 
ser chocante", acrescen-
ta.

A hora da foto é um 
momento de pura des-
contração. Todos sorriem 
e seguram plaquinhas so-
bre o temática. De forma 
descontraída, cada vez 
mais pessoas acabam co-
nhecendo e percebendo 
o cuidado que essas pes-
soas devem ter. Natasha 
Balbino, estudante e ami-
ga da professora, acredita 
que o olhar das pessoas 
irá mudar. "Muitos são 
esquecidos ou abando-
nados pela sociedade, 
mas eles são tão especiais 
quanto nós. Precisam do 
nosso carinho e atenção", 
explica. 

Luta contra o preconceito
A partir da dificuldade en-

frentada pelos familiares dos 
autistas de profissionais capa-
citados para o tratamento da 
síndrome, foi que nasceu a As-
sociação de Amigos do Autista 
da Paraíba (AMA-PB). Uma 
instituição sem fins lucrativos 
que se mantêm com recursos 
particulares, doações de cola-
boradores, promoções e even-
tos, fundada legalmente no dia 
13 de abril de 2004, sendo ela 
formada por pais de crianças 
portadoras de autismo e ou-
tros transtornos invasivos do 
desenvolvimento.

De acordo com a médi-
ca Lourdes de Fátima Soares 
de Almeida, atual presidente, 
a AMA tem como objetivo de 
promover atendimento mul-

tidisciplinar especializado e 
capacitação de psicólogos, 
fonoaudiólogos, pedagogos, 
psicopedagogos, terapeutas 
ocupacionais, professores de 
educação física e de música, 
para utilizar técnicas psicope-
dagógico e motora em prol do 
desenvolvimento das crianças. 
Atualmente ela atende a cerca 
de 30 crianças em sua sede na 
Rua Pedro Ramos Coutinho, 
17, no Jardim 13 de Maio, em 
João Pessoa.

“O nosso foco é orientar e 
apoiar os pais que enfrentam 
o desafio de cuidar de uma 
criança tão especial e os pro-
blemas enfrentados no seu 
dia a dia” destacou a médica. 
Conforme ela, dentre os pro-
blemas enfrentados pelo autis-

ta na sociedade, está a falta de 
conhecimento sobre a doença 
porque ninguém sabe o que 
é o autismo porque eles são 
perfeitos fisicamente, mas tem 
uma deficiência intelectual. 

Por conta disso, o autis-
ta chega aos locais e chama 
atenção porque eles têm ma-
nias diferentes das pessoas, 
tem outra característica ao 
falar ou se expressar, muitas 
vezes eles têm hiperativida-
de. Então, “nós precisamos 
muito repassar informações 
para que as pessoas saibam 
o que é o autismo porque as 
outras síndromes são carac-
terizadas no aspecto da pes-
soa, enquanto que no autista 
ela não tem características 
físicas”, alertou.

A Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad), é o 
único órgão público na Pa-
raíba que trata o autista. Por 
meio do Serviço Especializado 
em Reabilitação Intelectual 
(SERI), realiza atendimento a 
178 usuários com Transtor-
no do Espectro Autista (TEA). 
Mas, segundo a coordenado-
ra do setor, Luciana Barbosa 
de Sousa, 100 crianças e/ou 
adolescentes com hipóteses 
diagnosticadas ou diagnóstico 
de autismo estão em lista de 
espera. 

Segundo ela, o número da 
lista de espera tem aumenta-
do nos últimos anos devido às 
abordagens que a mídia vem 
realizando sobre o assunto 
e aos avanços conquistados 
pela efetivação de políticas 
públicas voltadas às pessoas 

com deficiência. “A demanda 
vem aumentando. Para se ter 
ideia, em 2014 nós ampliamos 
o atendimento de 9 para 178, 
e por se tratar de serviço de 
reabilitação o fluxo de entrada 
é mais imediato, porém o fluxo 
de alta (saída) é mais demora-
do”, explicou.

Na Funad são oferecidos 
os seguintes serviços de rea-
bilitação: Setting Terapêuti-
co (avaliação e confirmação 
de diagnóstico); atividades 
lúdicas; habilidades cogniti-
vas; musicoterapia; atividade 
aquática; fonoaudiologia; psi-
cologia e capoeira.

Atendimento especializado na AMA-PB

Funad atende a 178 usuários com TEA

Saiba Mais

A data
A Organização das Nações Unidas – 
ONU instituiu o dia 2 de abril como o 
Dia Mundial da Consciência do Autismo. 
Mobilizou-se, assim, para mostrar 
ao mundo que há pessoas um pouco 
diferentes das outras, mas que, na sua 
essência, são tão humanas quanto as 
outras, podendo enfrentar as dificul-
dades e as barreiras que a sociedade 
lhes apresenta. Alguns conseguem 
mesmo constituir família e ter uma 
vida profissional normal.

Autismo 
É uma síndrome definida por altera-
ções presentes desde idades muito 
precoces, tipicamente antes dos três 
anos de idade, e que se caracteriza 
sempre por desvios qualitativos na 
comunicação, interação social e no 
uso da imaginação com apresentação 
de problemas comportamentais. Essa 
síndrome vem crescendo bastante. 
Conforme estatísticas realizadas até o 
ano passado de cada 110 crianças uma 
era autista. Hoje esse dado já é de para 
88 crianças nascida uma é autista.

Sinais 
O primeiro sinal é a falta de contato 
visual. O bebê não olha nos olhos da 
mãe; seu olhar fica vagando, sem se 
fixar. Outros sinais de alerta são a falta 
de resposta de bebê a estímulos do 
ambiente – ele não dá “tchauzinho”, 
não manda beijos, não se vira quando é 
chamado, assim como raramente sorri 
ou balbucia. Também é comum que 
uma criança autista não goste de ser 
tocada, esquivando-se e até mesmo 
tornando-se agressiva para evitar o 
contato físico.

Predisposição  
Não se sabe a causa do autismo e por 
isso não existe uma cura pra a síndro-
me. O que existem são métodos que 
visa proporcionar o desenvolvimento 
de habilidades para sua independência 
e seu convívio na sociedade.Amigos postam fotos com a cor do autismo nas mídias sociais

O autismo é 
uma síndrome 
definida por 
alterações 
presentes 
desde idades 
muito precoces

Os pais devem ficar atentos caso a criança apresente dificuldades nas áreas da comunicação, da interação social e no uso da imaginação

FotoS: Evandro Pereira

Luciana Barbosa afirma que demanda da Funad vem aumentando

Foto: Internet
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Reajuste máximo será de 7,7%
medicamentos

Resolução já foi publicada 
na edição de ontem do 
Diário Oficial da União Usuários do caps 

fazem exposição

O Centro de Atenção Psicos-
social (Caps AD III Álcool e drogas) 
Jovem Cidadão, que pertence a rede 
estadual de saúde, realiza hoje, das 
8h às 13h, uma exposição de arte 
no Sesc/Centro, na capital.  Todas as 
peças como quadros, mandalas, mó-
veis, puffs, joias entre outros obje-
tos foram produzidas pelos usuários 
que utilizaram materiais reciclados.

A diretora-geral do Caps, 
Marileide Martins, explicou que a 
oficina de geração de renda é mais 
um dispositivo que tem como intui-
to criar condições para que estas 
pessoas possam participar de for-
ma efetiva em atividades produti-
vas. “O que norteia este ideário é a 
mudança do paradigma de exclusão 
e segregação por um modelo as-
sistencial baseado no cuidado em 
liberdade”, comentou.

sudene aprova 
projeto da emepa

O Governo do Estado, por 
meio da Empresa Estadual de Pes-
quisa Agropecuária da Paraíba 
(Emepa-PB), tem mais um projeto 
aprovado pela Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene). O projeto “Qualificação 
do Arranjo Produtivo Local da ca-
prinocultura leiteira no semiárido 
paraibano”, com financiamento 
em mais de R$ 350 mil, oferecerá 
capacitação técnica aos produtores, 
melhoramento genético dos reba-
nhos e vitrines tecnológicas.

De acordo com o pesquisador 
Wandrick Hauss de Sousa, coorde-
nador do projeto, serão realizadas 
vitrines tecnológicas para membros 
de associações e de cooperativas de 
nove municípios do Cariri e do Curi-
mataú, apresentando tecnologias de 
alimentação sustentáveis de arro-
çoamento animal através da técnica 
de suplementação dos blocos multi-
nutricionais.

inscrições para 
Festival de coros

As inscrições para o XIII Festival 
Paraibano de Coros começam hoje e 
se estendem até o dia 5 de agosto. O 
evento será realizado na Sala de Con-
certos Radegundis Feitosa, localizada 
no Complexo de Edifícios do Centro de 
Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Campus de João Pessoa, no 
período de 28 de outubro a 1º de no-
vembro deste ano.

Para fazer as inscrições basta 
entrar no site: www.festivalparaiba-
nodecoros.com.br (link is external)  
e acessar o link Inscreva-se Aqui! Lá 
contém a ficha de inscrição e o regu-
lamento do festival. Este ano o festival 
vai realizar duas oficinas para os par-
ticipantes: técnica vocal e canto coral.

seleção para bolsa 
de intercâmbio

A Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) abriu chamadas para 
seleções internas de estudantes dos 
cursos de graduação da instituição, 
para bolsas de universidades ibe-
ro-americanas e luso-brasileiras do 
Santander Universidades 2015.

A Chamada Interna do Pro-
grama Santander Universidades 
Luso-Brasileiras visa selecionar três 
alunos para realizar intercâmbio se-
mestral na Universidade de Coimbra 
e na Universidade do Porto, ambas em 
Portugal, até o semestre 2016/2.

Já o Programa Ibero-Americano 
pretende selecionar cinco alunos para 
realizar intercâmbio semestral na 
Universidad de Granada (Espanha), 
na Universidade do Porto (Portugal) 
e na Pontifícia Universidad Católica del 
Perú (Peru) até o semestre 2016/2.

Os medicamentos estão 
liberados para reajustes em 
torno de 7,7%, desde ontem. 
A Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
fixou os percentuais máxi-
mos de ajuste autorizados 
em resolução publicada na 
edição de ontem do Diário 
Oficial da União. Os medica-
mentos foram divididos em 
três faixas, com reajustes de 
5%, 6,35% e 7,7%.

O reajuste é menor para 
os remédios considerados 
de baixa concorrência. Me-
dicamentos genéricos estão 
no grupo ao que se aplica o 
percentual máximo por se-
rem tidos como de alta con-
corrência.

O grupo que terá aumen-
to de 5% concentra medica-
mentos de alta tecnologia e 
de maior custo, como a rita-
lina (tratamento do déficit 
de atenção e hiperatividade) 
e a stelara ( para tratamento 
da psoríase). No grupo dos 
6,35% estão os antibióticos. 
Podem chegar ao teto de 7% 
categorias que têm medica-
mentos como o omeprazol 
(tratamento de gastrite e úl-
cera) e a risperidona (antip-
sicótico).

Para a definição dos per-
centuais foi considerado o 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) de 7,7%, 
entre março de 2014 e feve-
reiro de 2015. São conside-
rados também fatores como 
produtividade da indústria 
e variação de custos dos in-
sumos, além da concorrência 
no setor. No ano passado, o 
percentual máximo autoriza-
do foi 5,68%.

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil

Produzir e vender 
peças artesanais com 
bordados ficou mais fácil 
para 53 artesãs de Alagoa 
Nova, que há mais de 10 
anos apostavam no so-
nho de ter uma estrutura 
própria para ampliar as 
vendas no mercado local, 
com a entrega da Cen-
tral de Bordadeiras pelo 
Governo do Estado, por 
meio do Projeto Coope-
rar e Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), em parceria com 
o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), que 
investiram R$ 293,3 mil.

Na inauguração, a 
presidente da Coopera-
tiva das Bordadeiras de 
Alagoa Nova, Ana Glória 
dos Santos, destacou que 
a entrega do equipamen-
to é um motivo de alegria 
pela realização de um so-
nho que virou realidade 
pelas mãos do Governo 
do Estado e outros par-
ceiros. “Hoje é dia de ale-
gria. Não tenho palavras 
para agradecer a grandio-
sidade desse gesto”, disse. 

Ela lembrou a traje-
tória que as artesãs gal-
garam, desde a aquisição 
do terreno, doado pelo 
poder público municipal, 
à construção da obra, que 
fica situada na entrada de 
Alagoa Nova, às margens 
da rodovia. “Continuare-
mos buscando as parce-
rias, pois uma andorinha 
só não faz verão. Não 

Central realiza sonho de artesãs
Bordadeiras de alaGoa nova

Na Central de Bordadeiras, as peças artesanais são produzidas e vendidas aos visitantes 

basta fazer o artesanato, 
temos que vender”, infor-
mou.

O gestor do Cooperar, 
Roberto Vital, lembrou 
que o protagonismo fe-
minino foi determinante 
para atingir os resultados 
alcançados nos últimos 
quatro anos com a par-
ceria do Banco Mundial, 
onde mais de 500 proje-
tos foram implantados, 
dos quais, 200 são produ-
tivos. “Esse governo tem 
foco na agricultura fami-
liar e acredita, confia, no 
potencial das mulheres”, 
destacou.

Ele lembrou que no 
novo convênio com o 
Banco Mundial, previs-
to para ser iniciado no 
segundo semestre deste 
ano, as portas do Coo-
perar também estarão 

abertas para as mulheres, 
a fim de construir um fu-
turo com mais dignidade.

A gestora do Pro-
grama de Artesanato da 
Paraíba, Lu Maia, repre-
sentando o governador 
Ricardo Coutinho na so-
lenidade, disse que via 
ali um espetáculo de par-
ceria, pois é importante 
somar as forças para sair 
fortalecido. “As parcerias 
são fundamentais. Elas 
vêm consolidar o nosso 
programa que é incen-
tivar o desenvolvimento 
econômico dos artesãos”.

Ela destacou a partici-
pação das bordadeiras de 
Alagoa Nova que têm um 
trabalho visto por pessoas 
do mundo inteiro e que 
é preciso ter produtos 
com qualidade estética 
e cultural. “A produção 

artesanal tem que trazer 
a história daquele lugar 
e Alagoa Nova tem esse 
tipo de produto”, lem-
brou.

Com os investimen-
tos pelo Governo do Es-
tado e BNDES foi possível 
construir uma central de 
produção e venda, como 
também fazer a aquisição 
de insumos necessários à 
produção artesanal, como 
máquinas de costura, ar-
mários, ferro industrial, 
entre outros. 

A Central de Borda-
deiras de Alagoa Nova 
faz parte dos 33 projetos 
dos Arranjos Produtivos 
Locais em execução, em 
diversos ramos de ativi-
dade, como apicultura, 
fruticultura, artesanato, 
mandiocultura, piscicultu-
ra, entre outros.

Foto: Secom-PB

Dentre as cinco regiões 
brasileiras, o Nordeste é a 
mais empreendedora do país. 
A taxa total de empreendedo-
res (inicias e estabelecidos), 
entre a população de 18 a 
64 anos, na região, no ano 
de 2014, foi de 36,4%, índice 
superior à média brasileira 
(34,5%). Ou seja, mais de um 
terço da população nordestina 
desta faixa etária possui uma 
empresa ou está envolvida 
com a criação de um negócio 
próprio. Além disso, ter o seu 
próprio negócio é o segundo 

maior sonho dos nordestinos, 
perdendo apenas para o dese-
jo de comprar a casa própria.

Esses dados fazem par-
te da nova pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM), divulgada no início 
desta semana, e que apon-
tam que o Brasil atingiu o 
seu maior índice de em-
preendedorismo de todos os 
tempos. A pesquisa mostrou 
também, que os brasileiros 
e os nordestinos estão mo-
tivados a iniciar um negócio 
por ser uma boa oportuni-

dade e não pela necessidade.
A pesquisa GEM ainda 

revelou que a capacidade em-
preendedora e o clima econô-
mico do Nordeste são fatores 
favoráveis para se abrir uma 
empresa na região. “A alta 
taxa de empreendedorismo 
no Brasil e no Nordeste mos-
tra que as pessoas veem na 
criação do próprio negócio 
uma oportunidade de mudar 
de vida. Nunca houve tantas 
possibilidades de acesso à 
informação sobre empreen-
dedorismo e estímulo à capa-

citação”, destacou o superin-
tendente do Sebrae Paraíba, 
Walter Aguiar. Em 2014, o 
Sebrae Paraíba realizou mais 
de 24 mil atendimentos a pe-
quenos negócios.

Ele aponta também como 
fatores favoráveis ao em-
preendedorismo, a criação do 
Simples Nacional e da cate-
goria empresarial Microem-
preendedor Individual (MEI). 
“Tivemos um incremento no 
número de formalizações de 
negócios, nos últimos anos, 
com melhorias no ambiente 

legal”, completou Walter. Na 
Paraíba, por exemplo, o núme-
ro de MEI já ultrapassou os 67 
mil e representa mais da me-
tade da quantidade de peque-
nos negócios no Estado.

A taxa de empreendedo-
rismo do país passou de 23%, 
em 2004, para 34,5%, em 
2014. Nesta última pesquisa, 
a região Nordeste ocupa o pri-
meiro lugar do ranking, com 
uma taxa de 36,4%, seguida 
das regiões Sul (35,1%), Su-
deste (33,6%), Centro-Oeste 
(33%) e Norte (32,6%).

Polo de empreendedorismo do Brasil
reGião nordeste

Considerando os dados 
mais recentes da população 
de 18 a 64 anos da região Nor-
deste, cerca de 34,9 milhões 
de pessoas, estima-se que o 
número de empreendedores 
da região é de 12,6 milhões, 
divididos da seguinte maneira: 
1,2 milhão de empreendedo-
res nascentes; 4,6 milhões de 
empreendedores novos; e 7,1 
milhões de empreendedores 
estabelecidos.

Quanto ao gênero, as mu-
lheres nordestinas são mais 
ativas que os homens, em 
termos de atividade empre-
endedora inicial. No entanto, 

os homens são mais ativos do 
que as mulheres no que se re-
fere ao empreendedorismo 
estabelecido. Na região, a taxa 
específica de empreendedoris-
mo inicial do gênero feminino 
(17,6%) é praticamente idênti-
ca a do Brasil (17,5%). 

Na região Nordeste, os 
empreendedores na faixa etá-
ria de 45 a 54 anos são os mais 
ativos, com uma taxa específica 
(37,2%) bem superior à média 
nacional (26,8%). Já os indi-
víduos de 18 a 24 anos são os 
menos ativos, com uma taxa de 
empreendedorismo de 3,1%, 
inferior a do Brasil (4%).  

Quanto à escolaridade, 
os índices do Nordeste acom-
panham o comportamento do 
Brasil. Empreendedores com 
no máximo o segundo grau in-
completo são os mais ativos. Já 
os com o segundo grau comple-
to são os que apresentam me-
nor pró-atividade. Com relação 
à renda familiar, observa-se 
maior atividade empreende-
dora em estágio estabelecido 
nas faixas de renda entre 3 e 6 
mínimos e de mais de 9 míni-
mos. No que se refere à primei-
ra dessas faixas de renda, o NE 
apresenta a maior específica 
de empreendedorismo.

Negócio como segundo maior desejoMais de 12 milhões de empreendedores
Nessa última edição da 

pesquisa GEM, ter o seu pró-
prio negócio é o segundo 
maior sonho dos nordestinos, 
perdendo apenas para o desejo 
de comprar a casa própria. Ter 
o próprio negócio é o desejo de 
27,1% da população nordesti-
na pesquisada, enquanto que 
fazer carreira em uma grande 
empresa atinge apenas 12,8% 
dessa população. Comprar 
a casa própria é o sonho de 
42,2% dos nordestinos.

Nacionalmente, ter o seu 
próprio negócio é o terceiro 
maior sonho do brasileiro, 
mas, assim como no Nordeste, 
esta expectativa é praticamen-

te o dobro dos que desejam 
fazer carreira em uma em-
presa. Enquanto que 31% dos 
brasileiros querem montar um 
negócio, 16% querem cres-
cer dentro de uma empresa. O 
maior sonho dos brasileiros é 
comprar a casa própria (42%) 
e o segundo é viajar pelo Brasil 
(32%). A pesquisa ainda revela 
que a cada 100 brasileiros que 
começam um negócio próprio 
no Brasil, 71 são motivados por 
uma oportunidade de negócios 
e não pela necessidade. 

A pesquisa GEM foi realiza-
da no Brasil pelo Sebrae e pelo 
Instituto Brasileiro de Qualida-
de e Produtividade (IBPQ).
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS
EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Em Reais)
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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 2014.

João Pessoa, 30 de Março de 2015
José Tavares Sobrinho Evaldo Romão dos Santos Felipe Ferreira Adelino de Lima
Diretor Presidente Diretor Administrativo Financeiro Diretor de Operações

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 (Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agropecuário do Estado da Paraíba) e CIDHORT
(Cidade Hortigranjeira da Paraíba S/A). Seu objetivo é programar, executar
e fiscalizar a política global de abastecimento de gêneros alimentícios,
com vista ao desenvolvimento das atividades de produção e consumo,

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 vários municípios e através do
Programa da Sopa alimenta quatrocentas famílias 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
2014 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007.
As notas explicativas trazem informações complementares às seguintes demonstrações
contábeis: balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstração das mutações
do patrimônio líquido e demonstração do fluxos de caixa
As notas explicativas fornecem, de forma clara, relevante, confiável e comparável,
descrições narrativas e detalhes da composição dessas informações contábeis.
3º NOTA – Principais práticas contábeis
1 – BALANÇO PATRIMONIAL
(a) Ativo Circulante: O ativo circulante é representado pelas disponibilidades
financeiras e outros bens e direitos que se espera sejam transformados em
disponibilidades, vendidos ou usados dentro de um ano ou no decorrer de um
ciclo operacional. Estão compreendidos neste grupo do ativo (1) os valores
monetários, (2) as contas a receber, (3) adiantamentos a empregados, (4) os créditos
a recuperar, (5) dotações a receber, (6) os estoques e almoxarifado geral. O Ativo
Circulante apresentava um saldo de R$ 9.557.603,06  no ano de 2013, passando
no ano seguinte a apresentar um montante no valor de R$ 8.811.165,33. A
diminuição de 7,81% comparando o exercício de 2013, foi causado principalmente
pela redução de valores na conta de Estoques que representou um percentual
negativo de 41,08% comparado ao ano 2013. O aumento representado no
percentual de 119,99% na conta Bancos c/ Movimento, conclui-se, foi influenciado
pelo volume expressivo de depósitos diários 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 os
recebimentos de alugueis e também as vendas de ração animal nos polos situados

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL
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Saldo anterior 15.880.227,18R$   4.333.888,28R$     37.735,48-R$        5.819.085,75-R$     14.357.294,23R$     
Ajustes de exercícios anteriores 257,90R$              257,90R$                  
Integrali zação de capital -R$                         
Transferência de reservas para capi tal -R$                         
Transferência de reservas para 
compensação de prejuízos -R$                         
Entradas de reservas de capi tal -R$                         
Ajustes de avaliação patrimonial -R$                         
Resultado do exercício 1.547.134,45-R$     1.547.134,45-R$       
Transferência de lucros para capi tal -R$                         
Transferência de lucros para reservas -R$                         
Reversão de reservas de lucros -R$                         
Destinação de lucros para dividendos -R$                         

Saldo final 15.880.227,18R$   4.333.888,28R$     37.477,58-R$        -R$          7.366.220,20-R$     12.810.417,68R$     

2014 2013
RECEITA BRUTA 9.111.957,34R$    10.642.017,99R$    

Receita Bruta de Vendas 5.244.756,75R$       7.246.699,05R$         
Receita Bruta de Serviços 3.867.200,59R$       3.395.318,94R$         

(-) Deduções da Receita Bruta 847.898,43R$       928.488,18R$         
Devoluções e Cancelamentos -R$                     5.121,96R$               
Impostos Faturados 847.898,43R$          923.366,22R$            

= RECEITA LÍQUIDA 8.264.058,91R$    9.713.529,81R$      
(-) Custo da Mercadoria Vendida 11.300.278,00R$  13.281.657,89R$    

= RESULTADO BRUTO 3.036.219,09-R$    3.568.128,08-R$      
(+) Outras receitas operacionais 303.167,58R$       32.691,13R$           

Receitas Financeiras 33.658,46R$           20.223,14R$             
Receitas com aplicações financeiras 269.509,12R$          12.467,99R$             

(-) Despesas operacionais 21.014.660,07R$  19.059.083,11R$    
Despesas com Pessoal 14.770.316,11R$     12.933.397,57R$       
Despesas Tributárias 35.099,99R$           40.305,80R$             
Despesas Judiciais 9.550,27R$             41.328,54R$             
Despesas Gerais 5.744.527,33R$       5.847.523,78R$         
Despesas Financeiras 259.703,78R$          196.527,42R$            
Despesas Indedutíveis 195.462,59R$          

= RESULTADO OPERACIONAL 23.747.711,58-R$  22.594.520,06-R$    
(+) Receitas não operacionais 22.200.577,13R$  24.237.217,62R$    

Doações e Subvenções 22.167.658,60R$     24.199.903,12R$       
Outras receitas não operacionais 32.918,53R$           37.314,50R$             

(-) Despesas não operacionais -R$                    -R$                      
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCI 1.547.134,45-R$    1.642.697,56R$      

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de clientes 10.749.977,10R$                                   

Recebimento de juros 303.167,58R$                                        

Receita de doações e subsídios governamentais 22.167.658,60R$                                   

Pagamento de fornecedores 9.568.273,53-R$                                     

Pagamento de despesas 21.917.430,48-R$                                   

Pagamento de impostos 222.198,17-R$                                        

1. Caixa Líquido das  atividades operacionais 1.512.901,10R$                                  
B. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS -R$                                                  
Venda do imobilizado -R$                                                   

-R$                                                  
C.  ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -R$                                                  
Integralização do capital pelos sócios -R$                                                   

-R$                                                   
-R$                                                   
-R$                                                  

1.512.901,10R$                                  
1.260.813,48R$                                  
2.773.714,58R$                                  

2. Caixa Líquido consumido nas atividades de investimento

Recebimento de Emprestímos

6. Saldo de caixa + equivalente em 2014 (4+5)
5. Saldo de caixa + equivalente em 2013 

Distribuição de dividendos

4. Aumento líquido nas  disponibilidades (1+2+3)
3. Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento

                              ATIVO                                             2014                         2013
1. CIRCULANTE R$ 8.811.165,33 R$ 9.557.603,06
Disponível R$ 2.773.714,58 R$     1.260.813,48

Numerários em caixa R$ - R$                    1,68
Banco conta movimento R$      2.765.809,83  R$      1.253.702,26
Numerários em transito R$             7.904,75  R$             7.109,54
Estoques R$ 4.030.509,17  R$     6.841.104,60
Mercadorias para Revenda R$      1.371.248,47  R$      1.869.985,35
Almoxarifado R$           46.630,70  R$           41.955,63
Compras de mercadorias para
    recebimento futuro R$      2.612.630,00  R$      4.929.163,62

Duplicatas a Receber/Créditos a Receber R$     1.554.508,95  R$     1.450.210,62
Créditos de usuários Imóveis R$         535.679,98  R$         449.329,45
Créditos de usuários Loteamento R$         138.048,11  R$         121.020,99
Créditos de usuários Patos R$         108.112,04  R$           90.132,90
Créditos de usuários João Pessoa R$         271.025,32  R$         263.467,16
Créditos de usuários Campina Grande R$         418.179,08  R$         442.795,70
Créditos de usuários Mangabeira R$           67.264,42  R$           67.264,42
Créditos de vendas - Sementes R$           16.200,00  R$           16.200,00

Outros Créditos R$ 452.432,63  R$            5.474,36
Adiantamento de décimo terceiro R$             1.595,50  R$             1.595,50
Adiantamento diversos R$             2.086,67  R$             2.086,67
Tributos a recuperar/compensar R$         448.750,46  R$             1.792,19

2. NÃO CIRCULANTE R$ 6.301.164,30 R$      6.432.822,40
Realizável a Longo Prazo R$        908.036,53  R$        900.054,11

Depósitos Judiciais R$         908.036,53  R$         900.054,11
Permanente R$      5.393.127,77  R$      5.532.768,29

Imobilizado R$   11.104.328,19  R$   10.968.050,41
Imóveis R$      8.064.751,04  R$      8.064.751,04
Instalações R$             2.634,22  R$             2.634,22
Máquinas e equipamentos R$      2.056.012,43  R$      2.037.077,43
Informática R$         115.447,00  R$           11.670,00
Móveis e utensílios R$         466.021,82  R$         464.991,82
Veículos R$         252.064,26  R$         252.064,26
Imobilizações em curso  R$         147.397,42  R$         134.861,64

(-) Depreciação Acumulada  R$     5.711.200,42  R$     5.435.282,12
Depreciação Acumulada Imobilizado  R$      5.711.200,42  R$      5.435.282,12

3. TOTAL DO ATIVO  R$    15.112.329,63  R$    15.990.425,46

                 PASSIVO                                                   2014                              2013
1. CIRCULANTE R$ 2.056.961,55 R$ 1.633.131,23
Fornecedores R$ 186.569,95 R$ 127.790,33

Pessoa Física e Pessoa Jurídica R$ 186.569,95 R$ 127.790,33

Obrigações Tributárias R$ 88.870,42 R$ 130.681,20
Impostos e Contribuições a Recolher R$ - R$ 42.085,64
Retenções de Impostos e Contribuições R$ 88.870,42 R$           88.595,56

Credores R$ 535.322,85 R$ 450.974,40
Credores Diversos R$ 20.487,00 R$ 20.487,00
Credores Consignados R$ 188.158,51 R$         183.567,51
Obrigações Sociais e Trabalhistas R$ 298.123,42 R$         218.365,97
Obrigações Fiscais e Tributáveis R$ 28.553,92 R$           28.553,92

Contas a Pagar R$ 859.764,09 R$ 869.644,50
Restos a Pagar R$ 859.764,09 R$ 869.644,50

Provisões R$ 386.434,24 R$ 54.040,80
Provisões R$ 386.434,24 R$ 54.040,80

2. NÃO CIRCULANTE R$ 244.950,40 R$                       -
Obrigações a Longo Prazo R$ 244.950,40 R$                       -

Débitos Fiscais R$ 244.950,40 R$                       -

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 12.810.417,68 R$ 14.357.294,23
Capital Social Subscrito R$   15.880.227,18 R$ 15.880.227,18

Capital Social R$    15.880.227,18 R$ 15.880.227,18

Reservas R$      4.296.410,70 R$ 4.296.152,80
Reservas de Capital R$      4.333.888,28 R$ 4.333.888,28
Ajuste de Avaliação Patrimonial       -R$          37.477,58 -R$          37.735,48

Lucros ou Prejuízos Acumulados             -R$     7.366.220,20 -R$     5.819.085,75
Prejuízos Acumulados                        -R$     7.366.220,20 -R$     5.819.085,75

3. TOTAL DO PASSIVO R$    15.112.329,63  R$    15.990.425,46

José Tavares Sobrinho Evaldo Romão dos Santos
Diretor Presidente Diretor Administ. Financeiro
Felipe Ferreira Adelino de Lima Jorge Lycarião Neto
Diretor de Operações CRC/PB 8667-O7

DIRETORIA

PARECER DO CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

em alguns municípios do Estado da Paraíba.  A conta contábil classificada
como Direitos a Receber de Curto Prazo também apresentou um saldo
crescente comparado a 2013, no percentual de 7,19%, devido ao aumento
na inadimplência no exercício de 2014. A conta contábil classificada
como Estoques também sofreu redução comparando a 2013, devido
principalmente a venda de ração animal, parte custeada pelo Governo do
Estado da Paraíba, através de créditos extraordinários repassados pelo
FUNCEP e parte custeada por fonte própria através da arrecadação da
venda da própria ração, ressaltando o subsidio dado com intuito de atender
os agricultores atingidos pela seca nos municípios da Paraíba. O saldo
apresentado na conta Estoques representa o somatório das mercadorias
a receber, classificadas como entrega futura, mais o saldo final apresentado
da conta Mercadorias para revenda e mais o saldo da conta Almoxarifado.
(b) Ativo Não Circulante: O Ativo Não Circulante apresentava um saldo
de R$ 6.432.822,40 no ano de 2013, passando no ano de 2014 para R$
6.301.164,30. O Ativo não Circulante é representado pelas contas
Realizável a Longo Prazo, Imobilizado e Depreciação Acumulada. O
aumento de 5,08% comparado ao ano de 2013 na conta Depreciação
Acumulada representou significativamente para a redução do valor na
conta Ativo Não Circulante.
(c) Passivo Circulante: Conforme art.180, da Lei 6.404/76, as obrigações
da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do
ativo 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, Obrigações Tributárias, Credores,
Contas a pagar e Provisões, que apresentavam no ano de 2013 um montante
no valor de R$ 1.633.131,23, passando no  exercício 2014 para um  saldo de
R$ 2.056.961,55. O aumento que representa um percentual 25,95%
comparado ao ano de 2013, foi demonstrado principalmente nas contas
Fornecedores (45,99%), Credores (18,70%), Provisões (615,00%), devido
principalmente pelos valores inscritos em parcelamentos a curto prazo,
originados por uma fiscalização do INSS, que foi constatado um
recolhimento a menor nos anos de 2010 a 2012 sobre a alíquota RAT,
gerando um auto de infração conforme documentos arquivados no
Departamento Pessoal desta empresa.
(d) Passivo Não Circulante:
O Passivo Circulante desta Empresa é formado pela conta Débitos Fiscais
que apresenta um valor de R$ 244.950,40, originada pelos valores
inscritos em parcelamentos a curto prazo, originados por uma fiscalização
do INSS, que foi constatado um recolhimento a menor nos anos de 2010

a 2012 sobre a alíquota RAT, gerando um auto de infração conforme documentos
arquivados no Departamento Pessoal desta empresa.
(e) Patrimônio Líquido: Verifica-se uma redução no Patrimônio Líquido,
principalmente no aumento  da conta contábil classificada como Prejuízos
Acumulados.  Em 2014 comparativamente com 2013 a redução do Patrimônio
Líquido foi de 10,77%. A conta Reservas de Capital apresenta-se inalterada. No
ano de 2014, aconteceram ajustes de avaliação patrimonial no valor de R$ 257,90,
aumentando o valor do patrimônio líquido, referente aos ajustes relativo ao ano
de 2013, que por ora foram retificados no ano de 2014. 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$
5.819.085,75,  passando no ano de 2014 para R$ 7.366.220,20 devido a um
resultado negativo no exercício, no valor de R$ 1.547.134,45 originado
principalmente pelo Custo das Mercadorias Vendidas que são comercializadas
com um subsídio de até 55% de redução no seu preço de aquisição, cujo objetivo
é atender o Decreto e Medida Provisória publicadas em Diário oficial, com
finalidade subsidiar a ração animal aos agricultores atingidos pela seca nos
municípios da Paraíba.
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 2014, porém a redução  na Demonstração Contábil comparada
ao ano de 2013, foi referente as atividades de revenda de ração animal, onde a mesma
demonstrou uma redução comparada ao ano anterior no percentual de 27,62%.
(b) Impostos Faturados Os impostos faturados são referente as contribuições fede-
rais de PIS e COFINS incidentes sobre a receita bruta de vendas e serviços realizadas
mensalmente. A redução é considerada, pois a variação ocorre de acordo com o au-
mento/redução da receita bruta de vendas e serviços apurados mensalmente.
(c) 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. Ressaltamos que a avaliação do estoque foi uti-
lizada o método também chamado de PEPS,  também conhecido como FIFO (first-
in, first-out) apura que os primeiros artigos que entrarem no estoque, vão ser aque-
les que vão sair em primeiro lugar, deste modo o custo da matéria-prima deve ser
considerado pelo valor de compra desses primeiros artigos.
(d) Despesas Administrativas
As Despesas Administrativas apresentaram um acréscimo em 2014 comparativa-
mente com 2013. Contudo, observa-se que as Despesas Administrativas 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 Administrativas, as que mais se
destacam são as Despesas com Pessoal que representam um montante de R$
14.770.316,11, oriundas de folhas de pagamentos, encargos sociais e
parcelamentos, ora custeados pelo Governo do Estado.
(e) Receitas e Despesas Não Operacionais
As Receitas Não Operacionais são classificadas através dos recebimentos
de valores repassados pelo Governo do Estado através de subvenções
para pagamento de custeio, investimentos  e folha de pagamento mensal.
(f) Resultado Líquido do Exercício O resultado apurado no exercício de
2014 foi no valor de R$ 1.547.134,45 originado principalmente pelo CMV
e pelo subsídio repassado na revenda de mercadorias para atender o Pro-
grama Emergencial decretado pelo Governo do Estado.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2014.
José Tavares Sobrinho Jorge Lycarião Neto
Diretor Presidente    CRC/PB 8667-O7

A Diretoria da EMPASA – Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas submeteu à análise e aprovação do Conselho Técnico Administrativo
- CTA 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 2014.
Depois de examinar os documentos, acima referenciados, este Conselho decide, por unanimidade, desconsiderar o Parecer do Conselho Fiscal e recomenda
a inserção das dívidas trabalhistas no Passivo da Empresa. Ao final, decide aprovar o Balanço Geral da EMPASA, encerrado em 31/12/2014.

João Pessoa – PB, 17 de Março de 2015

RÔMULO ARAÚJO MONTENEGRO JOSÉ TAVARES SOBRINHO
MARCOS AURÉLIO PAIVA DE ARAÚJO NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES
FELIPE TADEU LIMA SILVINO LÚCIO AURÉLIO BRAGA MATOS

sos nºs 00026/2006 e 01356/2006, representando um consi-
derável risco de continuidade da entidade, tendo a sede da
entidade como objeto de leilão judicial;
CONSIDERANDO que a conta “compras de mercadorias para
recebimento futuro – (1771)” oriunda de pagamentos reali-
zados antecipadamente para fornecimento de mercadorias,
representa procedimento desconforme com a legislação apli-
cável (Lei Estadual 3654/71), uma vez que o pagamento
ocorre anteriormente à efetiva liquidação/recebimento do
bem, que o valor de R$ 2.612.630 (dois milhões, seiscentos e
doze mil, seiscentos e trinta reais) referente à mesma está
classificado no subgrupo “Estoques (205)” do Balanço
Patrimonial, contrariando a NBC T 19.20 aprovada pela
Res.CFC nº. 1.170, de 29.05.2009; e que os contratos corres-
pondentes a essas transações não são publicados (parágrafo
único do art. 61 da Lei 8.666/1993 e não obedecem ao trâmi-
te exigido de análise prévia e registro pela CGE (Decreto
Estadual nº. 30.608/2009 DOE 27/08/2009), representando
risco operacional e financeiro para a companhia;
CONSIDERANDO que não há registros formais de realiza-
ção de inventário físico dos estoques de mercadorias no final
do exercício de 2014 e o saldo de R$ 1.371.248 (um milhão
trezentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais,
desprezados os centavos) referente à conta “Mercadorias
para  Revenda (247)” não possui lastro técnico que garanta
sua exatidão; e
CONSIDERANDO finalmente que, no entendimento deste
Conselho Fiscal, as Demonstrações Contábeis apresentadas
não representam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial da EMPASA no referido exer-
cício;
RESOLVE, em caráter opinativo, emitir parecer adverso
sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
posicionando-se contrariamente à sua aprovação pela
Assembleia Geral Ordinária da Empresa.

João Pessoa - PB, 27 de Fevereiro de 2015.
Elias Lopes Asfora        Felipe Tadeu Lima Silvino

Solange Medeiros de Miranda

O Conselho Fiscal da EMPASA – Empresa Paraibana de Abas-
tecimento e Serviços Agrícolas, em cumprimento ao disposto
do Art. 163 da Lei nº. 6.404/76 – Lei das Sociedades Anôni-
mas com alterações da Lei nº. 11.638/2007, após examinar o
Balanço Patrimonial, que apresenta tanto o Ativo quanto o
Passivo a quantia de R$ 15.112.329 desprezados os centavos

(quinze milhões, cento e doze mil, trezentos e vinte e nove reais),
e a demais Demonstrações Contábeis, encerradas em 31 de dezem-
bro de 2014,
CONSIDERANDO que os demonstrativos contábeis apresentados
foram omissos quanto à contabilização de provisões às dívidas traba-
lhistas em fase de execução, mais especificamente quanto aos proces-
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Coriolano Sá Filho, em-
presários Léo Micena 
e Jozarba Cavalcante 
Rodrigues, constru-
tor Élcio Ribeiro de 
Mendonça, advogadas 
Raquel Souto Maior e 
Raquel Cruz, Sras. So-
nia Lúcia Neves Spinelli, 
Ehelane Brito e Viviane 
Maria Lima de Carvalho 
Aquino, engenheiro 
Márcio Diniz Zenaide, 
executivo Erasmo Ro-
cha Lucena.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A estilista mineira Patrí-
cia Bonaldi se uniu a marca 
Giolli Pantalena para criar uma 
coleção exclusiva de joias.
  A coleção é composta 
por 40 peças com destaque 
para aquelas que tem pedras 
coloridas por cima e pérolas 
por baixo.

Zum Zum Zum
   Gracinha Lyra reúne hoje um grupo de amigas das Lourdinas para 
comemorar seu aniversário transcorrido no último sábado. Será no charmoso 
restaurante Mediterrâneo, que tem à frente o chef Ricardo Lyra.

FOTO: Goretti Zenaide

Doce encontro
ALMOÇO super 

agradável foi o encon-
tro do Grupo Marieta 
Bernardo, na última 
sexta-feira no restau-
rante Gulliver Tambaú.

Com direito a 
brincadeira do Ami-
go Doce, o encontro 
reuniu amigas leais e, 
como sempre acon-
tece nos encontros 
do grupo, teve seu 
lado filantrópico, pois 
todas levaram choco-
lates diet para serem 
doados aos idosos da 
Amem na Páscoa.

   O médico paraibano Carlos Magno Alencar foi nomeado delegado estadual 
da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Ele prepara, para este se-
mestre ainda, a realização em João Pessoa de um Ciclo de Palesras sobre Sexualidade.

“Se meus inimigos 
pararem de dizer 
mentiras a meu respeito, 
eu paro de dizer verdades 
a respeito deles”

“A origem da mentira 
está na imagem idealizada 
que temos de nós próprios e 
que desejamos impor 
aos outros”

ADLAI STEVENSON ANAIS NIN

Adventure Tour
AS CIDADES de 

Lucena, Pilões, Areia, 
Bananeiras, Boqueirão, 
Cabaceiras e Conde 
vão sediar, a partir 
do dia 17 deste mês, 
o evento Adventure 
Tour-PB, composto 
de trilhas de motos, 
bicicletas, jeeps, 4x4, 
caminhadas ecológicas, 
cavalgadas e atividades 
culturais. O evento foi 
apresentado ontem 
em encontro realizado 
no Jardim Botânico de 
João Pessoa.

FOTO: Goretti Zenaide

Franci Fernandes Belmont Barros e Sandra Bernardo

Justiça
75 UNIDADES do 

Poder Judiciário Paraibano 
já atingiram a Meta 2 
do Conselho Nacional 
de Justiça, onde foram 
julgados mais de 80% 
dos processos que deram 
entrada na Justiça Co-
mum até 31 de dezembro 
de 2011. A líder no julga-
mento dos processos é 
a 5a Vara de Família de 
Campina Grande.

Beleza

TERMINOU ontem 
em São Paulo mais 
uma edição da Hair 
Brasil, a mais impor-
tante feira e fórum de 
beleza profissional da 
América Latina.

O evento é uma 
promoção do Grupo 
Couromoda/São Paulo 
Feiras Comerciais, com 
40 anos de atuação na 
promoção de feiras.

Encontro do Grupo “Marieta Bernardo” no Gulliver: Fabiana Gama e Lide Milanez

FOTO: Goretti Zenaide

Vanderlúcia Brito, Socorro Mayer e Nara Lemos no Gulliver

FOTO: Goretti Zenaide

Suzana Souto Amorim, Ana Karina Maia e Lícia Beltrão no festivo encontro no Gulliver

O PREMIADO filme “A História da Eternidade” estreia 
amanhã no Cinépolis Manaíra Shopping, em sessão às 19h 
que contará com as presenças do diretor Camilo Cavalcante 
e das atrizes Marcélia Cartaxo e Zezita Matos.

O filme é o primeiro longa de ficção do pernambucano 
Camilo Cavalcante e foi exibido pela primeira vez no Festival 
de Rotterdam, na Holanda, em 2014.

A História da Eternidade

EM MÃOS convite para o casamento de Ana Dolores 
Suassuna e Leonard Veras a realizar-se no próximo dia 
9 de maio, às 10h15 com cerimônia religiosa no Mosteiro 
de São Bento, seguida de recepção no Paço dos Leões, 
no Altiplano.

A noiva é filha dos estimados Luiz Guilherme 
Suassuna Ferreira e Terezinha Cristina Abreu de Lucena 
Suassuna Ferreira e o noivo, filho de José Maria Veras 
Filho e Rosane Japiassu Pereira.

Marcha nupcial

O CLUBE do Feijão Amigo fará o próximo encontro 
no dia 18 deste mês, a bordo do Catamarã 100% Lazer 
VII com saída às 9h do restaurante Peixarão, na Ponta 
dos Seixas, com destino às Piscinas Naturais do Seixas. 
A participação é de R$ 90,00 por pessoa com direito a 
almoço, passeio, camisa e cachaça Volúpia.

Passeio no Catamarã

Vestibular

ESTÃO abertas as 
inscrições até o dia 24 
deste mês, para o Ves-
tibular 2015.2 da DeVry 
João Pessoa. São ofere-
cidas 680 vagas para 
Administração, Ciências 
Contábeis, Engenharia de 
Produção e graduação 
tecnológica em Logística.

FOTO: Arquivo

Noivos Augusto Marques e Raquel Souto Maior, ela é a 
aniversariante de hoje

ESTÃO sendo avaliados 545 projetos concorrentes 
ao Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos e 
os aprovados serão conhecidos no dia 28 deste mês, 
com lista publicada no Caderno Dois do jornal A União.

O trabalho está sendo realizado pela Comissão 
Técnica de Análise de Projetos do FIC, composta por 
14 representantes da Secretaria de Estado de Cultura, 
da Fundação Espaço Cultural da Paraíba e do Conselho 
Estadual de Cultura.

Projetos culturais

A GALERIA Gamela está com a exposição “Reflexos 
da Região”, coletiva que reúne pinturas e xilogravuras 
dos artistas Adriano Dias, Clóvis Júnior e Márcio Bezerril.

A mostra ficará em cartaz até o dia 18 de abril 
naquela galeria em Tambaú.

Reflexos da Região

   Maricélia e Palmari de Lucena seguiram ontem para uma temporada 
nos Estados Unidos onde passam a Páscoa com a filha  dele Michiko e as netas 
Dayla, Raumi e Jadey na cidade de São Francisco, na Califórnia.

Custódia
E POR falar do Poder 

Judiciário, quem esteve 
esta semana em João Pes-
soa, foi o juiz auxiliar do 
CNJ, Luiz Geraldo Sant´a-
na Lanfredi. Veio propor 
ao presidente do TJ, 
desembargador Marcos 
Cavalcanti a instalação 
do Projeto “Audiência 
de Custódia”, que dá 
celeridade as ações de 
execução penal.
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Polícia Civil prende dois 
acusados de homicídio 
no Centro da capital
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O quilo do peixe pode ser 
encontrado por valores 
entre R$ 18,00 e R$ 30,00

Cresce procura pelo pescado em JP
SEMANA SANTA

 

Hoje é o Dia da Mentira, também 
conhecido como Dia dos Bobos, que é 
celebrado sempre em 1º de abril. Pre-
gar mentiras nesse dia é uma brinca-
deira saudável, porém o respeito e o 
cuidado devem ser lembrados, para 
que ninguém saia prejudicado, afinal, 
a honestidade é a base para qualquer 
relacionamento humano.

Existem muitas explicações para 
a origem da data. Uma delas diz que a 
brincadeira surgiu na França no século 
XVI, quando o Ano Novo era comemora-
do no dia 25 de março e as festas dura-
vam uma semana e iam até 1º de abril. 
Segundo relatos, em 1564, o Rei Carlos IX 
adotou oficialmente o calendário grego-
riano, passando o Ano Novo para o dia 1º 
de janeiro, porém muitos franceses resis-
tiram à mudança e continuaram seguin-
do o calendário antigo.

Foi a partir daí que as pessoas co-
meçaram a fazer brincadeiras e ridicu-
larizar essas pessoas, que eram conheci-
das como bobos por seguirem algo que 
não era verdade e as pessoas passaram 
a mentir e pregar peças por pura diver-
são. Porém, a brincadeira da mentira 
pode se tornar um vício perigoso po-
dendo enganar até mesmo ao próprio 
inventor, já que por traz dela está um 
sentimento ou vontade de que uma de-
terminada coisa aconteça.

Há muito tempo, cientistas pesqui-
sam sobre a mentira e entendem que 
este comportamento possui diversas 
explicações. Psicólogos explicam que as 
pessoas mentem, basicamente, porque 
funciona, ou seja, mentem para obter 
bons resultados com uma inverdade e 
continuam com a mentira para conse-
guir novamente o efeito positivo. Estu-
dos comprovam que os homens se sen-
tem menos culpados ao mentir do que 
as mulheres.

No livro “Porque os Homens Men-
tem e as Mulheres Choram?”, da autora 
Bárbara & Allan Pease, algumas verdades 
são ditas. Para os autores, todos mentem 
o tempo todo. Na visão da doutora e mes-
tre em Psicologia Clínica, Mariana Matos, 
o homem sempre foi mais valorizado que 
a mulher, e ela, por sua vez, tende a ser 
mais condescendente com mentiras mas-
culinas do que femininas.

 “Essa reação é cultural. Ainda que 
hoje o machismo seja bem brando em 
comparação ao passado, uma traição 
masculina ainda é vista com olhos muito 
diferentes do que uma traição feminina. 
Existem homens que passam uma vida 
inteira tendo duas famílias, sem que 
uma saiba da outra”, revela. Nas pes-
quisas e estudos sobre o ato de mentir, 
os especialistas explicam que os homens 
são mais verdadeiros em suas mentiras e 
que geralmente as crianças mentem por 
medo de ser punidas ou por frustração 
de um desejo não realizado.

Dia em que é permitido brincar de mentir surgiu no século XVI
1o DE ABRIL

“Eu me lembrei da história 
de um pescador daqui. 
Uma vez pediram pra ele 
contar uma mentira e ele 
disse que não podia no 
momento porque tinha 
que ir atrás do canário que 
tinha voado com gaiola e 
tudo (risos). Mas o que eu 
posso dizer sobre o Dia da Mentira eu não sei. Eu 
não minto, eu não gosto de mentiras”.

“Eu não acho muito 
legal. Às vezes a gente 
está trabalhando, com 
compromisso,  esque-
cemos que é o Dia da 
Mentira e sempre caímos 
em alguma brincadeira e 
isso acaba atrapalhando. 
Ficamos sem fazer o 
que temos como responsabilidade para atender um 
telefonema de alguém que está ali só para fazer a 
brincadeira. É isso que acho ruim no 1º de abril”.

“O que existe nesse dia 
1º de abril é um folclore 
que muita gente segue e 
se diverte muito com isso. 
Eu sempre faço o possível 
pra lembrar dessa data, 
justamente para não cair 
nas brincadeiras, já que as 
pessoas fazem questão de 
pregar peças nas outras no Dia da Mentira. Eu não 
levo muito a sério”.

“É muito fácil pregar 
peças nos outros no dia 
1º de abril.  Muita gente 
esquece que é o Dia da 
Mentira e acaba caindo  nas 
pegadinhas de sempre. Isso 
se repete todos os anos. 
Muitas pessoas fazem as 
pegadinhas e as outras 
terminam caindo inocente-
mente,  não lembrando que o primeiro dia do mês de 
abirl é o Dia da Mentira”.  

Guilherme ribeiro

Denise Correia

Jaime CavalCante De albuquerque 

DirCe vila nova

Fala Povo

Pinóquio
Walt Disney criou uma versão para o clássico infantil Pinóquio, dando ênfase à brincadeira, mostrando para a 

criançada o quanto mentir pode ser ruim e prejudicial para a vida das pessoas. Ziraldo, escritor brasileiro da 
literatura infantojuvenil, também conta histórias sobre as mentiras, através do famoso personagem o Menino 
Maluquinho. Em "O Ilusionista", Maluquinho descobre o mal provocado por roubar, fingir e mentir.

origem
A brincadeira surgiu na França, no reinado de Carlos IX (1560-1574). Desde o começo do século XVI, o ano novo 

era comemorado em 25 de março, com a chegada da primavera. As festas, que incluíam troca de presentes 
e animados bailes noite adentro duravam uma semana, terminando em 1º de abril. Em 1562, porém, o papa 
Gregório XIII (1502-1585) instituiu um novo calendário para todo o mundo cristão, o chamado calendário 
gregoriano em que o ano novo caía em 1º de janeiro. 

O rei francês só seguiu o decreto papal dois anos depois, em 1564, e, mesmo assim, os franceses que resistiram 
à mudança, a ignoraram ou a esqueceram e mantiveram a comemoração na antiga data. Alguns gozadores co-
meçaram a ridicularizar esse apego enviando aos conservadores adeptos do calendário anterior apelidados de 
"bobos de abril", enviando presentes estranhos e convites para festas inexistentes. Com o tempo, a galhofa 
firmou-se em todo o país, de onde, cerca de 200 anos depois, migrou para a Inglaterra e daí para o mundo.

Saiba mais

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com FOTOS: Edson Matos

Seguindo a tradição, a 
procura por pescado na Se-
mana Santa aumenta com a 
aproximação da Sexta-feira 
da Paixão. Para esclarecer 
o leitor sobre como anda a 
demanda dos pescados mais 
procurados, A União foi no 

principal mercado de peixes 
da cidade para saber como 
está o panorama dos preços 
e qualidade do pescado ser-
vido na mesa do paraibano. 
Segundo informações de co-
merciantes do Mercado do 
Peixe de Tambaú, a procura 
por pescados está maior do 
que a demanda, o que com-
promete o consumidor na 
garantia de um bom peixe 
fresco. 

“O problema também é 
que o pessoal 

deixa pra comprar tudo de 
última hora, na quinta-fei-
ra e na sexta, isso é ruim 
pra quem vai comprar e pra 
gente que é comerciante 
porque muitos se aborre-
cem por não encontrarem 
o peixe procurado”, afirma 
Nivaldo Cunha, conhecido 
como “Tenente do Peixe”, 
coordenador do Mercado de 
Peixes de Tambaú.

A boa notícia para o 
consumidor é que o valor 

dos pescados em re-
lação ao 

ano passado não sofreu al-
teração até o momento na 
maioria dos boxes. Segundo 
os comerciantes, só haverá 
variação no valor caso seja 
necessário aumentar o es-
toque, dependendo de onde 
virão os pescados. “No nos-
so Estado, o número de em-
barcações que fazem a pesca 
artesanal é pequeno, o que 
força a gente a comprar pei-
xes de outros Estados, enca-
recendo o produto” explicou 
o “Tenente do 
Peixe”.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

TabEla DE PREçOS

Alguns pescados já estão em falta, como é o caso 
da cavala, pescada e cioba. Os mais procurados e com 
variações de preço por quilo são:
l Cioba – De R$ 22,00 a R$ 25,00
l Garoupa – De R$ 25,00 a R$ 26,00
l arabaiana – De R$ 25,00 a R$ 28,00
l Pescada – De R$ 26,00 a R$ 28,00
l Robalo –  De R$ 25,00 a R$ 26,00
l Serra – De R$ 18,00 a R$ 20,00
l Pargo – De R$ 22,00 a R$ 25,00
l Meca – De R$ 25,00 a R$ 28,00
l agulhão – De R$ 18,00 a R$ 25,00

Peixes que não sofrem alteração sgnifitiva de preço:
l Cavala – R$ 25,00
l Filé de Fidalgo – R$ 30,00 
l Galo do alto – R$ 25,00

Qualidade do peixe
Existem alguns procedimentos que podem ser feitos pelo 
próprio consumidor na hora de escolher o seu pescado:
l Verificar se os olhos estão fundos – Quando o pescado 
estiver com os olhos sem brilho e fundos é sinal que o tempo 
de exposição ou conservação dele não foi bem aproveitado.
l Escamas e guelras – Escamas soltas ou saindo com facili-
dade não é o bom sinal. Outra característica que compromete 
a qualidade do pescado são as guelras escurecidas. 
l Caso o consumidor opte por um pescado congelado, a 
recomendação é sempre verificar o selo de especificação com 
as informações da procedência do produto. Em alguns casos, 
é válido também verificar as recomendações que servem para 
o peixe fresco. 
as informações e recomendações são da Vigilância Sanitária. 
Em caso de dúvidas, ligue para 3214-7951.

Alguns tipos de peixe já 
estão em falta, a exemplo 
da cavala, pescada e cioba
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Começam obras de revitalização e 
reforma da Praça da Independência
Ação faz parte do pacote 
da PMJP de recuperação 
de espaços tradicionais

Um dos principais mar-
cos históricos de João Pes-
soa, a Praça da Independên-
cia, começa a passar pelo 
mais completo processo de 
revitalização desde sua inau-
guração em 1922. O projeto, 
apresentado ontem à popu-
lação pelo prefeito Luciano 
Cartaxo prevê a realização, 
manutenção e reparos nos 
passeios públicos, mobiliá-
rios urbanos, jardins, monu-
mento central (Obelisco) e 
busto. As obras já estão em 
andamento e têm investi-
mento de R$ 1,3 milhão.

A ação faz parte do paco-
te de obras da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP) 
para recuperação dos espaços 
tradicionais da cidade, revita-
lizando as praças e os cantei-
ros da capital. “Este espaço é 
um verdadeiro patrimônio da 
cidade e de seu povo. Esse pro-
jeto vai devolver a praça para a 
população, voltando a ser um 
local de convívio e lazer. Além 
disso, estamos dando conti-
nuidade à nossa política de 
preservação e manutenção de 
nosso Centro Histórico, como 
já foi feito com a Praça da Pe-
dra e a Casa da Pólvora, por 
exemplo”, declarou. 

O secretário de Plane-
jamento, Zennedy Bezerra, 

lembra que o trabalho será 
feito de forma conjunta pelas 
Secretarias de Planejamento 
(Seplan) e de Urbanização 
(Sedurb) do município. “A 
obra tem um prazo de 180 
dias para execução e será 
realizada através de con-
trapartida social”, explicou. 
“A união de esforços entre 
poder público e a socieda-
de, através da contrapartida 
social, é um caminho para 
realização de iniciativas que 
visam contribuir para o bem 
da população”, destacou.

O projeto de reforma 
e revitalização da Praça da 
Independência já recebeu 
aprovação do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado (Iphaep) 
e terá duas etapas. A pri-
meira consiste na revitali-
zação urbanística e terá um 
custo de R$ 729.640,06 e a 
segunda etapa, paisagísti-
ca, R$ 604.051,66. 

Histórico
Contando com uma 

área de aproximadamente 
37.819.56 m², a Praça da In-
dependência foi construída e 
inaugurada no ano de 1922, 
como um marco comemora-
tivo do centenário da Inde-
pendência do Brasil. O pro-
jeto executado foi de autoria 
do arquiteto Hermenegildo 
di Lascio, possuindo um tra-
çado geométrico, típico das 
praças francesas.

O tombamento foi rea-
lizado em 26 de agosto de 
1980, conforme Decreto nº 
8.641. A praça foi planejada 
no processo de moderniza-
ção da cidade no início do 
século XX, sendo um marco, 
junto com a Avenida Epitá-
cio Pessoa, por representar 
a via de expansão para a 
orla marítima.

O volume de vendas 
parceladas nesta semana 
da Páscoa (29 de março a 
4 de abril) deve cair 2,5% 
em relação à mesma sema-
na do ano passado (entre 
13 e 19 de abril) em Cam-
pina Grande. A expectativa 
foi traçada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Se as ex-
pectativas se confirmarem, 
as vendas devem apresen-
tar a primeira queda em 
seis anos. 

Para os líderes do mo-
vimento lojista, o desem-
penho negativo reflete o 
baixo crescimento da ati-
vidade econômica brasi-
leira e a continuidade da 
tendência de queda nas 

vendas observada ao longo 
de 2014 em outras datas 
comemorativas de impac-
to significativo no varejo, 
como Dia das Mães, Dia 
das Crianças e Natal.  

Nas lojas, essa queda 
das vendas é refletida nos 
preços dos produtos que 
registraram aumentos. Se-
gundo o Procon-CG, itens 
utilizados na Páscoa, como 
ovos de chocolate e peixes, 
têm uma variação de até 
122%, como é o caso do 
peixe corvina, com valores 
entre R$ 8,99 e R$ 19,98. 
Comparando com o ano 
passado, esse mesmo pei-
xe possuía uma variação 
de 64% ,com valores de R$ 
8,98 a R$ 14,72. 

“Tem pesado bastante 
no nosso bolso os aumen-
tos que recebemos desde 
o começo do ano. Este au-
mento também chega às 
prateleiras neste período 

pascoal, fazendo com que 
possamos substituir itens 
tradicionais que estão ca-
ros por outros mais em 
conta”, disse o represen-
tante Adilson Oliveira.

Prévia
Para Honório Pinheiro, 

presidente da CNDL, a Pás-
coa é uma data importante 
para o comércio e tradicio-
nalmente funciona como 
uma prévia não só para o 
Dia das Mães, como para o 
desempenho da atividade 
comercial ao longo do ano. 

"Como todos os indi-
cadores de confiança dos 
empresários e dos con-
sumidores apontam que 
2015 deverá ser um pe-
ríodo difícil para varejo, 
devemos observar quedas 
nas vendas a prazo em 
algumas datas comemo-
rativas deste ano", avalia 
Pinheiro.  

Vendas devem registrar primeira 
queda em 6 anos durante a Páscoa

CAMPINA GRANDE

Começou no dia 16 
deste mês a Operação Pás-
coa, realizada pelo Institu-
to Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) e pelos agentes 
fiscalizadores dos Insti-
tutos de Pesos e Medidas 
Estaduais. A Operação, 
que visa fiscalizar o peso, 
a qualidade e os brindes 
que acompanham alguns 
produtos neste período de 
Páscoa, terminou no dia 20, 
mas ainda não há números 
a respeito dos produtos ir-
regulares na Paraíba.

O agente técnico me-
trológico do Instituto de 
Metrologia e Qualidade In-
dustrial da Paraíba (Imeq – 

PB), Charles Leite, explica 
que o processo de análise 
requer tempo. “A pesagem 
dos ovos é feita em labo-
ratório, portanto, o resul-
tado não é imediato”, diz. 
Na Paraíba, a fiscalização é 
feita nas grandes redes de 
supermercados e 20 uni-
dades de cada produto são 
recolhidas. 

Em laboratório, obser-
va-se o peso líquido na área 
de pré-medidos para ava-
liar se o consumidor está 
recebendo o produto con-
forme o rótulo da embala-
gem. Na área de qualidade, 
os fiscais podem fazer a 
análise no local, avaliando 
os brindes que  vêm dentro 
dos ovos. Aqueles que con-
têm brinquedos são inspe-
cionados para conferência 

do selo do Inmetro e da 
faixa etária corresponden-
te, tendo que apresentar a 
imagem ilustrativa. 

De acordo com Charles 
Leite, foram coletadas mais 
de 400 amostras de 25 fra-
bricantes. Até o momento, 
três marcas tiveram sua 
análise concluída. Todas as 
três apresentaram regula-
ridade na composição dos 
ovos. 

Os consumidores po-
dem fazer denúncias por 
meio da ouvidoria do In-
metro, através do telefone 
0800-285-1818 ou pelo 
email ouvidoria@inmetro.
gov.br. O Imeq – PB aten-
de pelos telefones: 3515-
7400/0800-281-7411 ou 
ainda pelo email ouvidoria.
imeq@imeq.pb.gov.br.

Imeq fiscaliza peso e qualidade 
de brindes em ovos de chocolate

OPERAÇÃO 
Projeto inclui reparos nos passeios públicos, mobiliários urbanos, jardins e no monumento central; previsão de execução é de 180 dias

A Secretaria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Procon-JP) 
conseguiu, junto à diretoria do Botafo-
go, a liberação de ingressos com valor 
de meia-entrada para os estudantes 
que ainda não tem a carteira estudantil 
2015, mas que apresentem declaração 
da escola de que estão formalmente 
matriculados, para o jogo desta quarta-
-feira, contra o Botafogo do Rio de Ja-
neiro, no estádio Almeidão. 

Estudantes da capital denunciaram 
ao Procon-JP que não estavam conse-
guindo usufruir do benefício na com-
pra do ingresso para a partida apenas 
com a declaração escolar. O setor de 
Fiscalização da Secretaria esteve na loja 
do Botafogo, no bairro de Manaíra, e 
recebeu a garantia da diretoria do clu-
be de que os ingressos com o valor de 
meia-entrada serão vendidos para os 

estudantes que ainda não tem a car-
teira estudantil 2015 e que pretendem 
assistir à partida. 

De acordo com Marcos Santos, 
secretário-adjunto do Procon-JP, a Lei 
Estadual nº 9877/2012 garante que os 
estudantes comprem ingressos com va-
lores de meia-entrada sem a carteira 
estudantil, bastando apresentar o com-
provante de matrícula ou uma declara-
ção da escola. 

”A Lei Estadual Nº 9877/2012 diz que 
o estudante, devidamente matriculado, 
que no momento da compra do ingresso 
não tiver o documento estudantil, pode 
fazer jus ao direito da meia-entrada com 
uma declaração da escola ou compro-
vante de matrícula, desde que no ato 
da compra apresente também um docu-
mento de identificação com foto”, expli-
cou Marcos Santos. 

O Procon Municipal de Patos 
divulgou pesquisa de preços de 
produtos típicos da Semana Santa 
e Páscoa. De acordo com a coor-
denadora do órgão, Ana Lígia Pei-
xoto, o objetivo da pesquisa é for-
necer ao consumidor uma amostra 
das diferenças de preços que se 
pode encontrar no mercado, cha-
mando atenção para necessidade 
da comparação antes das compras.

Em sete estabelecimentos 
da cidade, foram pesquisados 37 
itens, a exemplo de peixes, vinhos, 
azeites, ovos de Páscoa e choco-
lates. Em determinados produtos 
houve uma variação percentual de 

67,23%, como é o caso do filé de 
merluza, que foi encontrado por 
R$ 11,90 em um estabelecimento e 
R$ 19,90 em outro.

No caso dos vinhos, a maior va-
riação de preço encontrada foi na 
marca Dom Bosco tinto suave de 
750 ml (29,26%), com valores que 
vão de R$ 4,99 a R$ 6,45. O ovo de 
Páscoa Prestígio da Nestlé apresen-
tou variação percentual de 27,19%, 
com maior valor de R$ 42,99 e me-
nor de R$ 33,80. No caso dos azei-
tes, a diferença chega a 63,60%, 
sendo o maior valor de R$ 16,18 e 
o menor de R$ 9,89 (Azeite de Oliva 
Extra Virgem de 500 ml).

Procon garante meia-entrada 
a estudantes no jogo de hoje

Preços do quilo do peixe têm 
variação de 67,23% em Patos

BOTAFOGO-PB X BOTAFOGO-RJ

Foto: Secom-JP

Amanda Anacleto
Surcursal Campina Grande

Dani Fechine
Especial para A União



Polícia Civil prende dois homens 
acusados de homicídio na capital
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Com eles foram 
apreendidas arma de 
fogo, munições e drogas

Processo
Ainda conforme a UFCG, os 

interessados deverão realizar a inscrição 
até 8/5. Os documentos devem ser 
enviados via protocolo à coordenação 
do curso do candidato. O resultado 
será divulgado dia 29 de maio. Mais 
informações no site www.ufcg.edu.br.

Bolsas
Encontram-se abertas na Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) as 
inscrições para o Programa de Bolsas Ibero-
Americanas Santander Universidades - Edição 
2015. Segundo a Federal, são oferecidas cinco 
bolsas no valor de R$ 9.624,60.

Convênios
O intercâmbio é de um semestre, sem 

possibilidade de prorrogação, e poderá ser 
utilizado até o dia 31 de dezembro de 2016. 
Os estudantes podem realizar seus estudos 
em instituições conveniadas da Argentina, de 
Portugal, da Colômbia e da Espanha.

Pela cidade
l DenúnCia

A deputada estadual Daniella Ribeiro 
(PP) denunciou que a Prefeitura de 
Campina Grande suspendeu os repasses 
financeiros ao Centro Assistencial da 
Criança Excepcional (Cace) e ao Instituto 
Campinense de Assistência ao Excepcional 
(Icae). 

l ConsequênCias
Daniella Ribeiro garantiu que 

levaria o caso ao Ministério Público, 
para que sejam tomadas as devidas 
providências. “Cerca de 400 crianças vão 
ficar desassistidas, além de inúmeros 
profissionais que vão perder o emprego”, 
declarou a deputada do PP.

Cotas raciais
A Câmara Municipal de Campina 

Grande aprovou projeto de autoria do 
vereador Napoleão Maracajá (PCdoB) que 
garante a reserva de vagas para negros 
em concursos públicos do Município. Ao 
todo, 10% das vagas se destinarão para 
candidatos negros.

De saída
O vereador Metuselá Agra (PMDB) 

oficializa sua licença nesta quarta-feira, da 
Câmara Municipal de Campina Grande, para 
assumir o cargo de secretário-executivo de 
Desenvolvimento Humano no Governo do 
Estado. A saída de Metuselá já era prevista, 
tendo em vista que ele há alguns dias 
havia confirmado o convite do governador 
Ricardo Coutinho (PSB). Em seu lugar, 
assume o primeiro suplente Rodolfo 
Rodrigues, do PR. 

De chegada

Rodolfo Rodrigues, que toma posse em 
lugar de Metuselá, é primo do atual prefeito 
de Campina Grande, Romero Rodrigues 
(PSDB), mas, como os dois são rompidos 
politicamente, formará com a bancada 
de oposição. Na CMCG, se especula que 
Rodolfo também poderá se licenciar, dando 
vez, caso se confirme seu afastamento, ao 
segundo suplente Marcos Raia (PMDB). 
Até agora, a informação não foi confirmada 
pelos suplentes.

Destaque 
O professor Rômulo Alves, 

do Departamento de Biologia da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
teve seu trabalho reconhecido em ranking 
internacional de produção científica – 
o Cybermetrics Lab, da Espanha – no 
qual, em um universo de cerca de 3 mil 
pesquisadores brasileiros, ficando na 362ª 
posição nacional em número significativo 
de publicações de alto impacto. Em nível 
regional, o professor é o 13º pesquisador 
do Nordeste com maior produção 
científica de alto impacto e o segundo da 
Paraíba.

Cota rural
Inicialmente, seriam reservadas 

20% das vagas, mas emenda do vereador 
Pimentel Filho (PROS) alterou a redação, 
dividindo os originais 20% em 10% para 
os negros e outros 10% para moradores 
da zona rural de Campina Grande, 
independente de cor.

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Crimes contra a Pessoa (Ho-
micídios) da capital, prendeu 
ontem duas pessoas envolvi-
das em um homicídio e uma 
tentativa de homicídio ocor-
ridos em outubro de 2014, no 
Centro de João Pessoa. Felipe 
Carlos da Silva Lima, de 22 
anos, e João Batista Pereira da 
Silva, de 27, foram presos por 
força de mandado judicial na 
residência deles, no bairro do 
Varadouro.   

De acordo com o delega-
do responsável pelas investi-
gações, Bruno Victor, os dois 
presos estavam escondidos 
em duas casas no Varadou-
ro e portavam arma de fogo, 
munições e ainda drogas 
(maconha) e uma quantia em 
dinheiro. “Com as investiga-
ções do assassinato de Célio 
Roberto, de 32 anos, no dia 
24 de outubro de 2014, che-
gamos aos nomes dos presos 
nessa terça-feira. De acordo 
com depoimentos, a vítima 

foi assassinada por ter parti-
cipado como testemunha de 
um homicídio. Na época, a 
dupla realizou uma espécie 
de emboscada a um cami-
nhão de uma distribuidora de 
alimentos, no Centro de João 
Pessoa. Subiram no veículo e 
efetuaram os disparos contra 
Célio Roberto e o seu colega 
de trabalho, Lúcio Dantas, 
que era o motorista. Ele ficou 
gravemente ferido, mas não 
morreu”, disse.

O levantamento de in-
formações levou a polícia até 
onde os dois se escondiam. 
“De posse dos mandados de 
prisão e de busca e apreensão 
chegamos até ao bairro do Va-
radouro. Com estas duas pri-
sões, a Delegacia de Homicí-
dios da Capital já prendeu 60 
pessoas só neste começo de 
2015. E nós estamos atentos. 
O trabalho de investigação 
vem sendo feito e a população 
pode ajudar com dados sobre 
atos criminosos via o núme-
ro 197 – o Disque Denúncia 
da Secretaria da Segurança e 
Defesa Social (Seds). O sigilo 
é garantido”, afirmou o dele-
gado titular da especializada, 
Reinaldo Nóbrega. 

As últimas chuvas de 
março em Cajazeiras e nos 
demais municípios sertane-
jos mudaram o cenário da 
região. Além da pastagem 
para os animais e da pers-
pectiva em torno da produ-
ção agrícola (feijão e milho), 
registra-se um pouco de 
recarga nos reservatórios 
que abastecem as cidades, a 
exemplo de Engenheiro Ávi-
dos (Boqueirão de Piranhas) 
e de Lagoa do Arroz.

O inverno tem sido bem 
abaixo da média, até agora, 
confirmando as previsões 
iniciais, mas as chuvas têm 
caído com maior frequên-
cia, ultimamente. Em Ca-
jazeiras, choveu 300 milí-
metros nos três primeiros 
meses, o que corresponde a 
mais ou menos a metade do 
que choveu no mesmo perí-

odo do ano passado.
Apesar da pouca inten-

sidade, o Açude Engenhei-
ro Ávidos recebeu mais de 
dois milhões e setecen-
tos mil metros cúbicos de 
água nova. Segundo dados 
da Aesa, o manancial que 
abastece Cajazeiras e Sou-
sa terminou o mês de mar-
ço com um volume de 26 
milhões e 600 mil metros 
cúbicos, o que corresponde 
a 10,4% de sua capacidade 
de reserva.

Já o Açude Lagoa do 
Arroz, que abastece Bom 
Jesus, Santa Helena e outras 
comunidades da região, 
atingiu um volume até on-
tem, superior a 8 milhões 
e 200 mil metros cúbicos, 
o que representa 10,2% de 
sua capacidade de armaze-
namento.

Agricultores do Sertão 
renovam as esperanças 

ÁGuas De MaRÇo

UFCG vai contratar 11 professores substitutos
No campus  sede da UFCG 

estão sendo oferecidas nove 
vagas, sendo quatro para gra-
duados em Arte e Mídia, De-
sign, Artes Visuais ou Comu-
nicação, com conhecimento 
em umas das seguintes áre-
as:  Artes Visuais, Produção e 
Marketing Cultural, Áudio ou 
Metodologia e Comunicação. 
As inscrições seguem até 9 de 
abril,  das 8h às 12h e das 14h 
às 17h. A taxa custa R$ 50.

 Duas vagas são para gra-
duados em Matémática ou 
em áreas afins. As inscrições  
vão até 7 de abril, das 8h às 
11h e das 14h às 17h. A taxa 

é de R$ 60.
 A outra vaga é para gra-

duados em Letras - Língua 
Espanhola ou Letras com Li-
cencitarua Dupla: Espanhol 
e Português, e especialização 
Língua Espanhola e/ou Lite-
ratura de Língua Espanhola.  
As inscrições serão realizadas 
de 6 a 10 de abril na Secreta-
ria da Unidade Acadêmica de 
Letras. A taxa custa R$ 65.

Ainda no campus sede, 
o Centro de Tecnologia e Re-
cursos Naturais (CTRN) está 
oferecendo uma vaga para 
candidatos com graduação e 
mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo e outra para gra-
duados em Engenharia Civil 
ou em Arquitura e Urbanis-
mo, com conhecimento em 
Acessibilidade, Arquitetu-
ra e Transportes. Também 
exige-se mestrado na área. 
As inscrições são realizadas 
até 7 de abril e de 6 a 10 de 
abril, respectivamente.  As 
taxas de ambas as seleções 
custam R$ 30.

 
 Pombal
 Para o Centro de Ciên-

cia e Tecnologia Alimentar 
(CCTA), Campus de Pombal, 
a vaga ofertada é para gra-

duados em Engenharia de 
Alimentos ou em áreas afins, 
com conhecimento em Análi-
ses fisico-química e sensorial 
de alimentos.

As inscrições seguem até 
o dia 10 de abril, das 7h às 
11h e das 13h às 17h. A taxa 
custa R$ 50.

 
  Sumé
 Já para o Campus de 

Sumé está sendo oferecida 
uma vaga para graduados em 
Ciências Sociais, com conhe-
cimento em Antropologia. As 
inscrições podem ser feitas 
até 10 de abril, das 8h às 18h.

CaMPina GRanDe, PoMBaL e suMÉ

Paróquias se unem nas celebrações no interior
Centenas de pessoas es-

tão participando da programa-
ção da Semana Santa nas paró-
quias do município de Sousa, 
no Sertão. 

A programação começou 
no fim de semana com a Pro-
cissão de Ramos, que reuniu 
uma multidão nas principais 
vias da cidade. A celebração 
aconteceu no Alto da Benção 
de Deus, onde fica localizada a 
estátua de Frei Damião, na ro-
dovia que interliga as cidades 
de Sousa e Uirauna.

De acordo com o padre 

José Elias, que coordena o 
Santuário Eucarístico do Bom 
Jesus, a programação litúrgica 
segue hoje com a Procissão da 
Via-Sacra, às 17h. Amanhã pela 
manhã será celebrada a Missa 
dos Santos Óleos, que reúne 
todos os párocos da diocese na 
cidade de Cajazeiras.  

Amanhã, às 17h, a pro-
gramação segue com a Missa 
da Ceia do Senhor e a do Lava-
-Pés no Santuário Eucarístico 
do Bom Jesus. Em seguida, 
acontece o momento de adora-
ção a Jesus Sacramentado.  Às 

22h, a comunidade católica irá 
às ruas para a Procissão do Si-
lêncio, com os homens saindo 
do Abrigo Jesus Maria José, no 
bairro do Angelim, conduzindo 
a imagem do Senhor Morto até 
a Igreja do Bom Jesus.

Na Sexta-feira da Paixão 
os atos litúrgicos começam às 
7h com a Procissão dos Jovens. 
As mulheres sairão da Igreja de 
Santana, no bairro da Estação, 
conduzindo a Imagem de Nos-
sa Senhora das Dores e os ho-
mens conduzirão a imagem do 
Senhor Morto a partir da Igreja 

do Bom Jesus. O encontro das 
duas procissões se dará em 
frente à Igreja de Nossa Senho-
ra dos Remédios.

Às 15h acontecerá a ação 
litúrgica da Paixão e Morte do 
Senhor com o “Beijo na Cruz”. 
Às 19h haverá a Procissão do 
Senhor Morto. A imagem será 
conduzida pelas ruas da cida-
de passando por todas as pa-
róquias. No Sábado de Aleluia, 
a Igreja estará em oração e 
vigília, com programação que 
começa às 22h, na Praça do Mi-
lagre, no Centro de Sousa. 

sousa e CaJaZeiRas

Delegado Bruno Victor, responsável pelas investigações, durante a apresentação dos presos e das armas encontradas com eles 

Foto: Secom-PB
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Escola ganha nome republicano
resquícios do golpe militar de 1964

A UNIÃO

pec da maioridade penal 
tem constitucionalidade 
admitida pela câmara
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Primeiro de abril não é 
apenas dia da mentira, mas 
dia para não se esquecer do 
golpe contra a democracia 
que impôs duas décadas de 
ditadura ao Brasil. Após 51 
anos, comemorados hoje, 
mais um símbolo cai. Em João 
Pessoa, a Escola Estadual 
Presidente Médici passou a 
se chamar desde ontem Pre-
sidente João Goulart. 

Foi trocado um ditador 
por um republicano. Emílio 
Garrastazu Médici foi presi-
dente durante o regime entre 
1969 e 1974. João Goulart, 
deposto em 1964, pretendia 
realizar a reforma agrária no 
país. Não resistiu. 

Ano passado, nos 50 
anos do golpe, o governa-
dor Ricardo Coutinho afir-
mou, ao enviar a mensagem 
à Assembleia Legislativa da 
Paraíba para a mudança do 
nome da escola, que os atos 
do passado foram de “pro-
fundo desrespeito à cidada-
nia”, contra “a liberdade e os 
direitos humanos”. 

A Lei 10.444, de 30 de 
março de 2015 foi publicada 
na edição de ontem do Diário 
Oficial do Estado, mas a esco-
la, que fica localizada no bair-
ro Castelo Branco, já utilizava 
o nome, mesmo que ainda 
não fosse oficial. 

“Essa mudança trouxe 
muita alegria para nós”, co-
memora o diretor, João Fer-
reira. “Foi muita luta de toda 
a comunidade, brigamos para 
que isso acontecesse. Mais de 
80% votou pela mudança. A 
escola está em festa!”, revela.

Para o cientista político 
Jaldes Meneses, a mudança 
é tardia e reflete o cenário 
nacional. “Importante, po-
rém retardatário. Deveria 
ter acontecido antes. Não 
culpo o governador, mas a 
própria lentidão da socie-
dade brasileira em tratar a 
questão”, avalia.

Meneses lembra que a 
Argentina, por exemplo, tra-
tou dos crimes um ano após 
o fim da ditadura, enquanto 
a Comissão Nacional da Ver-
dade só entregou o relatório 
no ano passado. “A cultura 
brasileira é de soluções con-
ciliadoras. Agora, com a es-
cola, temos um grande avan-
ço. As mudanças chegarão 
aos logradouros”, acredita o 
cientista político.

Sai o militar Médici e 
entra o civil João Goulart, 
perseguido pela ditadura

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1 de abril de 2015

trF-5 tem novo 
presidente até 2017

Vereador se 
licencia da cmcg

tce-pB julga cinco 
gestores públicos

No próximo dia 8 de abril, 
tomará posse o novo presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião (TRF-5), desembargador fede-
ral Marcelo Navarro, em sessão so-
lene do Pleno do TRF-5, às 17h, em 
Recife.   O TRF-5 é composto por 15 
desembargadores federais e tem 
jurisdição sobre seis Estados do 
Nordeste: Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e Sergipe. Os magistrados julgam, 
em segunda instância, as ações da 
Justiça Federal na 5ª Região.

A Câmara Municipal de 
Campina Grande aprovou a licen-
ça não remunerada do vereador 
Metuselá Agra (PMDB) para 
assumir a Secretaria Executiva 
Estadual de Desenvolvimento 
Humano, a convite do gover-
nador do Estado. Em seu lugar, 
assume na manhã de hoje, 1 de 
abril, o 1o suplente da coligação 
(PMDB/PR) nas eleições propor-
cionais de 2012, Rodolfo Rodri-
gues do PR.

Contas de duas Prefeituras e 
três Câmaras Municipais compõem, 
entre outros, os processos da pau-
ta de hoje  do Tribunal de Contas da 
Paraíba. Serão verificadas as con-
tas dos prefeitos de Natuba (José 
Lins da Silva Filho, exercício de 
2012) e São Francisco (João Bosco 
Gadelha de Oliveira Filho, 2013). As 
Câmaras Municipais com processos 
de prestação de contas na pauta 
do TCE são as de Aroeiras (2012), 
Natuba (2013) e Pitimbu (2010).

O governador Ricardo Coutinho 
recebeu, na segunda-feira, 30, o juiz 
auxiliar da presidência do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), Luís Geral-
do Lanfredi, em uma audiência na 
Granja Santana. O encontro contou 
ainda com as presenças de represen-
tantes do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, Ministério Público, Correge-
doria Geral de Justiça da Paraíba e 
o secretário de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social da Paraíba, 
Cláudio Lima.

O objetivo foi trazer para o 
governador da Paraíba uma série 
de propostas que visam ‘oxigenar’ 
o sistema prisional brasileiro, evi-
tando a superlotação dos presídios, 
além de diminuir despesas. 

O chamado Projeto Audiência 
de Custódia consiste na criação de 
uma estrutura multidisciplinar nos 
Tribunais de Justiça, que receberá 
presos em flagrante para uma pri-
meira análise sobre a necessidade 
de manutenção dessa prisão ou a 
imposição de medidas alternati-
vas ao cárcere.

Entre essas alternativas está o 
monitoramento eletrônico através 
de tornozeleiras. “Além de mais 
barato, é mais eficiente. Os cus-
tos por pessoa sob tutela do Esta-
do caem para R$ 300 a R$ 600 re-
ais, 20% do valor que uma pessoa 

Governo e CNJ discutem propostas 
para eficácia do sistema prisional

proJeto audiÊNcia de custÓdia

presa custa aos cofres públicos. A 
cultura do encarceramento, man-
tendo presos além do necessário, 
está comprometendo os próprios 
recursos financeiros dos Estados, 
que poderiam ser usados em ou-
tras áreas”, explicou o juiz auxiliar 
da presidência do CNJ, Luís Geraldo 
Lanfredi. Para ele, trata-se de um 
controle mais apurado da porta de 
entrada do sistema prisional, per-
mitindo que permaneçam presos 
apenas aqueles que devem estar lá. 

Durante a reunião, o gover-
nador Ricardo Coutinho salientou 
que, além de aplicar essa audiên-

cia de custódia aos novos presos, é 
preciso realizar um trabalho com 
aqueles que já estão detidos, mas 
que aguardam uma definição de 
sua situação. 

O secretário Cláudio Lima con-
sidera a proposta interessante, que 
expande ações já realizadas na Pa-
raíba. “Os menores de idade que 
cometem atos infracionais são enca-
minhados ao Ministério Público ime-
diatamente, que decide sua situa-
ção. Trazer essa medida para todos 
os presos é o início da construção de 
um modelo de justiça mais ágil e efi-
ciente”, observou o secretário.

George Wagner 

Dois vereadores voltaram 
à titularidade dos seus man-
datos na Câmara Municipal de 
Sousa depois de mais de nove 
meses de afastamento em vir-
tude de decisão judicial. Os par-
lamentares Eduardo Medeiros 
(PTB),  e Nedimar Gadelha Jú-
nior (PTB), respondem proces-
so na Justiça em decorrência de 
suposto envolvimento com um  
assessor fantasma mantido no 
Poder Legislativo sousense.

As denúncias chegaram 
no ano passado ao Ministério 
Público Estadual. As informa-
ções apontavam que o verea-
dor Júnior de Nedimar, como 
é mais conhecido, mantinha 
entre os seus cinco assessores 
o nome de uma pessoa, que 
de forma efetiva, não prestava 
serviços ao gabinete do parla-
mentar.

A denúncia partiu do ser-
vidor da prefeitura de Sousa, 
Marcos Antônio de Paiva Oli-
veira. Ele  descobriu através de 
informações no sistema Sagres 
do Tribunal de Contas do Es-
tado que seu nome constava 
como assessor parlamentar, 
sem o mesmo nunca ter pres-
tado serviço ao Poder Legisla-
tivo  sousense.

A denúncia passou a ser 
investigada por integrantes do 
Ministério Público que por sua 
vez solicitou o afastamento dos 
dois vereadores para que o tra-

balho de coleta de informações 
fosse concluído.

O vereador Júnior  foi 
afastado pelo suposto uso dos 
documentos de Marcos An-
tônio para forjar o preenchi-
mento de uma das vagas de 
sua assessoria. Já o vereador e 
presidente da Câmara Munici-
pal à época, o médico Eduardo 
Medeiros, também foi afasta-
do sob a acusação de tentar 
prejudicar o trabalho investi-
gativo da promotoria.

Na semana passada acon-
teceu a primeira audiência so-
bre o caso nas dependências 
do Fórum Dr. José Mariz, na 
cidade de Sousa. Os vereadores 
afastados foram ouvidos, além 
de várias testemunhas arro-
ladas pela promotoria e pela 
defesa. O funcionário público 
Marcos Antônio também pres-
tou depoimento perante o juiz.

Retornaram à suplência 
os vereadores Cacá Gade-
lha (PSD) e Juscélio Marques 
(PTB). A Câmara Municipal de 
Sousa mantém treze vereado-
res e durante os últimos me-
ses, por conta de decisão da 
justiça, arcou com o pagamen-
to dos salários de quinze par-
lamentares. Os suplentes que 
assumiram as vagas durante 
os nove meses receberam os 
salários e os vereadores que 
estavam afastados também 
receberam seus subsídios 
mesmo sem comparecerem às 
sessões legislativas. 

Justiça determina volta 
de dois parlamentares

em sousa

O Plenário da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP) aprovou 149 matérias 
em votação, na sessão ordi-
nária de ontem. Ao todo, fo-
ram apreciados 147 Requeri-
mentos mais duas Indicações 
ao Executivo. Ambas foram 
propostas do vereador Lucas 
de Brito (DEM). Em uma de-
las, ele pede que se assegure 
a todos os profissionais que 
exerçam sua função profissio-
nal em motocicletas da Admi-
nistração Direta do Município 
recebam adicional de pericu-
losidade. Na outra, ele indica 
a criação de centros profis-
sionalizantes de atendimento 
integral, do tipo “Criança Cida-
dã” na cidade.

Entre as matérias que 
estiveram em destaque, todas 
foram aprovadas. Lucas tam-
bém teve aprovado um reque-
rimento no qual trata da de-
mocratização e do combate à 
prática do nepotismo nos par-
tidos políticos. Ele solicitou 
ao Senado Federal e à Câmara 
dos Deputados alterações na 
Lei 9.096/1995, que dispõe 
sobre os partidos políticos. “A 
intenção é submetê-los a re-
gras democráticas. Permite-se 
hoje a eleição de um paren-
te de até terceiro grau de um 
presidente de partido, dando 
margens a favorecimentos”, 
explicou o democrata.

O vereador Marmuthe 
pediu destaque em um reque-

Plenário da Câmara Municipal 
aprova mais de 140 matérias

sessÃo ordiNária

rimento de sua autoria no qual 
pediu uma ponte interligando 
o bairro Valentina I ao II, na 
Rua Pedro Marques de Souza, 
ao lado da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do bairro.

Conservadorismo
Eliza Virgínia (PSDB) teve 

um requerimento aprovado, 
solicitando à Secretaria de 
Educação e Cultura (Sedec) 
que não se submeta à Reso-
lução 12/2015, do Conselho 
Nacional de Combate à Dis-
criminação e de Promoção 
dos Direitos LGBT. A resolu-
ção estabelece que, além do 
reconhecimento e da adoção 
do nome social de travestis e 
transexuais, as instituições de 
ensino devem permitir o uso 
de banheiros, vestiários e de-
mais espaços de acordo com a 
identidade de gênero de cada 
sujeito. A vereadora já havia 

defendido na CMJP que o con-
teúdo da norma seria inconsti-
tucional.

Após o líder da base gover-
nista na CMJP, Marco Antônio 
(PPS), informar que a Praça da 
Independência passaria por re-
vitalização, a base de oposição 
na Casa - formada pelo líder da 
bancada, Raoni Mendes (PDT), 
e Renato Martins (PSB), além 
de Lucas - lembrou da Lei de 
Transparência, solicitando que 
seja inserida a placa de obras 
no local.

“Fico feliz com a revita-
lização da Praça. Espero que 
não seja como a da Praça João 
Pessoa, que teve de ser refeita 
e retocada. Peço que a Prefei-
tura coloque as placas de in-
dicação das obras com a pre-
visão do prazo”, disse Lucas. 
Raoni citou que a placa da in-
tervenção no Parque Solon de 
Lucena, a Lagoa, foi retirada.

Vereadores aprovaram requerimento contra população LGBT

Foto: Olenildo Nascimento/CMJP

Comitiva trouxe uma série de sugestões visando um modelo de Justiça mais ágil

Foto: Secom-PB

“A cultura brasileira 
é de soluções con-
ciliadoras. Agora, 
com a escola, 
temos um grande 
avanço. As mudan-
ças chegarão aos 
logradouros”

Felipe Gesteira
Especial para A União
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Um dos conceitos mais interessantes da linguísti-
ca é o oximoro, grosso modo, poder-se-ia dizer que é 
a contradição em si. Aplicado aos protestos realizados 
por oposicionistas, no dia 15 de março, leva à inevitável 
leitura de que se os manifestantes tencionavam dar um 
verniz democrático ao seu movimento, esse não resistiu 
à existência das muitas faixas que clamavam pela volta da 
ditadura, disfarçada eufemicamente nos dizeres “inter-
venção militar” e “regime militar”. Como todos sabem, 
seria o retorno do velho e terrível governo autoritário, 
que vigeu no Brasil durante longuíssimos 21 anos.

Desde a promulgação da Constituição Federal, em 
outubro de 1988, o direito de manifestação é garan-
tido por lei. Todos têm liberdade para expressar seus 
desejos e anseios publicamente, evidentemente, não 
contrariando as leis vigentes no Estado Democrático 
de Direito. Por conseguinte, vários dos lemas vistos (e 
amplamente registrados pelos meios de comunicação 
em massa, brasileiros e estrangeiros, assim como por 
indivíduos que participaram do movimento ou sim-
plesmente passavam por perto no momento em que 
ocorriam as passeatas) são, por óbvio, legítimos à luz 
da legislação brasileira. Ressalte-se o principal, que 
pede o (quase inatingível) fim da corrupção na política.

Por outro lado, na vida cotidiana, muitos tipos 
de desvios legal e/ou eticamente condenáveis são 
tolerados, ao menos quando cometidos por um dos 
“nossos”, inclusive por gente que impunha tal bandeira 
nas passeatas em nome da deposição da presidente da 
República – cuja vitória lícita e democrática ainda está 
muito presente na memória coletiva. Tudo isso de acor-
do com a elasticidade moral (que, a rigor e, com efeito, 
resulta imoral) do chamado “jeitinho brasileiro”, aceito 
por muitos dependendo dos propósitos a que serve e 
da relação que se tem com quem recorre a ele. Fenôme-
no que se pode chamar de “indignação seletiva” com a 
corrupção, condenada moralmente ou apontada como 
crime apenas quando cometida por políticos de partidos 
de matizes ideológicas distintas das nossas.

Até aí a problemática tem cunho sociocultural e 
merece abordagens mais amplas no âmbito das pesqui-
sas em ciências humanas e sociais. Entretanto, redu-
zindo-se aqui o objeto de análise à manifestação de 
15 de março, deve-se enfatizar que muitos cartazes e 
desenhos feriam a lei e deveriam ser coibidos em nome 
dela, como, o que demandava “intervenção militar”, 
inclusive em inglês, francês e até alemão. 

As faixas e os cartazes com grosserias e ofensas à 
presidente da República (alguns com erros pueris de 
grafia, e outros verificados inclusive nas frases em línguas 
estrangeiras escritas em alguns cartazes, quiçá para atrair 
a atenção das mentes colonialistas de olho no imenso país 
recentemente independentizado) e ao seu antecessor são, 
obviamente, condenáveis não somente por sua impro-
priedade e desnecessidade no embate ideológico. Mas, so-
bremodo, por seu papel antipedagógico, pois incutem nas 
novas gerações o ódio a um governo democraticamente 
eleito, elevando o xingamento e a apologia à violência à 
falsa condição de “argumentos” na disputa política.

Relembre-se ainda a hedionda imagem dos dois man-
datários petistas como bonecos enforcados em um viaduto 
na cidade de São Paulo. Será mesmo que alguém considera 
isso edificante na construção da consciência política do 
povo brasileiro? Trata-se de um ato defensável à luz da ain-
da jovem democracia brasileira? Improvável que alguém 
argumente a favor de tais expedientes em que se usam 
signos verbais e imagéticos para disseminar a violência.

Contudo, lamentavelmente, muitos não se im-
portaram em marchar ao lado dos que cultuavam a 
agressão (por enquanto, ainda simbólica) a quem 
pensa diferente e prega valores como justiça social. 
E, pior ainda, boa parte da multidão ali reunida pode, 
talvez irrefletidamente, considerar haver validez nessa 
atitude apologética ao ódio e à intolerância, às quais 
quiçá aderisse em seu intento irracional de derrubar 
um governo reeleito democraticamente porquanto seja 
trabalhista e priorize aqueles que mais precisam.

Destarte, o caráter de legitimidade da manifesta-
ção do dia 15 de março (organizada por oposicionistas, 
conforme comprovado em levantamento feito durante 
a manifestação em São Paulo, palco em que se reuniu 
a maior quantidade de pessoas vociferando contra o 
governo atual) ficou comprometido. E é inevitável que 
se infira que para muitos dos manifestantes que lá 
estavam vale tudo – até demandar flagrantes ilegalida-
des, oximoricamente em nome de uma “democracia” 
enviesada – para que os derrotados nas urnas há ape-
nas quatro meses e meio assumam o poder.

Por fim, é fundamental que se observem outros 
possíveis movimentos oposicionistas sempre sob a 
égide da Constituição, ou seja, à luz da proteção legal e 
societária do Estado Democrático de Direito em vigor 
no Brasil há menos de três décadas, e que, ressalte-se, 
rege todos que vivem neste país.

                   
                (Adaptado do Observatório da Imprensa)

Oximoros e insultos

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) 
da Câmara dos Deputados 
aprovou ontem o voto em se-
parado do deputado Marcos 
Rogério (PDT-RO), favorá-
vel à admissibilidade da PEC 
171/93, que reduz a maio-
ridade penal de 18 para 16 
anos. Foram 42 votos a favor e 
17 contra - resultado que ge-
rou protesto de manifestantes 
presentes na reunião.

Antes, havia sido rejeita-
do o relatório do Luiz Couto 
(PT-PB), que era contrário à 
proposta. Couto argumentou 
que a proposta fere cláusula 
pétrea da Constituição, o que 
a tornaria inconstitucional.

“A redução da maiorida-
de penal logo de cara entra 
em confronto com a própria 
Constituição Federal. A de-
terminação é considerada 
cláusula pétrea, e só pode ser 
alterada por nova assembleia 
constituinte. Tal projeto, a 
meu ver, é inconstitucional”, 
afirmou Luiz Couto.

No parecer vencedor, 
Marcos Rogério afirma que a 
redução da maioridade penal 
“tem como objetivo evitar que 
jovens cometam crimes na 
certeza da impunidade”. Ele 
defendeu que a idade para a 
imputação penal não é imutá-
vel. “Não entendo que o pre-
ceito a ser mudado seja uma 
cláusula pétrea, porque esse é 

Votação aconteceu sob protestos de grupos em defesa dos jovens e contra o conservadorismo

Foto: Gabriela Korossi/Câmara dos Deputados

um direito que muda na socie-
dade, dentro de certos limites, 
e que pode ser estudado pelos 
deputados”, disse.

Já o deputado Alessandro 
Molon (PT-RJ) lamentou o re-
sultado: “Estamos decidindo 
mandar para um sistema fa-
lido, com altíssimas taxas de 
reincidência, adolescentes que 
a sociedade quer supostamen-
te recuperar. É um enorme 
contrassenso.”

O deputado Luiz Couto 
reafirmou em seu discurso 
a ineficácia da medida como 
forma de melhoria na segu-
rança pública. “Serei contra a 
redução da maioridade penal, 
mesmo observando outros 
posicionamentos. Países como 

Estados Unidos já obtiveram 
pesquisas que mostraram que 
a experiência da aplicação das 
penas previstas para adultos a 
adolescentes foi mal-sucedida, 
resultando em agravamento 
da violência”, alertou o relator.

PT, Psol, PPS, PSB e PCdoB 
votaram contra a proposta. Os 
partidos favoráveis à aprova-
ção da admissibilidade foram 
PSDB, PSD, PR, DEM, PRB, 
PTC, PV, PTN, PMN, PRP, PSDC, 
PRTB. Já os que liberaram 
suas bancadas porque haviam 
deputados contra e a favor fo-
ram: PMDB, PP, PTB, PSC, SD, 
Pros, PHS, PDT, e PEN.

Agora, a Câmara criará 
uma comissão especial para 
examinar o conteúdo da pro-

posta, juntamente com 46 
emendas apresentadas nos 
últimos 22 anos, desde que 
a proposta original passou a 
tramitar na Casa. 

A comissão especial terá 
o prazo de 40 sessões do Ple-
nário para dar seu parecer. De-
pois, a PEC deverá ser votada 
pelo Plenário da Câmara em 
dois turnos. Para ser aprova-
da, precisa de pelo menos 308 
votos (3/5 dos deputados) em 
cada uma das votações.

Depois de aprovada na 
Câmara, a PEC seguirá para o 
Senado, que se aprovar como 
recebeu, a emenda é promul-
gada pelas Mesas da Câmara 
e do Senado. Se for alterado, 
volta para a Câmara.

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2015
Registro CGE Nº. 15-00248-9
RATIFICO o procedimento da Inexigibilidade de Licitação n° 001/2015, referente à contratação 

da empresa ÁVILA SISTEMAS LTDA- EPP, para prestar o “serviço de licenciamento, suporte e 
manutenção do sistema de medição e faturamento de gás natural – UNIGÁS, conforme condições 
estabelecidas no Termo de Referência”, com fundamento no art. 25, caput da Lei n° 8.666/93, com 
valor total estimado de R$ 132.804,00 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e quatro reais).

João Pessoa, 31 de março de 2015.
GEORGE VENTURA MORAIS

Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO 
 CONCORRÊNCIA Nº 001/15

Registro CGE Nº. 15-00247-1
Objeto: Contratação dos serviços de conservação e limpeza, pintura e reparos no sistema de 

distribuição da PBGÁS, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.
Valor Orçado (ou Máximo): R$ 2.280.885,75
Retirada do Edital: Através do site www.pbgas.com.br e / ou obtido pelos interessados, de segunda 

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

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 05/05/2015, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 

Registro CGE Nº. 15-00246-3
OBJETO: Aquisição de Válvulas de Bloqueio, Tê´s de serviço e Selas de reparo em PEAD, 

para Implantação de Ramais de Ligação e da Rede de Distribuição de Gás Natural da PBGÁS, 
nos segmentos residencial e comercial, localizados nas Regiões Metropolitanas de João Pessoa/
PB e Campina Grande/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo 
2 – Termo de Referência.

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

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 16/04/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

Ao dar posse ontem ao 
ministro-chefe da Secretaria 
de Comunicação Social da 
Presidência da República, Edi-
nho Silva, a presidente Dilma 
Rousseff defendeu a liberdade 
de expressão e de imprensa. 
“Quem, como eu e todos da 
minha geração, viveu sob uma 
ditadura, sabe o imenso valor 
da liberdade de expressão e de 
imprensa. 

Edinho Silva substitui o 

jornalista Thomas Traumann, 
que pediu demissão na última 
quarta-feira (25). A Secom é 
responsável pela comunica-
ção do governo e pela distri-
buição da verba publicitária.

Ex-deputado estadual 
pelo PT de São Paulo, Edinho 
Silva foi por duas vezes prefei-
to de Araraquara, além de ter 
presidido o partido no Estado. 
No ano passado, foi tesoureiro 
da campanha à reeleição.

Dilma empossa ministro 
e defende imprensa livre 

O ex-gerente da 
Refinaria Abreu e Lima, 
Glauco Legatti negou 
ontem, em seu depoi-
mento na Comissão 
Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Petrobras, na 
Câmara dos Deputados, 
que tenha recebido pa-
gamento de propina 
do empresário Shinko 
Nakandakari, um dos 
delatores da Operação 
Lava Jato.

“Não é verdade que 
o senhor Shinko pagou 
o dinheiro para mim. 
Não recebi um centavo 
do senhor Shinko”, afir-
mou ao ser perguntado 
pelo relator da comis-
são, Luiz Sérgio (PT-RJ).

Em sua delação, 
Nakandakari disse que 
pagou R$ 400 mil em 
propina a Legatti, en-
tão gerente-geral de 
implementação do pro-
jeto de Abreu e Lima, 
entre 2008 e 2014, para 
facilitar aditivos aos 
contratos da empresa 
Galvão Engenharia com 
a Petrobras. Segundo 
Nakandakari, os paga-
mentos ocorreram em 
parcelas, de junho de 
2013 a junho de 2014.

“O meu relacio-
namento com ele [Na-
kandakari] foi sempre 
pessoal e fiquei ex-

tremamente surpre-
so quando apareceu 
no jornal que ele era 
o operador de outras 
pessoas”, destacou 
Glauco Legatti.

Negativa
O ex-gerente-geral 

Glauco Legatti negou 
haver superfaturamento 
nas obras da Refinaria 
Abreu e Lima, em Per-
nambuco. “Não teve 
superfaturamento na 
obra. Não existe na refi-
naria um serviço sem ter 
contrapartida”, afirmou.

De acordo com o 
ex-gerente-geral da re-
finaria, mais de 90% 
dos contratos foram em 
reais e que o projeto fi-
nal foi orçado em R$ 26 
bilhões. O valor de 18 
bilhões de dólares seria 
resultado de uma con-
tabilidade da variação 
da taxa de câmbio. “Ela 
foi contratada por R$ 26 
bi, em 2009, vim aqui 
[no Congresso] e disse 
que a refinaria custava 
próximo de 12 bilhões. 
Como é que a gente 
explica esse negócio de 
U$ 13,3 que foi pra U$ 
18,5 bilhões: a Petro-
bras converte todos os 
seus investimentos para 
dólar que na época era 
R$ 2,438”, disse.

Legatti rebate delator 
sobre Abreu e Lima

CPI DA PETROBRAS
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O ministro da Fazenda 
debateu o assunto em 
audiência pública no CAE

Levy quer adiamento do indexador 
da dívida de Estados e Municípios

O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, defendeu on-
tem,  em audiência pública 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Sena-
do, que a mudança no inde-
xador da dívida para os Esta-
dos e Municípios seja adiada 
para fevereiro de 2016.

Há uma semana, a Câma-
ra aprovou projeto que obri-
ga a União a assinar, em 30 
dias, os aditivos contratuais 
já com o novo indexador das 
dívidas dos Estados e Municí-
pios. Atualmente, a correção 
é baseada no Índice Geral de 
Preços-Disponibilidade Inter-
na (IGP-DI) mais 6% a 9% de 
juros ao ano. Com  a nova lei, 
o indexador passaria ser mais 
favorável para Estados e Mu-

nicípios: taxa Selic ou o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) mais 4% 
de juros.

O ministro fez uma lon-
ga explanação aos senadores 
para justificar a necessida-
de de adiamento da medida. 
“Na parte da União, está o 
compromisso de fevereiro 
de 2016. Será quando sa-
beremos que conseguimos 
cumprir a meta de superávit 
primário. Saberemos, assim, 
que estamos na rota de cres-
cimento”, disse.

A meta do superávit pri-
mário é 1,2% do Produto In-
terno Bruto (PIB) em 2015. 
Superávit primário é o resul-
tado positivo de todas as re-
ceitas e despesas do governo, 
excetuando gastos com paga-
mento de juros. 

Cálculos do Ministério da 
Fazenda indicam que a União 
perderia mais de R$ 3 bi-
lhões,  só em 2015, se o novo 
indexador fosse adotado ime-
diatamente.

Daniel Lima
Da Agência  Brasil
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Ministério da 
Defesa

OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição 
de GPS e material óptico.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 
09:00 horas do dia 26/03/2015, no sitio http://comprasgovernamentais.gov.br ou no 
1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Bairro 
Dos Estados – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 horas (horário 
de Brasília) do dia 08/04/2015,  no sítio http://comprasgovernamentais.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 2/2015 – 1º  GPT E (UASG 160176)

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO 
DE ENGENHARIA

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, fez uma longa explanação aos senadores para justificar a necessidade de adiamento da medida

O Ministério do Trabalho 
e Emprego anunciou ontem 
um conjunto de medidas da 
Estratégia Nacional para a Re-
dução dos Acidentes do Traba-
lho no Brasil, em 2015 e 2016. 
O objetivo é reduzir a taxa de 
mortalidade e a incidência de 
acidentes de trabalho típicos, 
decorrentes da atividade pro-
fissional, contribuindo para a 
redução dos danos aos traba-
lhadores, às empresas e ao Or-
çamento da União.

“O Brasil dobrou o nú-
mero de empregos, aumentou 
o salário mínimo e agora te-
mos esse desafio de promover 
grande campanha para redu-
ção dos acidentes de trabalho. 
A OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho) prevê que 
4% do Produto Interno Bruto 

mundial, US$ 2,8 trilhões, são 
perdidos em decorrência de 
acidentes de trabalho, mas 
para o Estado também há uma 
consequência social”, disse o 
ministro do Trabalho e Empre-
go, Manoel Dias.

Para o diretor de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho, Rinal-
do Marinho, a estratégia prevê 
quatro eixos, dois mais ligados 
à intensificação da fiscalização 
e dois ligados à mobilização da 
sociedade pela prevenção de 
acidentes de trabalho. 

Entre 2008 e 2013, foram 
mais de RS$ 50 bilhões com 
gastos previdenciários pagos 
pelo INSS, com auxílio-doença, 
pensão por morte, aposenta-
doria por invalidez e auxílio-
-acidente. A taxa de mortalida-
de por acidentes e doenças do 
trabalho, em 2013, foi 6,5 mor-
tes para cada grupo de 100 mil 
habitantes. 

Plano de ação vai evitar
acidentes no trabalho

MEDIDAS PREVENTIVAS

Andreia Verdélio
Da Agência  Brasil

Decisão pode 
amenizar o
reajuste de
luz na Paraíba

Número de auditores será dobrado

Ao aprovar ontem um 
valor para as quotas mensais 
da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) com o ob-
jetivo de amortizar as opera-
ções de crédito para a energia 
adquirida no mercado regu-
lado, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) criou 
condições para amenizar o 
reajuste tarifário de sete dis-
tribuidoras de energia elétri-
ca localizadas em São Paulo, 
Paraíba e Rio de Janeiro.

Entre elas, a distribuidora 
Ampla Energia e Serviços, em-
presa que obteve, no início do 
mês, autorização da agência 
para reajustar em até 56,15% 
a conta de luz de seus cerca de 
2,8 milhões de clientes em 66 
municípios do Rio de Janeiro. 
Entre eles, municípios da Re-
gião Metropolitana de Niterói 
e São Gonçalo, de Itaboraí e 
de Magé. Ao todo, a empresa 
atende a 7 milhões de pessoas 
que vivem em 32 mil quilôme-
tros quadrados, o equivalente 
a 73% do território estadual. A 
previsão era um aumento mé-
dio de 42,19%. Para consumi-
dores de baixa tensão, o efeito 
médio será 36,41% e, para 
os de alta tensão, de 56,15%. 
Consumidores residenciais ti-
veram alta de 34,95% em suas 
contas de luz.

Com a decisão de hoje, 
a diretoria da Aneel autoriza 
que o valor total da CDE des-
tinada à amortização das con-
tratações de energia regulada 
(R$37,4 bilhões) sejam divi-
didos em “quotas mensais de 
acordo com o mercado cativo 
de cada concessionária”. 

No dia 10 de março, 
quando o reajuste foi aprova-
do, o diretor da Aneel, Romeu 
Rufino, disse que a Ampla se-
ria “um caso único”, diferen-
ciado, por não ter participado 
do processo de revisão extra-
ordinária. “Com isso, foi um 
dos processos que tiveram 
os menores reajustes no ano 
passado”, justificou.

Segundo Rinaldo Mari-
nho, uma das ações previstas 
é dobrar o número de audito-
res fiscais do trabalho envol-
vidos nas ações de prevenção, 
seja pelo remanejamento de 
auditores de outras áreas ou 
por contratações via concurso 
público. “O ministério tem mil 
cargos vagos de auditor fiscal, e 
já foi encaminhada solicitação 
de autorização ao Ministério 
do Planejamento para concur-
so público”, disse. Dados do 
ministério mostram que entre 
1996 e 2014 foram desenvolvi-
das 2.696.919 ações fiscais em 
segurança do trabalho e saúde.

Para o presidente do Sin-
dicato dos Técnicos em Segu-

rança do Trabalho do Paraná, 
Adir de Souza, é obrigação do 
empregador educar o traba-
lhador, porque é ele quem vai 
lucrar com o trabalho dessa 
pessoa. Na construção civil, 
por exemplo, “o trabalhador 
geralmente vem do interior, 
despreparado, sem educação. 
Então, em vez de dizer que o 
trabalhador é obrigado a usar 
o cinto, a máscara, o capacete, 
temos que inverter. Para edu-
car, temos que dizer que ele 
tem direito de usar o capacete, 
de usar uma luva pra mani-
pular algo que pode cortar a 
mão; precisamos fortalecer a 
educação e cultura de preven-
ção de acidentes”.

O Ministério da Saúde 
lançou ontem um sistema 
capaz de monitorar os pro-
cedimentos de transfusão de 
sangue feitos na rede públi-
ca. O Sistema Hemovida Web 
- Módulo Transfusional, pro-
duzido pelo Datasus, deve 
facilitar a rastreabilidade 
de componentes do sangue, 
como plasma, plaquetas e 
hemácias, recebidos e distri-
buídos pelas agências trans-
fusionais que ficam, geral-
mente, dentro dos hospitais.

De acordo com a pasta, 
cabe a essas agências a res-
ponsabilidade por armazenar 
o sangue e seus derivados, 
fazer exames pré-transfusio-
nais, liberar e transportar os 

produtos para as transfusões.
O sistema está disponí-

vel desde ontem mediante 
adesão dos gestores locais. 
A expectativa do ministério é 
que a ferramenta atenda cer-
ca de 1.700 serviços da rede 
de hemoterapia brasileira, o 
que representa 70% do to-
tal. O Brasil conta hoje com 
2.700 serviços de coleta e 
distribuição de componentes 
do sangue.

Dados do governo indi-
cam que, atualmente, 1,6% 
da população brasileira tem 
o hábito de doar sangue. O 
índice está dentro do reco-
mendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
que é 1% a 3%.

O ministério informou 
que, desde 2004, foram in-
vestidos R$ 43 milhões em 

pesquisa, desenvolvimento 
e compra de equipamentos 
para qualificação da atenção 
hemoterápica. A estimativa é 
que, até 2016, mais R$ 21 mi-
lhões sejam repassados para 
pesquisas na área.

Ministério lança sistema que
monitora transfusão de sangue

SAÚDE PÚBLICA

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O setor público consolidado – Go-
vernos Federal, estaduais, municipais e 
empresas estatais – apresentou déficit 
primário de R$ 2,3 bilhões em fevereiro. 
No mesmo mês de 2014, foi registrado 
superávit de R$ 2,13 bilhões. O saldo 
negativo ocorre após superávit de R$ 21 
bilhões em janeiro, puxado princialmen-
te pelos Estados e Municípios. Os dados 
foram divulgados ontem pelo Banco 
Central (BC).

No acumulado dos dois primeiros 
meses do ano, o resultado ainda é posi-
tivo em R$ 18,763 bilhões graças ao su-
perávit de janeiro. O superávit primário 
é a economia de recursos para pagar os 
juros da dívida, reduzindo o endivida-
mento público no médio e longo pra-
zos. O déficit de fevereiro foi puxado 
pelo Governo Federal. No mês passado, 

o Governo Central (Tesouro, Banco Cen-
tral e Previdência) teve resultado fiscal 
negativo em R$ 6,671 bilhões.

As empresas estatais, excluídos os 
grupos Petrobras e Eletrobras, tam-
bém registraram déficit, de R$ 1,047 
bilhão. Os governos estaduais e mu-
nicipais voltaram a ter saldo positivo, 
de R$ 4,653 bilhões e R$ 547 milhões, 
respectivamente.

Os gastos com os juros que incidem 
sobre a dívida somaram R$ 56,3 bilhões 
em fevereiro, acima dos R$ 18 bilhões 
de janeiro. Naquele mês, o resultado 
favorável das operações de swap cam-
bial (venda de dólares no mercado fu-
turo) do BC contribuiu para a redução 
dos juros. Com a piora dos juros da dí-
vida, houve déficit nominal - formado 
pelo resultado primário e as despesas 
com juros – de R$ 58,6 bilhões no mês 
passado. Em 12 meses, há déficit nomi-
nal de R$ 379,5 bilhões.

Setor público apresenta
déficit de R$ 2,3 bilhões

EM FEVEREIRO

Mariana Branco
Da Agência  Brasil

O Sistema 
Hemovida Web, 
produzido pelo 
Datasus, deve 
facilitar a 
rastreabilidade 
de componentes 
do sangue

Andreia Verdélio
Da Agência  Brasil



França informou que os 
trabalhos estão avançados
e devem ser concluídos

Identificação de vítimas de acidente 
aéreo pode terminar esta semana

O presidente da França, 
François Hollande, afirmou 
ontem que é possível con-
cluir nesta semana a identi-
ficação das vítimas do avião 
da Germanwings, que caiu 
nos Alpes franceses no dia 
24 de março.

“O ministro do Interior, 
Bernard Cazeneuve, confir-
mou que até o fim da semana 
é possível identificar todas as 
vítimas graças a amostras de 
DNA e a um trabalho científi-
co excepcional, o que permiti-
rá às famílias fazer o seu luto”, 
disse Hollande, em entrevista 
coletiva conjunta com a chan-
celer alemã, Angela Merkel.

Hollande disse que a 
França e a Alemanha estão 
trabalhando para melhorar 
e reforçar as regras de segu-
rança aérea, a fim de evitar 
tragédias como a que ocor-
reu na semana passada com 
o avião da Germanwings.

A queda do avião, que fa-
zia a ligação de Barcelona, na 
Espanha, a Dusseldorf, na Ale-
manha, causou 150 mortos.

O copiloto do aparelho, 
Andreas Lubitz, ficou fechado 
sozinho na cabine de coman-
do, aproveitando uma breve 
ausência do comandante, e 
teria causado deliberada-
mente a queda do avião, de 
acordo com os investigado-
res, que analisaram as grava-
ções recolhidas de uma das 
duas caixas-pretas a bordo.

A Germanwings é uma 
subsidiária da Lufthansa, com-
panhia que anunciou ontem o 
cancelamento das comemora-
ções do seu 60º aniversário, 
previstas para o dia 15.

Em comunicado, a Luf-
thansa informou que, em vez 
do evento planejado, vai pro-
videnciar a transmissão ao 
vivo, para os empregados da 
empresa, da cerimônia ofi-
cial na qual parentes e ami-
gos vão lembrar as vítimas 
do acidente, na Catedral de 
Colônia, dia 17 de abril.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1 de abril de 2015
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O grupo Lufthansa anun-
ciou ontem que o consórcio 
de seguradoras liderado pela 
alemã Allianz destinou 279 
milhões de euros para inde-
nizações relativas à queda do 
Airbus A320, da Germanwings, 
nos Alpes franceses, no dia 24 
de março.

“Posso confirmar que 279 
milhões de euros estão previs-
tos” para cobrir os prováveis 
pedidos de compensação das 
famílias das vítimas, declarou 
uma porta-voz da empresa aé-
rea alemã Lufthansa, proprie-

tária da Germanwings, confir-
mando a informação divulgada 
pelo jornal Handelsblatt.

De acordo com o diário 
econômico alemão, as indeni-
zações pagas em caso de aci-
dente aéreo ficam aproxima-
damente em US$ 1 milhão por 
passageiro, mas a presença de 
norte-americanos entre as víti-
mas poderá levar a valores mais 
elevados.

A Allianz Global Corporate 
& Speciality, filial da segurado-
ra alemã Allianz, especializada 
na gestão de risco dos grandes 

grupos, é a líder do consórcio de 
seguradoras da transportadora 
de baixo custo Germanwings.

As perdas humanas no aci-
dente, ocorrido há uma sema-
na, do A320 da companhia nos 
Alpes franceses, bem como o 
avião destruído, serão compen-
sadas pelas seguradoras, mes-
mo se o acidente foi causado 
deliberadamente, afirmaram 
na sexta-feira (27) fontes cita-
das pela agência de notícias 
francesa AFP.

A queda do avião da Ger-
manwings, que fazia a ligação 

entre Barcelona (Nordeste da 
Espanha) e Dusseldorf (Oeste da 
Alemanha), deixou 150 mortos.

O copiloto do aparelho, 
Andreas Lubitz, ficou fechado 
sozinho na cabine de comando, 
aproveitando breve ausência 
do comandante, e teria causado 
deliberadamente a queda do 
avião, de acordo com os inves-
tigadores, depois de analisadas 
as gravações recolhidas de uma 
das duas caixas-pretas a bordo 
e a única encontrada até agora, 
denominada CVR (gravador de 
voz da cabine de comando).

Indenizações: Lufthansa destina 279 mi de euros

FOTO: F.Pelier e P.Chabaud/Dicom/Ministere de l’interieur

As equipes de resgate continuam as buscas 
por destroços e corpos das vítimas nos Alpes 
franceses, onde aconteceu o acidente aéreo 
que matou 150 pessoas

O primeiro-ministro do 
Iraque, Haider al-Abadi, anun-
ciou ontem que a cidade de 
Tikrit foi retomada dos jiha-
distas, após a maior operação 
desencadeada pelas forças 
iraquianas contra o movi-
mento extremista Estado Is-
lâmico (EI).

No entanto, a coligação 
internacional que combate o 
EI no Iraque informou pouco 
depois que os jihadistas ainda 
controlam diversos setores 
de Tikrit.

“Partes da cidade perma-
necem sob controle [do EI] 
e ainda há trabalho a fazer”, 
informou o major Kim Mi-
chelsen, representante da co-
ligação internacional liderada 
pelos Estados Unidos.

Antes, em mensagem na 
sua conta do Twitter, Abadi 
anunciava a “libertação de 
Tikrit” e felicitava “as forças 
de segurança iraquianas e os 

voluntários por este impor-
tante sucesso”. A retomada 
ocorreu um mês após o início 
da operação que mobilizou 
milhares de soldados e pa-
ramilitares aliados às forças 
governamentais, incluindo 
os voluntários das “unida-
des de mobilização popular”,  
grupo integrado essencial-
mente por xiitas.

“As forças iraquianas al-
cançaram o centro de Tikrit, 
hastearam a bandeira e estão 
iniciando a operação de limpe-
za”, acrescentou o porta-voz do 
chefe do governo, Rafid Jaburi.

Nos próximos dias, caso 
seja confirmada a “recon-
quista” da cidade, as forças 
iraquianas devem começar a 
difícil tarefa de desativar os 
explosivos que os combaten-
tes do EI deixaram no terreno.

A ofensiva das forças 
governamentais foi iniciada 
dia 2 de março, interrompida 
duas semanas depois e reto-
mada semana passada. 

Iraque retoma cidade 
de Tikrit de extremistas

ConFLITo ARMAdo

O primeiro-ministro da 
Espanha, Mariano Rajoy, afir-
mou ontem que a cooperação 
europeia com os países da 
margem Sul do Mediterrâneo 
é “um imperativo humanitá-
rio e estratégico” para, entre 
outros assuntos, frear o ter-
rorismo jihadista.

Durante entrevista con-
junta com o presidente do 
Conselho Europeu, Donald 
Tusk, Rajoy apelou à União 
Europeia para que desenvol-
va uma “ação conjunta e am-
biciosa” para promover a es-
tabilidade no Mediterrâneo.

“A Espanha foi e conti-
nua sendo um dos principais 
impulsionadores da políti-
ca da União Europeia para o 
Mediterrâneo. Consideramos 
fundamental que a Europa 
contribua com todos os ins-
trumentos para a criação de 
um verdadeiro espaço de 

prosperidade para todos, nas 
duas margens do Mediterrâ-
neo”, acrescentou Rajoy.

Para o primeiro-minis-
tro, a “cooperação com a fron-
teira Sul do Mediterrâneo é 
um verdadeiro imperativo” 
do ponto de vista “humanitá-
rio e estratégico”, como mos-
tram “os diferentes pontos 
que unem as duas margens: 
desde a imigração até a luta 
contra o terrorismo jihadista, 
passando pela energia e tro-
cas comerciais”.

“Nossa ação deve ser con-
junta e ambiciosa. Por isso, a 
Espanha está organizando, em 
estreita cooperação com ins-
tituições da União Europeia, 
uma conferência ministerial 
sobre relações de vizinhança 
com o Sul do Mediterrâneo 
que acontecerá em Barcelona, 
em 13 de abril.”

Mariano Rajoy adiantou 
que informou Donald Tusk 
sobre a preparação dessa 
conferência.

Espanha defende apoio 
amplo contra jihadistas

CoMBATE Ao TERRoRISMo

A greve geral de 24 
horas, liderada pelo se-
tor de transportes, para-
lisou uma série de servi-
ços na Argentina ontem. 
Até a meia-noite de hoje 
não devem circular ôni-
bus, trens, metrô e ca-
minhões. A greve afeta 
também os bancos.

Por causa da pa-
ralisação, as empresas 
aéreas TAM, Lan e Gol 
cancelaram os voos à 
Argentina ou prove-
nientes do país. A Ae-
rolineas Argentinas 
avisou, em sua página 
oficial, que o movimen-
to afetou as operações 
e autorizou os passa-
geiros, com viagens 
previstas para esses 

dias, a remarcar os bi-
lhetes até 30 de junho, 
sem multas ou ajustes. 
Quem quiser, também 
poderá receber  reem-
bolso de 100%.

A greve teve a ade-
são dos sindicatos opo-
sitores da Central de 
Trabalhadores da Argen-
tina (CTA) e da Central 
Geral de Trabalhadores 
(CGT). Eles pedem a cor-
reção do limite de isen-
ção do imposto sobre os 
salários, que atualmente 
está em 15 mil pesos, o 
equivalente a R$ 5,5 mil.

Alguns táxis traba-
lharam, mas bloqueios 
nas principais vias de 
acesso às grandes cida-
des impediram muitos 
argentinos de ir ao tra-
balho. As escolas e lojas 
permaneceram abertas.

Greve geral de 24h 
afeta vários setores 

nA ARGEnTInA
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Mônica Yanakiew
Da Agência Brasil
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A UNIÃO

COPA DO BRASIL

Encontro de
Botafogos 
no Almeidão
Paraibanos e cariocas 
fazem estreia hoje na
competição nacional

Página 24

Campinense e Grêmio 
jogam pela primeira
vez hoje no Amigão

O Botafogo iniciará hoje a par-
ticipação em sua terceira compe-
tição este ano. O Belo enfrentará o 
Botafogo carioca, na estreia na Copa 
do Brasil. A partida será às 22h, no 
Estádio Almeidão, em João Pessoa. 
O Glorioso tem a vantagem de, em 
caso de uma vitória por dois ou 
mais gols de diferença, se classificar 
para a próxima fase, sem a necessi-
dade do jogo da volta, programado 
para o Estádio Engenhão, no Rio de 
Janeiro. Já para o time paraibano só 
resta evitar uma derrota acima de 
um gol, para adiar a decisão da vaga 
para a segunda partida. O trio de ar-
bitragem para esta partida será do 
Rio Grande do Norte. 

Levando-se em conta as esta-
tísticas deste confronto, o clube ca-
rioca leva ampla vantagem sobre 
o homônimo paraibano. Os dois ti-
mes já jogaram seis vezes, e nunca 
o Belo conseguiu vencer o Glorio-
so. Ao todo, foram cinco vitórias do 
clube visitante e um empate. Todos 
os jogos foram realizados em João 
Pessoa, e apenas um foi oficial, o 
disputado em 1976, válido pelo 
Campeonato Brasileiro. A partida, 
realizada no Almeidão, terminou 
empatada em zero a zero. Os dois ti-
mes fizeram o jogo de inauguração 
do Estádio Almeidão, em 1975, e na 
oportunidade, o Botafogo carioca 
venceu por dois a zero, com gols de 
Tiquinho e Fisher. Nos outros jogos 
amistosos, o Glorioso venceu por 3 
a 2, em 1960, por 1 a 0 em 1962 e 
por 2 a 1, em 1973. 

Para a estreia na Copa do Bra-
sil, o técnico do Botafogo, Marcelo 
Vilar, não vai poder contar com os 

atacantes Danilo Galvão e Potita, 
ambos entregues ao Departamen-
to Médico. Por outro lado, ele terá 
a volta do volante Hércules, que es-
tava cumprindo suspensão, do ata-
cante Rafael Oliveira, recuperado 
de uma virose, e do lateral direito. 
A grande novidade do Alvinegro da 
Maravilha do Contorno deverá ser 
a escalação de André Cassaco ao 
lado de Rafael Oliveira.

No Botafogo carioca, o técnico 
Renê Simões tem muitos desfalques 
para esta partida. Ele não vai poder 
contar com Rodrigo Pimpão, Sassá, 
Roger Carvalho, Marcelo Mattos, 
Diego Jardel e Tássio. A grande no-
vidade é a presença do goleiro da 
Seleção Brasileira, Jefferson. 

Homenagem
Para este jogo, o Governo do 

Estado, por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel), vai realizar uma soleni-
dade de aniversário de fundação do 
Estádio Almeidão, que completou 
40 anos. Na oportunidade, haverá 
uma homenagem ao diretor supe-
rintendente do Departamento de 
Estradas de Rodagens da Paraíba 
(DER), Carlos Pereira, que foi o en-
genheiro responsável pela obra. Ele 
vai receber a comenda do mérito es-
portivo Tarcísio de Miranda Burity, 
que é considerada a maior honraria 
do esporte paraibano. “Não poderia 
deixar passar a comemoração dos 
40 anos do Almeidão e nada mais 
justo do que homenagear Carlos 
Pereira, que foi o grande baluarte 
na construção”, disse o secretário 
titular da Sejel, Tibério Limeira.

O secretário ainda confirmou 
a apresentação da banda musical 
da Polícia Militar da Paraíba, que 
fará uma apresentação como par-
te do protocolo das competições 
da CBF, tocando o hino nacional.

Foto: Reprodução/Internet

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ficha técnica

Prováveis escalações

BOTAFOGO-PB
Genivaldo, Gustavo, Carlinhos, Roberto Dias e Alex Cazumba; Guto, Hércules, Zaquel e 
Doda, André Cassaco e Rafael Oliveira.

BOTAFOGO-RJ 
Jeferson, Gilberto, Alisson, Renan Fonseca e Thiago Carleto; Diego Giaretta, Willian Arão, 
Gegê e Tomas, Jobson e Bill.

ARBITRAGEM
Juiz
Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro-RN
Auxiliar 1
Flávio Gomes Barroca-RN
Auxiliar 2
Jean Márcio dos Santos-RN

INGRESSOS
Cadeiras
R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia
Arquibancada Sombra
R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia
Arquibancada Sol
R$ 20,00, inteira e R$ 10,00 meia

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1 de abril de 2015



Começa a venda de ingresso 
para as Olimpíadas no Rio

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1 de abril de 2015

Mais de 7 milhões de 
bilhetes à disposição do 
torcedor pela internet

O calendário completo 
dos eventos das Olimpía-
das do Rio de Janeiro, em 
2016, foi divulgado ontem. 
Através dele, os torcedores 
poderão escolher as provas 
a que pretendem assistir, 
montar as suas programa-
ções e participar do primei-
ro sorteio pelos bilhetes so-
licitados, que será realizado 
em junho deste ano. Um 
segundo sorteio será aberto 
em julho. Os contemplados 
serão conhecidos em junho 
e agosto, respectivamente. 
Vale lembrar: o processo 
iniciado ontem não garante 
a efetiva compra de qual-
quer ingresso e, sim, pos-
sibilita a solicitação dos 
eventos desejados por par-
te das pessoas cadastradas 
no site oficial. Os Jogos do 
Rio acontecem de 3 a 21 de 
agosto de 2016. 

Os cerca de 7,5 milhões 
de ingressos são divididos 
em 700 sessões. As vendas 
começaram pelo site www.
rio2016.com/ingressos . 
Mais de 3,8 milhões custam 
até R$ 70, sendo que os mais 
baratos sairão a R$ 40, com 
direito a meia-entrada. O 
mês de abril é apontado pelo 
Comitê Rio 2016 como me-
lhor momento para buscar 
os bilhetes, já que haverá o 
maior número de entradas. 

A divulgação do calen-

dário completo estava pre-
vista para o último dia 24, 
marca dos 500 dias para os 
Jogos. Mas a demora pela 
definição das sedes do fute-
bol atrasou a confecção da 
tabela. Como a Arena Corin-
thians não está 100% defi-
nida, São Paulo ainda não 
terá reserva de ingressos. 

Será possível escolher 
ingressos para até 20 ses-
sões diferentes. Cada ses-
são pode conter um ou mais 
eventos esportivos, como 
no atletismo, por exemplo, 
que em um mesmo ingres-
so pode incluir saltos, arre-
messos e pista. Nas sessões 
de maior demanda, caso 
das finais do futebol mascu-
lino ou do vôlei de quadra, o 
limite é de quatro ingressos 
por pedido. Nas outras, seis.

Serão dois sorteios, e 
será preciso enviar um pe-
dido de ingressos diferente 
para participar de cada um 
deles. Só quem fizer o pe-
dido no primeiro sorteio 
vai participar do segundo. 
Quem não for sorteado para 
nenhum ingresso no pri-
meiro sorteio terá priori-
dade no segundo. Ingressos 
que sobrarem nestes dois 
sorteios serão colocados à 
venda a partir de outubro. 
Será preciso habilitar um 
cartão de crédito ou débito 
da bandeira Visa. O paga-
mento poderá ser parcela-
do em até três vezes, ou cin-
co vezes no cartão Bradesco 
Visa.

O Brasil é uma potência mun-
dial quando o assunto é nadar em 
águas abertas, como no mar, rio, 
lago ou represa. Em 2014, os atle-
tas brasileiros foram soberanos nas 
principais provas internacionais da 
temporada: Ana Marcela e Alan 
do Carmo conquistaram os títulos 
da Copa do Mundo das marato-
nas aquáticas. Além dos dois ma-
ratonistas, o país conta ainda com 
Poliana Okimoto, campeã Mundial 
de 2013.

Com os resultados internacio-
nais, o esporte ganhou visibilidade 
e praticantes em todo o país. Para 
ampliar o desenvolvimento do es-
porte, a Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos (CBDA) 
adquiriu equipamentos voltados 
exclusivos para a prática, aprimora-
mento e ampliação das maratonas 
aquáticas e preparação dos ma-
ratonistas brasileiros. Os recursos 

para a compra dos equipamentos 
saíram por meio de convênio fir-
mado com o Ministério do Esporte.

Nas maratonas aquáticas os 
atletas enfrentam 10km de braça-
das e pernadas, chegando a três 
horas dentro d'água sem parar. 
Para massificar o esporte são ne-
cessários mais do que uma touca, 
óculos ou roupa de banho. Foram 
adquiridos rádios, pórtico de che-
gada inflável, termômetro digital, 
GSP, infravermelho, boia náutica, 
bote inflável, entre outros equipa-
mentos.

“A ideia é desenvolver local-
mente a modalidade. Não só para 
aparecer novos atletas, mas tam-
bém para ensinar as pessoas a na-
dar. Equipar as federações para que 
possam começar a implantar os 
projetos locais”, revelou a supervi-
sora-técnica de maratonas aquáti-
cas da CBDA, Christiane Fanzeres.

Brasil começa a se destacar na modalidade
MARATONAS AQUÁTICAS

Os primeiros kits completos de 
equipamentos foram para as fede-
rações da Bahia e Santa Catarina, 
que contam com trabalho e tradi-
ção nas maratonas aquáticas. No 
Brasil, são cerca de 2,7 mil atletas 
federados que praticam a moda-
lidade. Assim, 24 Estados recebe-
ram os kits básicos de equipamen-
tos para desenvolver inicialmente 
o esporte.

“Em 2009, durante um Con-
gresso que reuniu presidente de 
todas as federações estaduais, foi 
feita uma consulta com os repre-
sentantes e diagnosticamos que o 
grande empecilho para o desen-
volvimento das maratonas aquá-
ticas era a falta de equipamentos 
e capacidade técnica. Os primeiros 
kits foram destinados para seis fe-
derações. Em outra oportunidade, 
nós cobrimos quase todo o país. 
Então, os poucos Estados que fica-
ram sem os equipamentos foi pela 
falta de histórico de utilização, ex-
plicou Christiane Fanzeres.  

“Com a estrutura inicial, com 
boias náuticas, pórtico de chega-
da inflável e rádios, as federações 
podem promover, por exemplo, 
competições estaduais menores. 
Assim, podem ser desenvolvidos 
projetos específicos e democrati-
zando mais o esporte”, concluiu a 
supervisora técnica

Muitas braçadas 
e competitividade 
marcam as 
maratonas 
aquáticas

Os atletas brasileiros de 
saltos ornamentais iniciam 
hoje a disputa do Grand Prix 
da modalidade, realizado 
pela Federação Internacional 
de Natação (FINA). Com nove 
representantes na cidade de 
Léon, região central do Mé-
xico, a equipe verde-amarela 
disputa a competição até o 
dia 5 de abril.

Na sequência, os salta-
dores nacionais viajam para 
Guadalajara para dar conti-
nuidade aos treinamentos vi-
sando a etapa de Porto Rico, 
a ser realizada entre os dias 

16 e 19 do mesmo mês em 
San Juan.

Sob o comando dos téc-
nicos Alexander Ferrer e 
Andréia Boehme, a Seleção 
Brasileira é composta pelas 
atletas Andressa Mendes, 
Giovana Pedroso, Ingrid 
Oliveira, Juliana Veloso e 
Tammy Galera Takagi. Entre 
os homens, estão César Cas-
tro, Hugo Parisi, Ian Matos 
e Luís Felipe Outerelo. Tam-
bém viajam com a equipe a 
fisioterapeuta Violeta Reis e 
o chefe da delegação, Ricardo 
Moreira.

Atletas brasileiros no
Grand Prix do México

SALTOS ORNAMENTAIS

Os Jogos Olímpicos não são 
feitos só de estrelas conhecidas, 
como Usain Bolt, Roger Federer 
e Michael Phelps. As Olimpíadas 
também são marcadas por espe-
táculos em modalidades pouco 
difundidas no Brasil, mas aprecia-
das no planeta, como badminton, 
ciclismo, esgrima e hóquei na gra-
ma. E daqui a pouco mais de um 
ano, nos Jogos do Rio de Janeiro, 

os primeiros da história na Amé-
rica do Sul, os torcedores terão à 
disposição um cardápio farto de 
atrações para acompanhar de per-
to. Mas não basta querer. 

Para assistir às principais provas 
nos seus locais de disputa, o torcedor 
vai ter que "coçar o bolso". Numa 
programação hipotética elaborada 
pelo GloboEsporte.com, um fanático 
por Olimpíadas que quisesse com-

prar ingressos para 50 eventos ao 
longo de todos 19 dias de disputas 
gastaria, por exemplo, R$ 8.620,00 
no mínimo - comprando os bilhetes 
mais baratos. Se o objetivo for sen-
tar nos melhores lugares, o valor se 
aproxima dos R$ 30 mil. Além disso, 
será necessário contar com a sorte e 
ter conhecidos dispostos a ajudar nas 
compras, devido ao limite de 20 in-
gressos por pessoa no site oficial. 

Torcedor pode gastar até R$ 8,6 mil nos Jogos

O voleibol é 
sempre um dos 
esportes mais 
procurados pelo 
torcedor

A beleza nos movimentos e a  técnica nos saltos ornamentais

FOTOS: Reprodução/Internet



São Paulo reencontra San Lorenzo
TAÇA LIBERTADORES

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1 de abril de 2015

Na 1ª partida, Tricolor 
venceu em casa por 1 a 0; 
hoje o jogo é na Argentina

Jogos de hoje

Copa do Brasil 

19h30

Figueirense  x  Princesa do Solimões 

Goiás  x  Santo André 

Anapolina  x  Vitória 

Ituano  x  Joinville 

River-PI  x  Fortaleza 

Rio Branco-AC  x  Vasco 

20h30

Coruripe-AL  x  Atlético-GO 

Paysandu  x  Águia Negra-MS 

Jacuipense  x  Paraná Clube 

Globo-RN  x  América-RN 

Sampaio Correa-MA  x  Estrela-ES 

21h30

Operário-MT  x  Avaí-SC 

CENE-MT  x  Sport 

22h

Campinense-PB  x  Grêmio 

Confiança  x  Ceará

Botafogo-PB  x  Botafogo-RJ

Libertadores

19h45

San Lorenzo  x  São Paulo 

22h

Corinthians  x  Danubio

Buenos Aires - O São 
Paulo visita o San Loren-
zo hoje, às 19h45 (horário 
de Brasília), de olho em dar 
mais um passo rumo às oita-
vas de final da Taça Liberta-
dores, duas semanas depois 
de bater o atual campeão em 
casa por 1 a 0.

Após estrear com der-
rota para o Corinthians na 
primeira rodada do grupo 
2, o Tricolor do Morumbi se 
reabilitou, bateu no Danu-
bio por 4 a 0, e depois levou 
a melhor sobre o ‘Ciclón’, na 
que era considerada a pri-
meira das finais pela segun-
da vaga na chave.

Com seis pontos, o time 
treinado por Muricy Rama-
lho ocupa a vice-liderança 
faltando duas jornadas pra 
o fim da primeira fase, três 
atrás do Corinthians e três 
na frente do San Lorenzo, en-
quanto o time uruguaio está 
na lanterna por não ter con-
seguido pontuar.

Caso o São Paulo saia do 
estádio Nuevo Gasómetro 
com a vitória, faltará apenas 
um ponto em dois compro-
missos para a classificação 
ser selada. Se empatar, o 
Tricolor terá que vencer o 
Danubio e contar com ajuda 

do Corinthians daqui a duas 
semanas, em duelo na capi-
tal paulista.

Se o San Lorenzo levar a 
melhor em Buenos Aires, os 
dois times ficarão iguais em 
seis pontos e irão duelar por 
mais duas rodadas pela segun-
da vaga da chave, já que dificil-
mente o Alvinegro deixaria de 
ser o dono de uma delas.

Para o jogo fora de casa, 
o São Paulo embarcou ontem 

pela manhã, tendo chegado 
à tarde na capital argentina. 
Alan Kardec e Alexandre Pato 
serão os titulares na linha 
ofensiva do tricolor paulista.

Além disso, Muricy deve-
rá apresentar algumas novi-
dade no 11 inicial, possíveis 
mudanças nas laterais, com 
Bruno e Carlinhos dando lu-
gar a Auro e Reinaldo, e no 
meio, com Boschilia na vaga 
de Paulo Henrique Ganso. 

Centurión e Thiago Mendes 
também lutam pela posição.

O San Lorenzo, depois 
do resultado negativo sofrido 
no Morumbi, chega embalado 
pela goleada aplicada no fim 
de semana, em casa, sobre o 
Lanús por 4 a 0. O campeão 
da Libertadores chegou as-
sim aos 18 pontos, o que va-
leu a liderança do Campeona-
to Argentino.

O técnico Edgardo Bauza 

tem todo o elenco à disposi-
ção e só tem uma dúvida para 
o jogo, pois ainda avaliará as 
condições físicas de Néstor 
Ortigoza, que se recuperou re-
centemente de um problema 
muscular na perna direita.

Dois jogadores aparecem 
como opção, caso o meia titu-
lar da campanha da conquista 
da América inicie o duelo no 
banco de reservas: Héctor Vil-
lalba e Franco Mussis.

O técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, deve fazer algumas mudanças na equipe que vai enfrentar o atual campeão da Libertadores

FOTO: Reprodução/Internet

Corinthians terá o time titular para pegar a equipe uruguaia pelo Grupo 2 da Libertadores

FOTO: Reprodução/Internet

O Auto Esporte 
deve ser julgado na 
próxima segunda-feira, 
às 19h30, na sede da 
Federação Paraibana 
de Futebol (FPF), pela 
1ª Comissão Disciplinar 
do Tribunal de Justiça 
Desportiva da Paraíba 
(TJDPB), no processo 
em que o Alvirrubro 
escalou de forma ir-
regular o atacante 
Junior Mandacaru no 
Estadual. O problema 
é que o atacante não 
rescindiu o contrato 
com o Miramar de Ca-
bedelo, onde foi em-
prestado pelo time da 
capital para atuar pelo 
vice-campeão da Se-
gundona/2014. 

O jogo ocorreu no 
dia 18 de janeiro, quan-
do o Auto perdeu para 
o Sousa (1 a 0), no Está-
dio Marizão, na estreia 
das equipes no Paraiba-
no. O denunciante foi 
o procurador Marinal-
do Roberto de Barros, 
que colocou o clube 
no artigo 214 do Códi-
go Brasileiro de Justi-
ça Desportiva (CBJD), 
após relatório do audi-
tor processante, André 
Luiz Pessoa de Carvalho 
e parecer da primeira 
Comissão Disciplinar do 
TJDPB. 

Caso seja derrota-
do, o Clube do Povo 
pode perder três pon-
tos e receber uma mul-
ta que será definida 
pelos auditores. O time 

pessoense ainda pode 
recorrer ao Pleno do 
TJDPB para reverter 
a situação. De acordo 
com o presidente do 
TJDPB, Lionaldo San-
tos, os dirigentes pre-
cisam ter mais atenção 
no momento em que 
for escalar qualquer 
atleta em jogos ofi-
ciais. “Os exemplos são 
a cada rodada em vá-
rias competições pelo 
país, onde tudo acaba 
nos tribunais de justi-
ça. Tenham mais aten-
ção para que o próprio 
jogador não fique pre-
judicado”, disse. 

Pelo lado automo-
bilista, o advogado José 
Caetano disse que está 
tranquilo com a vitória, 
já que na abertura do 
Estadual todos os diri-
gentes que estão par-
ticipando da disputa 
concordaram em não 
denunciar atleta que 
não estivesse regulari-
zado a tempo.

Julgamento do Auto 
deve ser segunda

CASO JUNIOR MANDACARU

Caso seja 

derrotado, o 

Clube do Povo 

pode perder 

três pontos 

e receber 

uma multa

O Vasco inicia hoje, con-
tra o Rio Branco-AC, às 19h30, 
na Arena da Floresta, no Acre, 
a sua 24ª participação na 
Copa do Brasil. O Cruz-Malti-
no tem retrospecto invejável 
em suas estreias na competi-
ção. Foram 15 triunfos e oito 
empates. É o único clube da 
Série A atual que jamais foi 
derrotado em sua primeira 
partida de cada edição do tor-
neio. Chapecoense, Cruzeiro, 
Flamengo, Palmeiras e Santos 
vêm em seguida. Todos tive-

ram apenas um insucesso no 
início da disputa do segundo 
principal certame do país. 

O Clube da Colina come-
çará a sua trajetória na Copa 
do Brasil na região Norte pela 
sétima vez em sua história, a 
primeira no Estado do Acre. 
Antes disso, os vascaínos es-
trearam fora de casa cinco 
vezes contra clubes amazo-
nenses e uma contra um clu-
be rondoniense. Nessas parti-
das, os cariocas somaram três 
vitórias e três empates.

Na campanha do seu 
único título da Copa do Bra-
sil, em 2011, o Vasco fez a 
sua estreia mais brilhante. 
Goleou o Comercial-MS por 
6 a 1 e deu um belo ponta-
pé inicial em sua caminhada 
rumo ao caneco.

Priorizando o Campeo-
nato Carioca, o Vasco man-
dará a campo uma equipe 
de reservas. O Cruz-Maltino, 
que no fim de semana empa-
tou por 1 a 1 com o Botafo-
go, pode garantir no próximo 

fim de semana, diante do Fri-
burguense, a vaga nas semi-
finais do Estadual. Sendo as-
sim, decidiu arriscar que os 
suplentes possam dar conta 
do recado no Norte, trazendo 
a decisão para o jogo da vol-
ta, previsto para 15 de abril, 
em São Januário, no Rio de 
Janeiro (RJ). Dessa forma o 
time carioca pode acabar 
abrindo mão de tentar ga-
nhar por dois ou mais gols de 
vantagem, o que lhe daria de 
forma direta a classificação.

Vasco encara o Rio Branco-AC
COPA DO BRASIL

Depois de servirem a Sele-
ção Brasileira em dois amisto-
sos na Europa, contra França e 
Chile, o zagueiro Gil e o volante 
Elias pegaram um voo de 11 
horas de Londres até São Pau-
lo. Chegaram na noite do últi-
mo domingo. Acordaram cedo 
e foram para o CT Joaquim 
Grava treinar com os demais 
companheiros. E já foram con-
firmados pelo técnico Tite na 
equipe que enfrenta o Danu-
bio, hoje, às 22h, na Arena Co-
rinthians, pela quarta rodada 
do Grupo 2 da Libertadores.

Tite, que havia poupado os 
titulares na vitória por 1 a 0 so-
bre o Bragantino, domingo, em 
Bragança Paulista, escalou o 
time com a seguinte formação, 
no 4-1-4-1: Cássio, Fagner, Fe-
lipe, Gil e Uendel; Ralf; Jadson, 
Elias, Renato Augusto e Emer-
son Sheik; Paolo Guerrero.

O lateral-esquerdo Fábio 
Santos, recuperando-se de 
uma lesão no joelho direito, 
permanece fora da equipe. Já 
o colombiano Stiven Mendo-

Timão enfrenta o Danubio hoje
NA ARENA CORINTHIANS

za, recuperado de um proble-
ma muscular na coxa direita, 
treinou entre os reservas e 
deve ser relacionado.

O atacante Luciano, po-
rém, sentiu uma lesão na coxa 
direita durante o jogo contra o 
Bragatino e está fora da par-
tida contra os uruguaios. Ele 
ficará um bom tempo em tra-
tamento. A previsão do depar-
tamento médico é de que ele 

necessite de um mês até ser li-
berado para as atividades com 
bola novamente. 

100 jogos
A história do Corinthians 

na Taça Libertadores chega aos 
100 jogos hoje em sua arena. 
Uma história de expectativas, 
decepções e uma grande re-
denção. Após eliminações trau-
máticas e o acúmulo de alguns 

vilões, o Timão chegou à glória 
máxima com o título de 2012, 
que encerrou as piadas dos ri-
vais. Agora, os alvinegros estão 
em busca do bicampeonato.

Em 99 jogos até hoje, o 
Corinthians acumulou boas 
histórias. São 54 vitórias, 22 
empates e 23 derrotas na 
competição, em 12 participa-
ções. A mais longa, claro, foi 
em 2012, ano do título.
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Campinense pede o apoio 
da torcida no Amigão para 
garantir o jogo de volta

Raposa encara o Grêmio hoje
COPA DO BRASIL

Após a eliminação da 
Copa do Nordeste, o Campi-
nense começa hoje a participa-
ção em outra competição, com 
o objetivo de representar bem 
a Paraíba. A Raposa estreia na 
Copa do Brasil, às 22 horas, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande, contra o Grêmio de 
Porto Alegre. O Rubro-Negro 
paraibano quer surpreender 
o favorito Tricolor Gaúcho, 
levando a decisão para o se-
gundo jogo, programado para 
a Arena do Grêmio na capital 
do Rio Grande do Sul. Isto só 
será possível, caso a Raposa 
não perca por uma diferen-
ça superior a um gol. Se isto 
ocorrer, o Grêmio passa para 
a segunda fase da competição, 
eliminando o Campinense, 
sem a necessidade do segun-
do jogo. Esta será a primeira 
vez que os dois clubes vão se 
enfrentar. Não há registros de 
jogos oficiais, nem amistosos 
entre as duas equipes.

Para esta partida contra 
o Grêmio, o treinador Fran-
cisco Diá tem uma grande 
dúvida na zaga. O titular Ga-
briel Valengo, que inclusive 
é o capitão da equipe, não 
treinou durante a semana, 
com dores na coxa. O treina-
dor vai esperar até a hora do 
jogo, quando o atleta deverá 
fazer um teste para ver se 
tem condições. Se não tiver, a 
zaga deverá ser a mesma que 
foi bem contra o Bahia na 
Fonte Nova, formada por Jai-
ro e Pedrão. Por outro lado, o 
treinador rubro-negro terá a 
volta do lateral Jefferson Re-
cife, que estava cumprindo 
suspensão.

Diá está fazendo misté-
rio na escalação, tentando 
surpreender o adversário, 
que já tem informações de 
como joga o Campinense. Po-
rém, tudo indica que o time 
deverá ser o mesmo que co-
meçou jogando na Bahia.

Pelo lado do Grêmio, o 
técnico Felipão está pregando 
muito respeito ao Campinen-
se, apesar de não esconder 
que se for possível eliminar 
o jogo da volta, isto dará um 
descanso maior ao elenco, 

que vem numa maratona de 
jogos pelo Campeonato Gaú-
cho. Para o treinador, o mais 
importante é passar pelo 
Campinense, não importando 
se em um ou em dois jogos. O 
Tricolor é líder do Gauchão, 
com 29 pontos, e vem de uma 
vitória no último domingo so-
bre o São Paulo, por 2 a 0.

Felipão afirmou, na 

chegada a Campina Grande, 
que a conquista da Copa do 
Brasil é um dos objetivos do 
Grêmio para este ano. O clu-
be gaúcho já conquistou a 
competição quatro vezes, o 
mesmo número de vezes do 
seu treinador, que já ganhou 
o título pelo Palmeiras, duas 
vezes, pelo próprio Grêmio e 
pelo Criciúma.

Ficha técnica

Prováveis escalações

CAMPINENSE
Gledson, Jefferson Recife, Jairo, Pedrão (ou Gabriel Valengo) e Leandro Sobral; Negretti, 
Neto, Leandro Santos e Luiz Fernando; Felipe Alves e Reginaldo Junior.

GrêMIo
Tiago, Rafael Galhardo, Pedro Gerome, Rodholfo e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Luan 
e Giuliano; Yuri Mamute e Brian Rodrigues.

ArBITrAGEM
Juiz
Avelar Rodrigo da Silva-CE
Auxiliar 1
Arnaldo Rodrigues de Souza-CE
Auxiliar 2
Mailton Junior de Sousa Oliveira-CE

INGrESSoS
Cadeiras
R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia
Arquibancada sombra
R$ 50,00 Inteira e R$ 25,00 meia
Arquibancada Sol
R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia

Luiz Felipe Scolari 
é a maior atração 

do Grêmio no 
jogo  contra o 

Campinense

A torcida do Campinense promete lotar as dependências do estádio Amigão para apoiar a equipe que vem numa crescente nos últimos jogos em Campina Grande

A Procuradoria da Justiça Des-
portiva solicitou imagens da parti-
da entre Bahia x Campinense, pela 
Copa do Nordeste. O objetivo é ana-
lisar as infrações ocorridas no con-
fronto, que encerrou com o atleta 
Alvinho, do Campinense, com duas 
fraturas na perna após entrada dura 
do lateral do Bahia, Patric e do corte 
sofrido pelo quarto árbitro, atingi-
do na cabeça por uma pedra arre-
messada pela torcida.

Realizado no último dia 25 
de março, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, o jogo marcou as 
quartas de final da Copa do Nordes-
te. Na súmula, o árbitro Francisco 
Carlos do Nascimento narrou os pro-
blemas ocorridos na partida.

“Expulsei do banco de suplen-
tes aos 34 minutos do 1º tempo o Sr. 
Francisco de Assis Ciriaco dos Santos, 
técnico da equipe do Campinense. 
Por dar um soco na bola quando 
esta estava nas mãos do atleta da 
equipe do Bahia que iria cobrar um 
arremesso lateral, retardando assim 
o reinício do jogo.

Expulsei do banco de suplen-

tes aos 38 minutos do 1º tempo o 
Sr. Jean Robson Barros, preparador 
físico da equipe do Campinense. 
Por reclamar de forma acintosa e 
gesticulando com os braços as de-
cisões tomadas pela equipe de ar-
bitragem. Destaco ainda que no 
momento em que o quarto árbitro 
o Sr. Pablo dos Santos estava reti-
rando o mesmo do banco de reser-
vas foi atingido por uma pedra ar-
remessada das arquibancadas onde 
se encontravam torcedores da equi-
pe do Campinense. Informo que o 
mesmo foi atendido pelos médicos 
onde foi preciso fazer curativo e co-
locar pontos na cabeça.

Aos 13 minutos do 1º tem-
po o jogo ficou paralisado por 10 
dez minutos para atendimento ao 
atleta do Campinense dentro do 
campo de jogo onde foi preciso a 
ambulância entrar para retirada 
do atleta de nº 11 Sr. Álvaro Felipe 
da Silva. O atleta saiu com suspeita 
de fratura na perna segundo equi-
pe médica que atendeu o mesmo”, 
escreveu o árbitro no documento 
enviado à CBF.

Apesar da gravidade no lance, 
que causou a ruptura da fíbula e da 
tíbia da perna esquerda do atleta 
atingido, o árbitro apresentou ape-
nas o cartão amarelo a Patric por 
“calçar o adversário”. Se confirmada 
a infração, o jogador do Bahia pode 
ser denunciado no STJD com base 
no artigo 254 § 3º do CBJD (Praticar 
jogada violenta. Na hipótese de o 
atingido permanecer impossibili-
tado de praticar a modalidade em 
consequência de jogada violenta 
grave, o infrator poderá continuar 
suspenso até que o atingido esteja 
apto a retornar ao treinamento, res-
peitado o prazo máximo de cento e 
oitenta dias).

Já o Campinense, além de de-
fender técnico e preparador físico, 
pode ser punido pela ação da torci-
da. O clube deve responder ao arti-
go 213, inciso III § 1º do CBJD (Deixar 
de prevenir e reprimir lançamento 
de objetos no campo ou local da dis-
puta do evento desportivo). A pena 
prevista é de multa entre R$ 100 e 
R$ 100 mil, além de perda de man-
do de campo de uma a 10 partidas.

rubro-Negro pode perder até 10 mandos de campo

Campinense e Bahia, no 
Amigão, jogo disputado 

com muita confusão  no 
último dia 25

FOTOS: Reprodução/Internet

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.073,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017676
Responsavel.: IRAN PALMEIRA DA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 016672927/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.272,75
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019494
Responsavel.: JOSE RICARDO GUEDES LINS 
FILHO ME
CPF/CNPJ....: 014166679/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.284,75
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019493
Responsavel.: MARIA DO CARMO CARVALHO
CPF/CNPJ....: 186015104-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             38,52
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018612
Responsavel.: MARIA DO CARMO F DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 455349001-30
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            104,66
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018793
Responsavel.: MARIA EDUARDA LIRA C GALVAO
CPF/CNPJ....: 015769194-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             27,69
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019181
Responsavel.: MARIA HYLDA DE L DE L BATISTA
CPF/CNPJ....: 264002004-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            184,93
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018856
Responsavel.: MARIA DA PAZ FERNANDES PIANCO
CPF/CNPJ....: 569158104-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             40,76
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019262
Responsavel.: MARIA DA PENHA MEDEIROS COSTA
CPF/CNPJ....: 292281664-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             35,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019379
Responsavel.: MARIA ROSANGELA NUNES GUEDES
CPF/CNPJ....: 451238704-82
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             32,14
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019310
Responsavel.: MIGUEL DE FARIAS CASCUDO FILHO
CPF/CNPJ....: 106802784-35
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             33,07
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019023
Responsavel.: NATHALYA MARTHA A A PINHEIRO
CPF/CNPJ....: 078808964-14
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             76,64
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018860
Responsavel.: NIVANIA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 768964124-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            105,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018991
Responsavel.: PAULO BATISTA CESARIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 089427664-63
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019403
Responsavel.: PAULO SERGIO NAVARRO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 222140709-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             71,86
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018864
Responsavel.: PENHA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 690079264-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             36,75
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018632
Responsavel.: PIETRO DE ANDRADE PARENTE
CPF/CNPJ....: 021533204-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015394
Responsavel.: STUDIO ELETR COM E DISTR DE 
MOVEIS
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.868,87
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018303
Responsavel.: STUDIO ELETR COM DIST. MOV ELE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.740,79
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018388
Responsavel.: TIAGO SANTOS DE SOUZA EIRELI - ME
CPF/CNPJ....: 017418919/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017740
Responsavel.: TIAGO SANTOS DE SOUZA EIRELI - ME
CPF/CNPJ....: 017418919/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.333,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018306
Responsavel.: VICTORIA VIVIAN DA S PONTES
CPF/CNPJ....: 081361444-94
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             35,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019282
Responsavel.: VICENCIA DE PAULA N B ARNAUD
CPF/CNPJ....: 018717334-64
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             72,45
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018797
Responsavel.: VERONICA MARIA AMORIM ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 431671954-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             68,10
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018811
Responsavel.: WALERIA GOMES AGRIPINO
CPF/CNPJ....: 046700344-05
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            142,35
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019126
Responsavel.: WIDJANE ALBUQUERQUE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 081763254-90
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             59,80
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018774
Responsavel.: WINNIE YVELISE BRANDAO
CPF/CNPJ....: 136898737-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019296
Responsavel.: YAN BURITY MOURA DE MOURA
CPF/CNPJ....: 079257234-32
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019435
Responsavel.: YANNA NOBREGA DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 910492964-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             70,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018956
Responsavel.: YARA GADELHA COM VAR DE MAT DE
CPF/CNPJ....: 007286959/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.154,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018382
Responsavel.: YARA GADELHA COM VAR DE MAT DE
CPF/CNPJ....: 007286959/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.377,76
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018385
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

 Joao Pessoa,  01/04/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALBA FRACINETE CAIAFFO COSTA
CPF/CNPJ....: 132943854-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             63,69
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018772
Responsavel.: ALDA MARIA DE CARVALHO PINTO
CPF/CNPJ....: 109482014-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             40,35
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018679
Responsavel.: ALEX AMARAL LIMA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 705310725-68
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         11.332,47
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 018414
Responsavel.: ALDINEIDE MOURA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 056696094-09
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             29,41
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019159
Responsavel.: ALINE SANTOS MACHADO DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 008973004-67
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             83,76
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018755
Responsavel.: ANA KARLA ARAUJO ESPINOLA
CPF/CNPJ....: 010487434-11
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             35,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019057
Responsavel.: ANDREIA PINHEIRO ASSALIM
CPF/CNPJ....: 053775234-07
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             25,22
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019029
Responsavel.: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 735587537-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             79,55
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018658
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS 
E SERVIC
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            574,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017470
Responsavel.: CAMILLA MAYARA DA SILVA SOARES 
FARM
CPF/CNPJ....: 018235020/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017388
Responsavel.: CAROLINA BASTOS P V VISSOTTO
CPF/CNPJ....: 048497984-11
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             48,13
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018922
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRIBUI AO
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            451,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018235
Responsavel.: CLEONEIDE DA SILVA GALVAO
CPF/CNPJ....: 053679824-92
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             40,53
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018580
Responsavel.: CONSTRUTORA DIA LTDA
CPF/CNPJ....: 016717802/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            893,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017738
Responsavel.: DAVI DANIEL BERNARDINO SILVA
CPF/CNPJ....: 106938204-38
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             29,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019177
Responsavel.: DEBORA DE SOUZA E S ANDRADE
CPF/CNPJ....: 343831824-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             80,75
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018979
Responsavel.: DEOLINDA MARIA SANTOS
CPF/CNPJ....: 870068124-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019345
Responsavel.: DK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 018204444/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.565,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016891
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.633,64
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017486
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.125,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017497
Responsavel.: EDSON HAMON SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 874482204-97
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             43,90
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019055
Responsavel.: EDSON HAMON SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 874482204-97
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             80,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019347
Responsavel.: ELISABETE FERNANDES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 408668314-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            122,78
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018879
Responsavel.: ELIZANGELA MARIA B ALENCAR
CPF/CNPJ....: 887713774-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             32,14
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019225
Responsavel.: EMANUEL ARCELINO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 713680354-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             27,71
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019169
Responsavel.: EMANUELA DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ....: 033072494-01
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             30,92
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019037
Responsavel.: ERICA DIAS FEITOSA
CPF/CNPJ....: 034464114-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             25,48
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019000
Responsavel.: ESDRAS GUIMARAES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 893805174-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             22,91
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019041
Responsavel.: FABRICIA NOGUEIRA RAMOS DE VAS
CPF/CNPJ....: 020917913/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.498,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017895
Responsavel.: FERNANDO RAMOS QUEIROGA
CPF/CNPJ....: 968487402-25
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             31,98
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019274
Responsavel.: FRANCINEIDE P A DO NACIMENTO
CPF/CNPJ....: 977449484-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017511
Responsavel.: GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ....: 008172306/0006-41

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

Governo do Estado da Paraíba
Laboratório Industrial Farmacêutico

do Estado da Paraíba S/A
LIFESA

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

RIA”
–  EDITAL DE CONVOCAÇÃO –

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

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

Presidente do Conselho de Administração
LIFESA

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

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

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

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

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

NIRE 25.300.010.681
AVISO AOS ACIONISTAS

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

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

Diretor Financeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 012/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 14 de Abril de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS À 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E  FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, 
na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 19 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 013/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço  no dia 14 de Abril  de 2015 as 13:00 horas, tendo como objetivo: 
registro de preço para locação de veículos destinados à manutenção das atividades da secretaria 
municipal de saúde.A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 20 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 014/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP 
no dia 14 de Abril  de 2015 as 15:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 23 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 015/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 15 de Abril de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS, PÃES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, PRÈ-ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela 
Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 24 de Março  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº: 001/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/52006 e suas alterações, 
no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial por registro de preço, do tipo menor preço por item, no dia 16 de ABRIL de 2015 
as 15:00 horas, tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na Rua Padre José João, 31, Centro, 
Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 3299-1016, no horário de expediente das 08:00 às 14:00.

Pitimbu-PB, 30 de março de 2015.
WUILIANS JONYS TAVARES GABI

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº: 002/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, 
no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial por registro de preço, do tipo menor preço por item, no dia 16 de ABRIL de 
2015 as 16:00hs, tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A 
reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na Rua Padre 
José João, 31, Pitimbu/PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 30 de março de 2015.
WUILIANS JONYS TAVARES GABI 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2014.

OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 294/2014 datado de 06/06/2014 e com término de vigência em 06/12/2014 
e ao primeiro aditivo de prazo datado de 04/12/2014 com vigência até 06/04/2015, celebrado inicial-
mente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Serviços de Manutenção e Reposição 
de pavimentos graníticos em diversas localidades da zona urbana do Município de Guarabira

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: J.R.P. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 05.157.468/0001-
08- DEIVID ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA

JUSTIFICATIVA: Em razão de não terem sidos realizados totalmente os serviços contratados, 
conforme justificativa técnica.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 31/03/2015. 
NOVA VIGÊNCIA: 07/07/2015
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa do ramo pertinente para realizações de procedimentos 
Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2015 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
da Guarabira e: CT Nº 00205/2015 – 30.03.15 - CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA 
DE OLHOS LTDA - R$ 1.878.323,52.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2015, que objetiva: Contratação de 
Empresa do ramo pertinente para realizações de procedimentos Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgi-
cos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTRO PARAIBANO 
DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - R$ 1.878.323,52. Fica o licitante convocado para 
assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 26 de Março de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Clinica especializada para realizações de exames para diagnósticos por 
imagem na área de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2015 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guara-
bira e: CT Nº 00199/2015 - 25.03.15 - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - R$ 208.820,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2015, que objetiva: Contratação de 
Clinica especializada para realizações de exames para diagnósticos por imagem na área de saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: UNIDADE RADIOLÓGICA 
CLÍNICA LTDA - R$ 208.820,00.  Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos 
do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 24 de Março de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Móveis diversos para o melhor funcionamento das atividades Administrativas Municipal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉS-
TICOS LTDA - R$ 87.500,00; FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - R$ 24.200,00; JANDERSON 
COSTA LEÃO LIMA - R$ 29.650,00; NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - R$ 26.900,00; NOVA 
CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 9.770,00. Fica os licitantes convocados 
para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 27 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Peixes para distribuição com a população carente do município por 
ocasião da Semana Santa 2015 e outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2015 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material, Bem ou 
Serviço P/ Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00198/2015 - 27.03.15 - SEVERINO 
MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 93.800,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2015, que objetiva: Aquisições de Peixes 
para distribuição com a população carente do município por ocasião da Semana Santa 2015 e 
outros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO MANOEL 
DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 93.800,00. Fica o licitante convocado para assinatura 
do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 26 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2015, que objetiva: Aquisições par-
celadas de Pneus/outros para melhor funcionamento das Secretarias Municipais até dezembro de 
2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HC PEÇAS S/A - R$ 
134.780,00; MB AUTO PEÇAS LTDA - R$ 59.672,00; PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 214.480,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato 
nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 27 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de guloseimas e produtos doces diversos para o melhor aten-
dimento dos eventos da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2015 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Materil, Bem ou 
Serviço P/ Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00209/2015 - 30.03.15 - MARIA DA 
LUZ DE BRITO GUEDES - R$ 93.660,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de guloseimas e produtos doces diversos para o melhor atendimento dos eventos da Administração; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DA LUZ DE BRITO 
GUEDES - R$ 93.660,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato

Guarabira - PB, 30 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Salgados e Lanches diversos, destinados ao atendimento 
de eventos até dezembro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2015 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00211/2015 - 31.03.15 - MAISON DE MEL LTDA - R$ 61.695,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Salgados e Lanches diversos, destinados ao atendimento de eventos até dezembro de 2015; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAISON DE MEL LTDA - R$ 
61.695,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento 
convocatório.

Guarabira - PB, 31 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE CENCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada 
através dos órgãos de comunicação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015, tendo 
como objeto a Contratação de Serviços de Locação de veículos destinados as diversas Secretarias 
do Município de Triunfo e ao Fundo Municipal de Saúde, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 
8.666/93, cuja sessão fora programada para o dia 10 de Abril de 2015, às 08:00h, por omissão de 
itens exigidos na Lei de Licitação 8.666/93, sendo nova data e horário oportunamente divulgados 
através dos meios de comunicação.

Triunfo - PB, 31 de Março de 2015
ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material médico hospitalar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. - R$ 19.970,90; MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI-
COS LTDA - R$ 31.128,50; PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 35.715,20.

Serra da Raiz - PB, 30 de Março de 2015
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Material de Limpeza, Higiene e Utensílios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 38.377,00; MARIA ROSELI COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI-EPP - R$ 38.637,00.

Serra da Raiz - PB, 30 de Março de 2015
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEGA 
MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 232.428,00.

Serra da Raiz - PB, 30 de Março de 2015
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor de IDEIAS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
E ASSOCIATIVISMO SUSTENTÁVEL CNPJ 05.790.756/0001-03 no valor total de R$ 19.000,00. 
Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 30 de março de 2015.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor da empresaIDEIAS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
E ASSOCIATIVISMO SUSTENTÁVEL CNPJ 05.790.756/0001-03 no valor total de R$ 19.000,00. 
Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 30 de março de 2015.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA 

E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: 
ML CONSTRUÇÕES LTDA e OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Prazo 
para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, 
a abertura das propostas será realizada no dia 13/04/2015, às 14:30 horas. Informações na sala 
da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. 
Telefone: 83-3372-2246/2447, licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 31 de março de 2015.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

Ventos do Nordeste S/A, CNPJ 16.833.395/000143, torna público que requereu a SUDEMA- Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para o Complexo de Parques 
Eólicos FRAGATA, com 90 MW de potência instalada, localizado no município de Araruna.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 1 de abril de 2015

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 36
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: José da Cunha Torres Filho , matrícula n. 600.416-4, para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0009062-8/2014. 

João Pessoa, 30 de Março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL 

Sobre Sistema de Registro de Preço nº 025/2015
ERRATA – Onde lê-se: Aquisição de material permanente para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Serra Grande – PB, SERÁ PARA TODAS AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO.

O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 08 de 
abril de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar 
copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com,tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expe-
diente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

Serra Grande-PB, 31 de MARÇO de 2015.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 001/2015
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às 
quatorze horas do dia dez de março do ano de 2015, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, 
no local onde funciona a Secretaria de Finanças, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria 
N° 005/2014, de 02 de janeiro de 2014 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na 
modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item para AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A 
FROTA MUNICIPAL. Aberta a reunião, o Pregoeiro constatou que no horário preestabelecido não 
apareceram empresas interessadas em participar do certame regido pelo edital do Pregão Presencial 
001/2015. Não havendo interessados em participar da presente licitação, a mesma foi declarada 
DESERTA. A nova data da licitação será divulgada a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário 
Oficial do Município. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal 
de Pitimbu, localizada na Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 
3299-1016, no horário de expediente das 08:00 às 14:00.

Pitimbu, PB, 10 de março de 2015.
Wuilians Jonys Tavares Gabi

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 08.701.708/0001-81

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Convocamos o ServidorJEANDERSON JOSÉ TRAJANO ARAÚJO,Portaria nº150/2012, Cargo: 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISÍCA,Portador da Cédula Identidade nº 2.445.313 – SSP/PB, Inscri-
ta no CPF nº 037.908.014-10, residente na Rua Borborema, nº 27 – Bairro Monte Santo –– Campina 
Grande –PB, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a comparecer no Local de Trabalho no 
prazo de 48 horas (quarenta e oito) a contar da data desta convocação, o não comparecimento no 
prazo citado serão tomadas medidas cabíveis. 

Barra de São Miguel - PB, 26 de Março de 2015.
LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
  PREFEITA CONSTITUCIONAL

ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

C/cópia: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL“JOÃO PINTO DA SILVA”

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00015/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços técnicos na área de topografia e 

planialtimetria para elaboração de projetos, destinados a manutenção das atividades da Prefeitura 
Municipal de Vieirópolis. Data e Local: 14 de Abril de 2015 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 31 de Março de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00016/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de serigrafia de confecção e 

impressão de adesivos, crachás, banners, etc., de uso da Prefeitura Municipal de Vieirópolis. Data 
e Local: 14 de Abril de 2015 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 31 de Março de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição parcelada de material médico hospitalar. Fundamento Legal: Pregão Presencial 
nº 00004/2015. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (FUS, PAB) Dotação 
Orçamentária: 02040 - 10.301.0009.2013 - 3390.3003 / 10.301.0009.2014 - 3390.3003. Vigência: até 
o final do exercício financeiro de 2015. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: 
CT Nº 00010/2015 - 30.03.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. - R$ 19.970,90; CT Nº 00011/2015 
- 30.03.15 - MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - R$ 31.128,50; CT Nº 
00012/2015 - 30.03.15 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 35.715,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição parcelada de Material de Limpeza, Higiene e Utensílios. Fundamento 
Legal: Pregão Presencial nº 00005/2015. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra 
da Raiz: (FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUS, SUS, FNAS) Dotação Orçamentária: 02010 - 
04.122.0002.2002 - 3390.3000 02020 - 04.123.0002.2003 - 3390.3000 02030 - 08.122.0002.2004 
- 3390.3000/08.243.0007.2005 - 3390.3000/08.244.0007.2011 - 3390.3000 02040 - 10.301.0009.2013 
- 3390.3000/10.301.0009.2014 - 3390.3000/12.361.0013.2025 - 3390.3000/ 12.361.0013.2027 - 
3390.3000 02060 - 15.122.0002.2034 - 3390.3000 02070 - 20.122.0002.2036 - 3390.3000.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. Partes Contratantes: Prefeitura Muni-
cipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00013/2015 - 30.03.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 
38.377,00; CT Nº 00014/2015 - 30.03.15 - MARIA ROSELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-
-EPP - R$ 38.637,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 
00006/2015. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos do FNDE, FNAS, 
FPM, ICMS). Dotação Orçamentária 02030 - 08.244.0007.2010 - 3390.3000/08.244.0007.2006 - 
3390.3000/08.244.0007.2011 - 3390.3000 02050 - 12.306.0012.2022 - 3390.3000. Vigência: até o 
final do exercício financeiro de 2015. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT 
Nº 00009/2015 - 30.03.15 - MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 232.428,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação nº00002/2015. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: SANTORRES COMERCIO S/A - CNPJ nº 08.065.021/0002-88.
OBJETO: Serviços de conserto e reposição de peças para o carro-pipa pertencente ao município 

de Ibiara, para a distribuição de agua potável no município de Ibiara em razão da seca. 
VALOR TOTAL R$: 12.000,00 (doze mil reais).  
VIGÊNCIA:31.12.2015.

Ibiara - PB, em 30 de março de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

 A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cum-
primento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00002/2015, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para prestação dos Serviços de conserto e reposição de 
peças para o carro-pipa pertencente ao município de Ibiara, para a distribuição de agua potável no 
município de Ibiara em razão da seca, a contratação da empresa SANTORRES COMERCIO S/A, 
cadastrada no CNPJ nº 08.065.021/0002-88, com o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).  

Ibiara, em 27 de março de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição de material 
didático, de expediente e utensílios domésticos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: E. ZALMA SOUZA - ME - R$ 142.687,40.

Areia - PB, 26 de Março de 2015.
PAULO GOMES PEREIRA – Prefeito

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2015, que objetiva: 
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EDUCA - 
ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME - R$ 112.575,00.

Areia - PB, 12 de Março de 2015.
PAULO GOMES PEREIRA – Prefeito

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA - R$ 642.150,00.

Areia - PB, 10 de Março de 2015.
PAULO GOMES PEREIRA - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material didático, de expediente e utensílios domésticos.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO - 04.122.2003.2005 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 02.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.1003.2003 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - 12.365.1004.2022 - AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS - 12.366.1005.2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 12.361.1003.2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO - 02.100 - SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL - MANUTENÇÃO DA SECRE-
TARIA DE SERVIÇO SOCIAL - 08.243.2012.2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI 
- 08.243.2012.2087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - 08.243.2012.2088 - MANU-
TENÇÃO DO PROGRAMA IGD - 02.120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2006.2037 
- MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.1017.2040 
- MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 10.302.1017.2047 - MANU-
TENÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR - 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- 08.244.1023.2065 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF - 08.244.1023.2068 - MANUTEN-
ÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 08.243.1024.2070 - MANUTENÇÃO DO PETI - 3390.30.00 
- MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e:CT Nº 00061/2015 - 26.03.15 - E. 

ZALMA SOUZA - ME - R$ 142.687,40

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO - 04.122.2003.2005 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: EDUCA – Assessoria Educacional 

Ltda. – CT Nº 01002/2015 – 10.03.15 - R$ 112.575,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2015 - Ata de Registro de Pre-
ços nº 00142/2014, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00142/2014, 
realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.199 - SECRETARIA DE SAÚDE - 02.120 
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2006.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.1017.2040 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA - PSF - 10.302.1017.2047 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR - 3390.00 
- MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e:CT Nº 01001/2015 - 11.03.15 - CI-

RÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - R$ 642.150,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, HOMOLOGO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00023/2015, para aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde 
e ADJUDICO o seu objeto a empresa: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 
08.348.650/0001-34, vencedora de alguns itens com o valor global de R$ 283.493,90 (duzentos e 
oitenta e três mil e quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos), conforme carta proposta 
e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 31 de março de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015-SRP, feito pelo 
Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido em conformidade com Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME – CNPJ: 

11.417.239/0001-88, foi vencedora dos itens 2, 4, 7, 8, 9, 12, 25, 28, 40, 41, 46, 50, 55, 56, 64, 
69, 77, 78, 80, 87, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 101, 106, 110 e 113 com o valor total de R$ 73.913,50 
(setenta e três mil novecentos e treze reais e cinquenta centavos) e a empresa PAPELARIA RO-
CHA LTDA-ME - CNPJ: 00.412.020/0001-70 venceu nos itens 3, 5, 6, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 58, 61, 62, 66, 
68, 70, 74, 76, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 95, 98, 105, 108, 109, 111 e 112 com o valor total de 
R$ 250.487,90 (duzentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), 
pelas razões expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 31 de Março de 2015.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

005/2015-SRP, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: PAULO SILVA 
DE OLIVEIRA-ME – CNPJ: 11.417.239/0001-88, foi vencedora dos itens 2, 4, 7, 8, 9, 12, 25, 28, 
40, 41, 46, 50, 55, 56, 64, 69, 77, 78, 80, 87, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 101, 106, 110 e 113 com o 
valor total de R$ 73.913,50 (setenta e três mil novecentos e treze reais e cinquenta centavos) e 
a empresa PAPELARIA ROCHA LTDA-ME - CNPJ: 00.412.020/0001-70 venceu nos itens 3, 5, 6, 
10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 
51, 53, 57, 58, 61, 62, 66, 68, 70, 74, 76, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 95, 98, 105, 108, 109, 111 
e 112 com o valor total de R$ 250.487,90 (duzentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e sete 
reais e noventa centavos).

Juarez Távora- PB, 31 de Março de 2015.
RAFF DE MELO PORTO
PREGOEIRO OFICIAL

                                                   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS
Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 

003/2015, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME, CNPJ: 

03.750.630/0001-71, no valor total de R$ 36.900,00 (Trinta e seis mil e novecentos reais) pelas 
razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 31 de março de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do PREGÃO PRESEN-

CIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 003/2015, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: 
FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME, CNPJ: 03.750.630/0001-71, no valor total de R$ 
36.900,00 (Trinta e seis mil e novecentos reais),

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 31 de março de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2015
A Secretaria de Educação da Prefeitura de Livramento/PB, vem através da Presidente da CPL, 

e considerando o disposto no art. 21 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Lei nº 11.947/2009, 
torna público que realizará a Chamada Pública de Compra da Agricultura Familiar nº 001/2015,para 
aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores e Empreendedores de Base Familiar 
Rural Organizados em Grupo Formal destinada ao preparo das refeições oferecidas aos alunos ma-
triculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da Rede Pública municipal de Ensino, 
para o exercício de 2015. O Grupo Formal deverá apresentar documentos de habilitação, Projeto 
de Venda, no dia 30 de abril de 2015, às 10:h00mn (dez horas). A íntegra do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis na sala da CPL, localizada na sede da Prefeitura na Rua José Américo de Almei-
da, Nº 386, Bairro: Centro, Cidade: Livramento, CEP Nº 58.690-000, telefone: 0XX-(83)-3477-1042.

Livramento/PB, 31 de março de 2015.
Jakeline David de Sousa – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015, no dia 16 de abril de 2015 às 
09h00min.que tem como objetivo a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para: Acompanhamento 
de Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse e apoio quanto ao levantamento 
de arrecadação de tributos municipais e outros, junto aos órgãos competes, mediante meio físico 
(Convênios no Âmbito Federal, Estadual e Repasse através da Caixa Econômica Federal), conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o 
Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 30 de marçode 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015, no dia 16 de abril de 2015 
às 09h30min.que tem como objetivo a Aquisição de Mobiliário da Creche deste município,conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o 
Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 30 de marçode 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, no dia 16 de abril de 2015 
às10h00min.que tem como objetivo a Locação de 01 (um) veículo do Tipo VAN, USADA, ano e 
modelo  a partir de 2013, com 16 lugares, a diesel, com Ar Condicionado, Teto Alto, Vidros e Tra-
vas Elétricas, Air Bags e todos os equipamentos exigidos por Lei, destinado ao Uso da Secretaria 
Municipal de Educação, deste município,conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo 
de Referência.  Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 30 de marçode 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material Odontológico, Hospitalar e Laboratorial, para suprir as necessidades do Posto de Saúde 
e as Unidades Básicas de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME - R$ 105.172,60.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em serviços gráficos para atender às demandas das secretariais deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRAFICA FUTURA 
LTDA - R$ 47.922,00.

Borborema - PB, 26 de Março de 2015.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Odontológico, Hospitalar e Laboratorial, para suprir 

as necessidades do Posto de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB 
FIXO, MAC e FUS: 3.3.90.30.12 - Material de Consumo-material hospitalar 3.3.90.30.99 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00022/2015 - 27.03.15 - DISTRIBUIDORA SALUTTE 
LTDA - ME - R$ 105.172,60.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para atender às deman-

das das secretariais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, PAB, SCFV, EJA, BRASIL ALFABETIZADO, 
MDE, FUNDEB, FNDE, QSE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, CREAS, PRÓ - JOVEM e OUTROS: 
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 
00023/2015 - 27.03.15 - GRAFICA FUTURA LTDA - R$ 47.922,00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h30min do dia 16 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de 
Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para suprir as necessidades da Frota de Veículos pertencentes 
e/ou locados a esta Edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 30 de Março de 2015.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos na área de Gestão Públi-

ca e prestação de contas de convênios do Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 14/04/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 30 de Março de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de medicamentos diversos, não padro-

nizados, mediante solicitação periódica (devendo a entrega ocorrer diariamente nos quantitativos 
solicitados) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local, 
às 10:00 horas do dia 14/04/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 30 de Março de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 26/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a 

reposição de peças para veículos de grande porte que compõem a frota da Prefeitura Municipal 
de Bernardino Batista/PB. Data e Local, às 11:00 horas do dia 14/04/2015, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 30 de Março de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015      
O município de Bernardino Batista, nos termos do art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução 

FNDE/ CD n.º 26/2013, vem realizar Chamamento Público para credenciamento de fornecedores 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação 
escolar, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme anexo 
I do Edital. Os interessados, pessoas físicas e jurídicas deverão apresentar a documentação para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 14 de Abril de 2015, na sala de reuniões da CPL, na Rua 
Ednete Abrantes de Abreu, nº 30, Centro, Bernardino Batista – PB.

Bernardino Batista, 31 de Março de 2015.
Rita de Kássia Batista Almeida Silva

Secretária de Educação e Cultura

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
A Câmara Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de combustíveis. Data de 
abertura: 10/04/2015 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Câmara de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora 
do Desterro, Bairro Novo, no horário de expediente.

Boqueirão, 27 de março de 2015.
Magna Vanusa Farias Araújo 

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
QUARTA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2015
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de órtese e prótese, destinada 

a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Patos (PB), conforme especi-
ficações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

REABERTURA: 16/04/2015 ás 09:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital no Centro Administrativo Aderbal Martins 

de Medeiros – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, 
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), 31 de março de 2015.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL - 043/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de equipamentos e instrumentais odontológicos para atender as 

necessidades da secretaria de saúde do município de Patos PB.
REABERTURA: 16/04/2015 ás 11h00min (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 31 de março de 2015.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DE PATOS – PB, STTRANS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014

RESULTADO DA ANALISE DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REFERENTE AOS DOCU-
MENTOS DE HABILITAÇÃO

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DE PATOS – PB, STTRANS, 
através do seu Pregoeiro, torna público, que após a analise dos recursos em face ao resultado de 
julgamento dos documentos de habilitação, foram consideradas habilitadas as seguintes empresas 
quais sejam: EDITORA & GRAFICA IDEAL LTDA – ME, Inscrita no CNPJ sob o nº 11.968.703/0001-
24, a empresa MAX GRAFICA – GRAFICA E EDITORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.364.404/0001-88, a empresa GRAFICA SÃO MATEUS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.940.493/0001-29 e a empresa  PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 11.968.703/0001-24, as empresas acima qualificadas e consideradas vencedoras do certame 
terão o prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da publicação deste aviso no Diário oficial do Estado 
da Paraíba, para comparecer a sala da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de 
Transito e Transporte Publico de Patos – PB, Sttrans, situada na Rua Horácio Nóbrega, s/nº, Belo 
Horizonte, Patos – PB, CEP: 58.704-000, para assinar o contrato, sob pena de decair o direito a con-
tratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Patos – PB, 31 de Março de 2015.
JADSON GABLO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO CT Nº 00090/2013

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução da Cons-
trução da Quadra Escolar na EMEIEF José Gonçalves da Silvano Município de São João do Rio 
do Peixe - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2014.
DOTAÇÃO: PAC2 - 1109/2014 - Ministério da Educação/FNDE e Recursos Próprios do Município
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo de vigência e 

proceder a pactuação contratual. Fundamentação Legal: Inciso II, §1º, art. 57, da Lei 8666.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e WD Constru-

ções e Serviços Ltda ME. 
Data de Assinatura: 19 de março de 2014.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/1649-30 torna público que reque-
reu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação para a atividade de Comércio 
Varejista de Produtos em Geral com Predominância de Gêneros Alimentícios – Supermercado, 
situado na Av. Walfredo Macedo Brandão, 1122 – Jardim Cidade Universitária - João Pessoa-Pb.

    
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGADINHO
CHAMADA PUBLICA N.º 001/2015

A Prefeita Municipal de Salgadinho, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que fará realizar através da Secretaria de Educação do Município, Chamada pública de 
Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGA-
NIZAÇÕES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR PNAE, de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.947/2009 e na Resolução 
CD/FNDE nº 38/2009. Os grupos Formais/informais deverão apresentar os envelopes contendo a 
documentação para habilitação e respectivo projeto de venda até as 15:00 horas do dia 10 de abril de 
2015, na Secretaria de Educação. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública 
para abertura dos referidos envelopes. O Edital desta Chamada Pública encontra-se a disposição 
dos interessados na Secretaria de Educação, afixado no mural da prefeitura e em locais públicos 
de ampla circulação no município. Recurso: PNAE, previsto no orçamento vigente. Informações, 
obtenção de cópia do edital bem como maiores esclarecimentos, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis na sede da Secretaria de Educação. Telefone: (083) 3424-1043.

Salgadinho, 31 de março de 2015.
DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS

Prefeita Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Maciel de Souza, 154 - Centro - Salgadinho - PB, às 09:30 horas do dia 10 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
(POSTO) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE 
VEICULOS DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal  Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3424-1014.

Email: salgadinho_prefeitura.cpl@hotmail.com
Salgadinho - PB, 31 de Março de 2015

DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Maciel de Souza, 154 - Centro - Salgadinho - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMER-
CIAL PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS 
NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal  Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3424-1014.

Email: salgadinho_prefeitura.cpl@hotmail.com
Salgadinho - PB, 31 de Março de 2015

DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Maciel de Souza, 154 - Centro - Salgadinho - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FISICA PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO 
DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3424-1003. 

Email: salgadinho_prefeitura.cpl@hotmail.com
Salgadinho - PB, 31 de Março de 2015

DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS - Prefeita

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 1 de abril de 2015Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 002/2015
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às quatorze 
horas do dia cinco de março do ano de 2015, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no local onde 
funciona a Secretaria de Finanças, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 005/2014, de 
02 de janeiro de 2014 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELA-
DA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.  
Aberta a reunião, o Pregoeiro constatou que no horário pré-estabelecido não apareceram empresas 
interessadas em participar do certame regido pelo edital do Pregão Presencial 002/2015. Não havendo 
interessados em participar da presente licitação, a mesma foi declarada DESERTA. A nova data da 
licitação será divulgada a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município. Maiores 
informações poderão ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal de Pitimbu, localizada na 
Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 3299-1016, no horário de 
expediente das 08:00 às 14:00.

Pitimbu, PB, 26 de março de 2015.
Wuilians Jonys Tavares Gabi

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial n.º PP008/2015, objeto: Aquisição de material de construção 
em geral, destinado atender às necessidades das secretarias. Vencedor: Casa da Construção Ltda 
EPP, CNPJ Nº 16.515.252/0001-93, com o valor total de R$ 316.338,69. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 26 de março de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial n.º PP009/2015, objeto: Aquisição parcelada de material eletrico 
em geral, destinado atender às necessidades das secretarias. Vencedor: Casa da Construção Ltda 
EPP, CNPJ Nº 16.515.252/0001-93 com o valor total de R$ 127.989,20. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 26 de março de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial n.º PP010/2015, objeto: Aluguel de um 01 (um) imóvel residencial 
(casa) de sua propriedade, devendo ser localizada no Bairro: Alto Branco localizado na cidade de 
Campina Grande/PB, para ser utilizada como casa de apoio a serviço da municipalidade através das 
Secretarias de Ação Social, Saúde e Educação e Cultura. Vencedor: Rosemeri da Cunha Oliveira, 
CNPJ Nº 20342618000147 com o valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), pelos 12 (doze) 
meses. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 26 de março de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial n.º PP013/2015, objeto: Aquisição de material odontológico para 
os Postos de Saúde do município, Vencedor(es): José Nergino Sobreira, CNPJ nº 63.478.895/0001-
94 com o valor total de R$ 32.557,38, ref. aos itens: 1, 2, 4 a 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 
30 a 33, 36, 38 a 42, 44, 45, 47, 49 a 52, 54 a 57, 58 a, 64, 71, 74, 76 a 80., e MM Comercial de 
Medicamentos Ltda, CNPJ Nº 13.312.369/0001-81, com o valor total de R$ 20.579,22, ref. aos itens: 
3, 10, 12, 15, 17, 20, 22,  23, 26 a 29, 34, 35, 37, 43, 46, 48, 53, 62, 63, 65 a 70, 72, 73, 75, 81 e 82. 
Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 26 de março de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita d de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial n.º PP014/2015, objeto: Aquisição de medicamentos dispen-
sados pela farmácia básica, psicotrópicos, Assistência farmacêutica – Farmácia Básica,  injetável e 
medicamento científicos – farmácia, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde, Postos de Saúde. Vencedor(es): Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, 
CNPJ: 70.104.344/0001-26 com o valor total de R$ 85.421,09,. LARMED Distribuidora de Med.Ltda, 
CNPJ 10.831.701/0001-26, com o valor total de R$ 191.682,65,. Pharmaplus Ltda – EPP, CNPJ Nº 
03.817.043/0001-52, com o valor total de R$ 16.226,15,. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 26 de março de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial n.º PP015/2015, objeto: Aquisição de material médico hospitalar 
para os Postos de Saúde do município. Vencedor(es): Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 
70.104.344/0001-26 com o valor total de R$ 38.454,40., Larmed Distribuidora de Med.Ltda, CNPJ 
10.831.701/0001-26, com o valor total de R$ 16.674,10., MM Comercial de Medicamentos Ltda, 
CNPJ Nº 13.312.369/0001-81, com o valor total de R$ 1.690,00., Pharmaplus Ltda – EPP, CNPJ Nº 
03.817.043/0001-52, com o valor total de R$ 3.440,10. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 26 de março de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades 

do Município. Data e Local, às 10:30 horas do dia 15/04/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 31 de Março de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA  DE RESCISÃO CONTRATUAL
ABERTURA DE PROCESSO NEGATIVAÇÃO DE EMPRESA JUNTO AO CADASTRO DE 

FORNECEDORES.
  O Município de São Domingos-PB comunica as empresas abaixo, que foi aberto processo ad-

ministrativo de Negativação junto ao Cadastro de Fornecedor do Município, nos termos do Art. 7º da 
Lei nº 10.520/2002, visto que as empresas não estão entregando os medicamentos, na totalidade dos 
pedidos solicitados, dentro do prazo legal, descumprindo com as obrigações contratuais, referente 
ao Pregão Presencial n° 00020/2014: 

Por inexecução parcial do contrato nº 77/2014, PHOSPODONT LTDA - AV. AYRTON SENNA, 
4148 - CAPIM MACIO- NATAL - RN, CNPJ n° 04.451.626/0001-75, 

Por inexecução parcial do contrato nº 73/2014, CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - RUA PRESI-
DENTEQUARESMA,1105 - ALECRIM - NATAL - RN, CNPJ n° 40.787.152/0001-09.

 Por inexecução parcial do contrato nº 74/2014, FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARM., MED.HOSP. LTDA-ME -RUA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, 110    CATOLÉ    CAMPINA 
GRANDE    PB,CNPJ n° 08.160.290/0001-42.

  Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, querendo, apresentar defesa escrita, em obe-
diência ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, sob pena de aplicação das 
penalidades legais.

 São Domingos/PB, 30 de março de 2015.
Odaísa de Cássia Queiroga da Silva Nóbrega

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

CERTIDÃO
A Prefeitura Municipal de Araruna, na forma da Legislação vigente e tendo em vista a análise 

dos documentos apresentados (Projeto e Memorial Descritivo) expede a presente CERTIDÃO DE 
APROVAÇÃO, para O LOTEAMENTO AMARGOSO, localizado ao Sul com Emidio Antônio Pontes, 
ao oeste com as terras pertencentes a Francisco das Chagas, ao norte com o terreno de Antônio 
Pontes da Silva e a Leste com Severino Ramos da Silva, zona urbana desta cidade, da propriedade 
da: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, CNPJ: 08.927.105/0001-00, estabelecida na Rua Pro-
fessor Moreira, 21 – Centro – Araruna/PB, uma vez que foram satisfeitas as exigências legais e fisicas.

Araruna, 23 de Março de 2015
Marilia Paulino Nobrega

Engenheira Civil
CREA 16011682905

Antonio Alves Simões Filho
Secretario de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO
ANTONIO MARTINS DE SOUSA, Tabelião do Cartório ‘’Martins de Sousa’’, localizado no 

municipio de Araruna/PB, torna público, para conhecimento dos interessados que a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARARUNA, CGC nº 08.927.105/0001-00, situada na Rua Professor Moreira Soares 
nº 21, representada por sua Prefeita Constitucional WILMA TARGINO MARANHÃO, brasileira, viuva, 
advogada, CPF: nº 236.690.074-68, Identidade nº 129.539/SSP-PB, residente à Rua Benedito Fialho, 
s/n, Araruna/PB, solicitou deste Cartório o Registro do Loteamento denominado Amargoso, localizado 
na zona urbana da cidade de Araruna/PB, com àrea de 29.230,39 m² (vinte e nove mil duzentos e 
trinta e trinta e nove metros quadrados), constituido por 06 (seis) Quadras, dividas em 84 (oitenta 
e quatro) Lotes, limitando-se: ao Leste, com Severino Ramos da Silva; Oeste, com Francisco das 
Chagas; Norte, com Fernando Ramos da Silva; Sul, com Emidio Antônio Pontes.

Araruna, 27 de Março de 2015
ANTONIO MARTINS DE SOUSA

Tab. OF. De Reg. De Imóveis
CPF: 009.035.824-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Fornecimento de Refeições, para Atender as Neces-
sidades desta Municipalidade. Data de Abertura: 15/04/2015 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 31 de março de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ARARUNA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 31 de Março de 2015
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 11/02/2013 

resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas 
as empresas:A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME – ITENS 6.2.4.1, 5.4.2.B; AMPLA 
- CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA – EPP – ITEM 5.4.2.D; BELCHIOR 
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – ME – ITENS 6.2.6, 5.4.1.A; CONSTRUTORA CONSTRU-
TERRA E SERVIÇOS LTDA ME – ITEM 6.2.6; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME 
– ITENS 6.2.6, 6.2.4A; COVALE CONSTRUÇÕES LTDA –ME – ITENS 6.2.6, 6.2.4.A; EDIFICA 
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – ME – ITEM 6.2.4.B.C; LIMPA JÁ - ME- ITEM 6.2.4.1; 
MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME- ITENS 6.2.6, 5.4.3.C; NSEG CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME – ITEM 5.4.2.E; RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – 
ME – ITENS 6.2.6, 5.4.3.C, 5.4.3.D, 6.2.5.A, 5.4.7.A; RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES – ITENS 
6.2.6, 6.2.4.A, 5.4.3.B, 6.2.4.1;SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME – ITEM 6.2.6; 
VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA – ME – ITEM 6.2.6; Empresas Habitadas: DEL ENGENHARIA 
EIRELI - ME; CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP; COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME; 
CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME; CRV CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME; JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - EPP; LORENA & ADRIA CONS-
TRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA; VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME; 
WJ ENGENHARIA LTDA – ME, por atenderem todos os itens do edital. Dar-seá o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I, “a” da Lei 8.666/93, para apresentação 
de recurso administrativo. Prazo para abertura das propostas será dia 13 de Abril de 2015, às 15:00 
horas, na sala da comissão de licitação.

Santa Helena - PB, 31 de Março de 2015. 
EDIVANILSON VITORIANO GOMES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Paulo Batista Vieira
CPF: 029.604.424-58
Título/Valor – DMI - R$ 60,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100485
Responsável: Francisca Matildes Lisboa
CPF: 395.140.304-78 
Título/Valor – DM - R$ 370,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra

Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100280
Responsável: Vilani da Silva Franca
CPF: 570.139.004-78
Título/Valor – CBI - R$ 4.119,75
Protestante: BV Financeira SA Crédito e Financiamento
Apresentante: BV Financeira SA Crédito e Financiament
Protocolo: 100456
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 31 de março de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SER-
VIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min 
às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com
Esperança - PB, 30 de Março de 2015

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS 
NESTE MUNICÍPIO DE SANTA HELENA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 31 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de 
assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - 
CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2026.2093 
- Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter ativi-
dades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.305.2027.2096 - Manter atividades 
de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00016/2013 - 19.03.15 - JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 4.918,00
CT Nº 00017/2015 - 19.03.15 - JRB DA SILVA LTDA - ME - R$ 335.130,80 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 
PERMANENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA, NAS ÁREAS DE PLA-
NEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM SAÚDE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CONSULTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICO EM SAÚDE E EDUCAÇ - R$ 22.500,00.

Santa Helena - PB, 24 de Março de 2015
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA 
E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA, 
NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM 
SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.39 99 

100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2076 COMPEN-
SAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS DO SUS 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 302 0010 2089 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS 
AÇÕES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2106 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA QUALIFICA 
SUS 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00004/2015 - 24.03.15 - CONSULTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICO EM 

SAÚDE E EDUCAÇ - R$ 22.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Sistema de Registro 
de Preço para aquisição parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender as 
Secretar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUCELIO COSTA 
DE ARAUJO- SUPERMERCADOFELIX - R$ 756.217,00; UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 629.450,00.

Sousa - PB, 30 de Março de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de 
geladeira, b; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CALINA LIGIA 
DE BARROS COSTA-ME - R$ 84.444,00.

Sousa - PB, 30 de Março de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

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

Rua Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:30 horas do dia 15 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  para: Sistema de Registro de 
Preço para o fornecimento parcelado de locação de Serviços de Infraestrutura de eventos(tendas, 
geradores, disciplinadores e banheiros químicos), destinados aos diversos eventos realizados pelo  
Município de Sousa a cargo da Secretaria de Turismo.  Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decretos Municipal nº 058 e 259/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 31 de Março de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de expediente diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 4.918,00; JRB DA SILVA LTDA - ME - R$ 335.130,80.

Sapé - PB, 19 de Março de 2015
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
022/2015, no dia 16 de abril de 2015, ás 08h00min, que tem como objetivo da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE  01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, COM CAPACI-
DADE MÍNIMA DE 5 M³, sem motorista  01 (UM) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
8.000 LITROS, sem motorista e 01 (UM) CAMINHÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 KG, 
sem motorista, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPÍO, com Recursos Próprios 
do Município, conforme consta descrito e especificado no Termo de Referência(Anexo I do Edital). 
Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

São José de Piranhas--PB, 31 de março de 2015.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro Oficial

IMENSA S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA DO NORDESTE
CNPJ 09.093.386/0001-06

COMUNICADO
Comunicamos aos senhores acionistas da IMENSA S/A Indústria Metalúrgica do Nordeste que 

se encontram à sua disposição, na sede social na Av. Br 101, 170 – Distrito Industrial, Cep 58.020-
388, João Pessoa, PB, os documentos à que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.

João Pessoa, 01 de Abril de 2015.
THOMAZ MELO CRUZ

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

PORTARIA N.º 003/2015 – GS/SEPLAN
Considerando o disposto no artigo 66 da Lei Orgânica do Município de João Pessoa que dá 

aos Secretários Municipais a incumbência de exercer a coordenação e gestão dos órgãos de suas 
competências;

Considerando a competência legal do Secretário de Planejamento do Município para gerir o 
Órgão Central de Planejamento do Município de João Pessoa, nos termos do art. 94 do Decreto 
n.º 6.499, de 20 de março de 2009;

Considerando que a Secretaria de Administração do Município de João Pessoa editou a Portaria 
de n.º 199/15 que determina ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 02/04/2015, 
excetuando expressamente os órgãos que desempenhem atribuições que não podem sofrer de 
solução de continuidade;

Considerando-se que a Portaria n.º 15/2015 do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão é norma federal, e não nacional, sendo aplicável estritamente à União,

R E S O L V E:
Art. 1º - Determinar que no dia 02 de abril de 2015 a Secretaria Municipal do Planejamento não 

adira ao ponto facultativo, devendo todos os seus setores e respectivos servidores desenvolverem 
suas atribuições de maneira ordinária, sem solução de continuidade.

Art. 2º - Essa portaria deve ser publicada, para dar aos interessados a ampla ciência de seu 
conteúdo.

João Pessoa, 30 de março de 2015.
ZENNEDY BEZERRA

Secretário de Planejamento do Município

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00008/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00008/2015, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, Nº 
647, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECR; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE - R$ 40.000,00.

Cajazeiras - PB, 13 de Março de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, Nº 
647, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECR.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2015.
DOTAÇÃO: 02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 12.361.1023. 2021 - MANUT. DAS 

ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.36 - OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00047/2015 - 13.03.15 - MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE - R$ 40.000,00

PREFEITURA MINICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RETIFICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 0015/2015.

O Pregoeiro Oficiale sua Equipe de Apoioda Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, 
nomeados pela portaria n° 079/2015 de 19 de janeiro de 2015, torna de público a seguinte RETI-
FICAÇÃO ao Aviso de Licitação – Pregão Presencial n° 0015/2015 -  publicado no Diário Oficial 
(Estado e União) no dia 26/03/2015e com abertura marcada para o dia 10/03/2015, pelas 08:00 
horas: onde se lê PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013, leia-se PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015.

São José de Piranhas-PB, 27 de março de 2015.
José Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 31 de Março de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSO-
RAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 31 de Março de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
MÁQUINAS PESADAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 31 de Março de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 31 de Março de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 04-017/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

n.º 623/2014, torna público que, por razões de ordem técnica junto ao Sistema Eletrônico do Banco 
do Brasil, fica CANCELADO o procedimento licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 04-017/2015, 
que tem como objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS.

João Pessoa, 31 de março de 2015
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.013/2015 - SRP 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 0.6.013/2015, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, de forma parcelada. Data da abertura: 16 de Abril de 
2015, às 14h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de 
licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, 
Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08h00min as 12h00min, 
devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 31 de Março de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.015/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.015/2015, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR DE PNEUS E 
IMPLEMENTOS), com recurso decorrente do Contrato de Repasse nº 1008879-79/2013, Sincov nº 
790894 e MDA/PRONAT-DESENV SUST DE TERRITORIOS RURAIS, para suprir as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data da abertura: 16 de Abril de 2015, às 13h00min (horário 
local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações 
pelo telefone (83) 3383-1234, no horário das 08h00min as 12h00min.

Juazeirinho - PB, 31 de Março de 2015.
CLAYTON NÓBREGA PEREIRA 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.011/2015 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 0.6.011/2015, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 
01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA DE LIXO E 01 (UMA) CAÇAMBA PRA A 
RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUAZEIRINHO, de forma parcelada. Data da abertura: 16 de Abril de 2015, às 09h30min (horário 
local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações 
pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08h00min as 12h00min, devendo a empresa licitante 
ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 31 de Março de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.006/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 1.6.006/2015, cujo objeto a Contratação de empresa ou pessoa física, para a 
prestação dos serviços de transporte diversos, destinados a transporte de usuários dos serviços 
públicos e/ou funcionários/servidores públicos, em atendimento as demandas operacionais da 
Secretaria Municipal de Saúde. Data da abertura: 16 de Abril de 2015, às 11h30min (horário local). 
O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de 
Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações 
pelo telefone (83) 3383-1234, no horário das 08h00min as 12h00min, devendo a empresa licitante 
ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho - PB, 31 de Março de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.014/2015 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 0.6.014/2015, cujo objeto e a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS 
UNIVERSITÁRIOS DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. Data da abertura: 16 
de Abril de 2015, às 16h30min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no 
setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 
05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 
12:00, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 31 de Março de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Sousa

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:30 horas do dia 17 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE SOUSA -PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 31 de Março de 2015
TAÍSA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ - Presidente da Comissão

     
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM OBJETIVO DE MELHORAR 
AS VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE SOUSA, AS RUAS BENEFICIADAS SÃO: FAUSTO 
MEIRA; DJACIR MARQUES; FRANCISCO ALMEIDA; VIRGÍLIO PINTO; CÔNEGO BERNADINO; 
ALMEIDA BARRETO; FRANCISCO CARTAXO; ADEMAR RUFINO; TIRADENTES ZUCA; ASSIS 
CHATOUBRIAND E PEDRO I; JUCA OU JOSÉ GADELHA; HEROTILDES SERAFIM; EPITÁCIO 
PESSOA; VISCONDE DE BARBACEMA; GUALBERTO FILHO E JOÃO NOBR, SENDO ESTA OBRA 
EXECUTADA ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014420-26, 1014421-41, 1014422-67, 
1014423-82 E RECURSOS MUNICIPAIS.

. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 31 de Março de 2015
TAÍSA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ - Presidente da Comissão

    
 Extrato1º Termo Aditivo

ADESÃO SRP 201403258639/PMS
Contrato 00168/2014
Aditivo:O TERMO ADITIVO tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta do Contrato de Prestação 

de Serviços nº. 00168/2014-CPL, de 26 de Março de 2014, que trata da vigência: alterando-o por 
mais 240 dias para a vigência do contrato e 120 dias para a execução dos serviços. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Sousa/PB – CNPJ: 08.999.674/0001-53Empresa Contratada: CONSÓRCIO 
CONCRETO/PVC – CNPJ 18.208.493/0001-15

Extrato1º Termo Aditivo
ADESÃO ATA SRP 201403256038/PMS

Contrato 00167/2014
Aditivo:O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta do Contrato 

de Prestação de Serviços nº. 00167/2014-CPL, de 26 de Março de 2014, que trata da vigência: 
alterando-o por mais 240 dias para a vigência do contrato e 120 dias para a execução dos ser-
viços. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam mantidas as demais cláusulas e          condições contra-
tuais que não foram pelo presente Termo, alteradas.Contratante: Prefeitura Municipal de Sousa/
PB – CNPJ: 08.999.674/0001-53Empresa Contratada: ARARA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 
11.680.368/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as disposições 

contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 
interessados a retificação no Aviso de Licitação da Tomada de Preços, que tem por objetivo CON-
CLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, publicado no DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO e no JORNAL A UNIÃO do dia 28/03/2015, da seguinte forma: onde se lê: TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2015, leia-se: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015. Maiores informações através 
do Fone (83) 3353-2274, no horário das 07h30min ás 13h00min.

Sumé, 31 de março de 2015.
Dimitrius Laurent Ferreira Da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-015/2015
O Pregoeiro da Secretaria de Administração do Município de João Pessoa e equipe de apoio 

comunica às empresas que adquiriram o Edital do Pregão Eletrônico nº 04-015/2015, a seguinte 
ERRATA:

Subitens 13.6 e 13.7.1 letra “a” / e item 4 do termo de referência ANEXO II:

Onde se lê: 
“13.6 - Percentual de Comissão do Leiloeiro sobre o valor do lote arrematado pago pelo arre-

matante”. 
“13.7.1 letra “a” - No item 01, o percentual máximo admitido pela PMJP é de 5% (cinco por cento) 

conforme Decreto Federal n.º 21.981/32, o que corresponde ao cobrado pelos serviços da licitação, 
correspondente aos lotes arrematados, pago pelo arrematante”.

“Item 4 letra “a” do Anexo II - No item 01, o percentual máximo admitido pela PMJP é de 5% (cinco 
por cento) conforme Decreto Federal n.º 21.981/32, o que corresponde ao cobrado pelos serviços 
da licitação, correspondente aos lotes arrematados, pago pelo arrematante”

Leia-se: 
“13.6 - Percentual de Comissão do Leiloeiro sobre o valor do lote arrematado pago pelo comitente”. 
“13.7.1 letra “a” - No item 01, o percentual máximo admitido pela PMJP é de 5% (cinco por cento) 

conforme Decreto Federal n.º 21.981/32, o que corresponde ao cobrado pelos serviços da licitação, 
correspondente aos lotes arrematados, pago pelo comitente”.

“Item 4 letra “a” do Anexo II - No item 01, o percentual máximo admitido pela PMJP é de 5% 
(cinco por cento) conforme Decreto Federal n.º 21.981/32, o que corresponde ao cobrado pelos 
serviços da licitação, correspondente aos lotes arrematados, pago pelo comitente”.

João Pessoa, 31 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

26 de Março de 2015
PROCESSO Nº 019/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015
INSTRUMENTO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICI-

TARIOS E RADIOFONICOS, PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO PRODUCAO, 
DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 
E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHNAS-PB.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e,
                 PETSON SANTOS DE ANDRADE -ME.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITA-

RIOS E RADIOFONICOS, PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO PRODUCAO, 
DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 
E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHNAS-PB, subordinados a 
Secretaria Municipal de Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 80.000,00(Oitenta 
Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, PB
PETSON SANTOS DE ANDRADE -ME. - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 019/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 013/2015 de 05 de 
Março de 2015, com abertura para 20 de Março de 2015, às 13:00 horas, na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a Empresa: 
PETSON SANTOS DE ANDRADE -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 04.856.926/0001-34, estabelecida 
à Rua Januário Coelho, S/N – Por do Sol, Cajazeiras, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é 
de R$ 80.000,00(Oitenta 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.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 26 de Março de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Janeiro 

de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 010/2015, cujo objeto é Aquisição de Peças Automotivas e Contratação de Serviços mecânicos, 
destinadas a reposição, manutenção, funcionamento e consumo dos veículos deste município.

VENCEDORES:
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO –EPP, com  CNPJ 24.099.731/0001-02.
R$ 151.650,00 ( Cento Cinquenta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta  Reais)
MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA-EPP, comCNPJ 10.358.843/0001-18
R$ 147.750,00 ( Cento e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 20 de Março de 2015.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
OPregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Janeiro de 

2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015, cujo 
objeto é Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços de assessoria no acompanhamento 
para esta município em Contratos, Convênios, Termos de Compromissos, Elaboração de Prestação 
de Contas em Meio Físico e Tecnológico em Sistemas SISMOB, SICONV, SIMEC, SGI,/PACTO e.t.c..

VENCEDOR:
MARCOS ALVES DE LIRA
11.000,00(Onze Mil Reais)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 20 de Março de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

PregoeiroOficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo,  Cabedelo - PB, às 15:30 horas do dia 17 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 (dois) 
veículos tipo motocicleta ON-OFF ROAD. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
O Edital encontra-se disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14:30 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos 
destinados a atender as necessidades das secretarias municipais.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3685-1073.
Sertãozinho - PB, 31 de Março de 2015

MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente 
a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e 
demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial para 
registro de preço do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME 
e EPP no dia 20 de abril de 2015 às 14:00 horas, tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PITIMBU. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na 
RUA PADRE JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO - 58.324-000 – PITIMBU - PARAIBA. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 31 de março de 2015.
Wuilians Jonys Tavares Gabi

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, disposições da Lei 8.666/93  e suas alterações posteriores, 
Lei complementar 123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e EPP, no dia 
16/04/2015 as 12:00 horas, tendo como objetivo: A preparação e o fornecimento de refeições destina-
das à manutenção das atividades e programas municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro 
– Gurinhém-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 31 de Março de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.009/2015
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comu-

nica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
0.009/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 
ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DO CONGO. Data de Abertura: 16/04/2015 às 11:30h. O Edital pode 
ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 31 de março de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Serra Branca – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 001/2015, 

Tipo Menor Preço Global objetivando a CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO 
MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA. Data de abertura: 20/04/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Serra Branca, à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca, 31 de março de 2015.
Hyago Cesar Lima Feitosa – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 008/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Reforma do Matadouro 
Municipal – Recursos Próprios. Data de abertura: 17/04/2015 às 09h30min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 30 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 009/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Reforma do Posto de Saúde 
Mirador – Recursos Próprios. Data de abertura: 17/04/2015 às 11h30min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 30 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS nº. 010/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Reforma do Prédio da Prefeitura 
Municipal – Recursos Próprios. Data de abertura: 17/04/2015 às 13h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 30 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.003/2015
A Prefeitura Municipal do Congo – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 0.003/2015, 

Tipo Menor Preço Global objetivando a Construção do Centro de Referência de Assistência Social 
– CRAS, no município do Congo. Data de abertura: 17/04/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
do Congo, à Rua Senador Rui Carneiro, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3359-1100.

Congo, 31 de março de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

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

Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo,  Cabedelo - PB, às 15:30 horas do dia 16 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição e instalação de CORTINAS 
PARA DIVISÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
O Edital encontra-se disponível no site  www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada  na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo,  Cabedelo - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gás butano 
13kg. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
O Edital encontra-se disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

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°527/2015 em João Pessoa, 26 de Março de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE REFORÇO HÍDRICO NO SISTEMA DE ABASTE-
CIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA – PB. Na(o) Cidade; Município: SOUSA - UF: PB: 
Processo: 2014-003382/TEC/LI-3127.

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°528/2015 em João Pessoa, 26 de Março de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE REFORÇO HÍDRICO NO SISTEMA DE ABASTE-
CIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB. Na(o) Cidade; Município: CAJAZEIRAS 
- UF: PB: Processo: 2014-003384/TEC/LI-3128.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 1036/2013/PROC. N° 2012-008960 – 
Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Patos = IT:715,997,39 = ÁC 1,26Ha = 
NE:06 - Município – PATOS UF: PB: Processo: 2015-001645/TEC/LO-9587.

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Gado Bravo-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas e de acordo com o estabelecido no art. 25, II, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alte-
rações, e ainda, considerando o que consta no Parecer Jurídico do presente Processo Administrativo. 
RE  S  O  L  V  E:Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quinze (25.03.2015), 
Reconheço e RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2015 com base nasinformações constantes 
do Processo Administrativo nº. 001/2015, e ainda com base no relatório emitido pela Comissão Permanente 
de Licitação e ratificado pela douta Assessoria Jurídica ADJUDICO em favor de SIMONE BARBOSA DE 
QUEIROZ, contratação profissional para prestar serviços de consultoria contábil pública e assessoria 
técnica financeira em contabilidade pública para, para atuar junto à Câmara Municipal de Gado Bravo, 
com amparo legal no art. 25, inciso II, da Lei Federalnº. 8.666/93 e alterações posteriores, determinando 
que se proceda a publicação legal do extrato de Inexigibilidade devido.Tendo o Processo Administrativo 
sido realizado rigorosamente nos termos da Lei supracitada, determino ao setor competente que sejam 
procedidos os feitos necessários para a contratação.

Dê ciência aos interessados para que seja lavrado o respectivo contrato.
Gado Bravo-PB, 25 de março de 2015.

CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATONº. 001/2015
PROCESSO:001/2015.INSTRUMENTO: Inexigibilidade nº. 001/2015
AMPARO LEGAL: Art. 13,c/c Art.25,II, da Lei Federal  Nº. 8.666/93.
OBJETO: Prestação de serviços de consultoria contábil e assessoria técnica financeira contabilidade 

pública.
DATA DA RATIFICAÇÃO: 25.03.2015. ASSINATURA DO CONTRATO: 25.03.2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
CONTRATADA: SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ.
VALOR: R$ 20.000,00(Vinte mil reais) 
FONTE DE RECURSOS: Próprios. PROGRAMA ATIVIDADE:01.031 1001 2.001.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00 – 3.3.90.39.00. 

Gado Bravo, 25 de março de 2015.
CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA

Presidente da Câmara

AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001 /2015
A Comissão Permanente de Licitações comunica que se encontra aberto processo de licitação do 

tipo TOMADA DE PREÇOS para a aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos, cujo 
certame será realizado no dia 17/04/2015, às 15h00, podendo os interessados obter cópia do Edital na 
sede da Câmara Municipal de Gado Bravo, no horário de 08h00 às 13h00 com a Comissão de Licitações.

Gado Bravo, 30 de março de 2015.
José Henriques da Silva Neto

Presidente da CPL

POTYGUAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.263.964/0001-10, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 427/2015 em João Pessoa, 11 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com 02 unidades autônomas Na(o) – RUA PROJETADA QD. 24 LT. 530 – LOT. 
PLANO DE VIDA Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-000396/TEC/LO-9302.

VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO CANAÃ) – CNPJ/CPF Nº 
01.857.272/0001-75, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação nº 440/2015 em João Pessoa, 13 de março de 2015 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis Na(o) AVENIDA VASCO DA GAMA – Nº 
64 Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-000684/TEC/LO-9375.

CONSTRUTORA ALBATROZ REAL LTDA – CNPJ Nº 09.427.668/0001-94, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente a renovação da Licença de Instalação 
em 25 de Fevereiro de 2015. Processo número 2015-001070 – Edifício Multifamiliar – João Pessoa – PB.

CSR CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 20.228.192/0001-03, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 03 UNDS = IT: 150MIL = AC: 174,06M² = NE: 04 = L/ATV: RUA MARCONE 
A. VASCONCELOS. LT 21-A2, QD 02. LOT. VALE DE SANTA RITA I, SANTA RITA – PB. Processo: 
Processo: 2015-001998/TEC/LO-9662.

MEGAE INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.224.105/0001-07, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 524/2015 em João Pessoa, 26 de março de 2015 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Comercial com 
70 salas Na(o) -  RUA ANTONIO ROSA DA SILVA, S/N ST 08 QD. 048 LT. 167, BANCARIOS Município: 
JOÃO Pessoa – UF: PB. Processo: 2015-000883/TEC/LP-2376.

Maria Teresa da Silveira Macau, com CPF: 601.014.154-00, e Maria Dulce Silveira e Silva de Oliveira, 
com CPF: 396.602.224-91, torna público que requereu junto a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, 
a Licença Operação para regularização de uso comercial local de uma edificação situado no prédio nº 
1186, Av. Cabo Branco com inscrição municipal em setor 06 qda. 009, lote 0428, no bairro Cabo Branco, 
nesta capital, PB.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convi-
dados a participar da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 10 abril de 2015, às 
11h00 (onze horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 - Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2014;

2 - Eleição do Conselho Fiscal e deliberação sobre a remuneração/gratificação dos membros;
3 - Deliberações ordinárias.

João Pessoa, 31 de março de 2015.
Ruth Avelino Cavalcanti

Diretora Presidente

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 12h00 (doze horas) em 
primeira convocação e às 12h30 (doze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 - Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2014; 

2 - Eleição do Conselho Fiscal e deliberação sobre a remuneração/gratificação dos membros; 
3 - Retificar a ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de dezembro de 2014 

a fim incluir os valores das incorporações realizadas.
João Pessoa/PB, 31 de março de 2015.

Ruth Avelino Cavalcanti
Diretora Presidente

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/14

Registro CGE Nº. 15-00011-0

OBJETO: contratação de serviços para atualização do Estudo de Análises de Riscos (EAR) do 
Sistema de Distribuição de Gás Natural da PBGÁS – em operação, em conformidade com o Anexo 
Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela PORTARIA nº 003/2015 – PRE/PBGÁS, publicada no Diário Oficial do 
Estado do dia 08/01/2015, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as 
disposições da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, o resultado do julgamento da 
PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇOS da ÚNICA empresa habilitada na fase anterior do Processo 
Licitatório em referência. O licitante AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA obteve 
um total de 94,83 (noventa e quatro vírgula oitenta e três) pontos. A proposta de preço com valor 
total de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). A CPL, em consonância com as exigências 
estabelecidas no Edital, considerou CLASSIFICADO o licitante AON HOLDINGS CORRETORES 
DE SEGUROS LTDA. João Pessoa, 30 de março de 2015.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – VIGÉSIMASEGUNDACHAMADA

O Diretor PresidentedaCompanhia Paraibana de Gás - PBGÁS, George Ventura Morais,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 o candidato abaixo relacionado, classificado no Concurso Público da PBGÁS 

obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecer a sede da PBGÁS 
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período 
de 01/04/2015 a 15/04/2015, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aquele que 
não se apresentar no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de 
Inscrições, munido 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 DO HABILITADO EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1020 – ANALISTA
CLASS  NOME    DOC
0008  FILIPE NÓBREGA DE PAIVA  2972712

João Pessoa (PB), 31de março de 2015.
GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente da PBGÁS
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