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DÓLAR    R$ 3,171  (compra) R$ 3,172  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,140  (compra) R$ 3,340  (venda)
EURO   R$ 3,406  (compra) R$ 3,407  (venda)

l Prefeitura de João Pessoa vai cortar ponto de grevista. Página 3

l Mais Médicos e Provab atendem a 62% das cidades na PB. Página 11

l Dom Aldo explica importância das tradições da Igreja. Página 14
 
l Tribunal de Justiça funciona com plantão no feriado. Página 17
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0.4m

0.3m

baixa

baixa
15h28

03h15 

2.3m

2.2m

Distrito Industrial de
Mangabeira em obras

Acolhimento

Drenagem, terraplenagem e pavimentação das vias do Distrito Industrial de Mangabeira, em João Pessoa, 
foram iniciadas pelo Governo do Estado. Aproximadamente 100 empresas serão beneficiadas.  PÁGINA 13

o governador Ricardo Cou-
tinho fez a entrega ontem em 

santa Rita de um espaço para 
atendimento de 104 idosos integra-

dos ao Programa Acolher.  PÁGINA 3

Descerramento ontem da placa de inauguração Autoridades e comunidade participam do evento O novo espaço acolhe 102 idosos em Santa Rita

Há quem tema mais violência por conta da redução, e há 
quem ache a redução necessária para contê-la.  PÁGINA 13

oPINIÃo PÚBLICA
 

Redução da maioridade penal divide opiniões

Operação Semana Santa vai 
começar hoje na PB. PÁGINA 14 

Orçamento Democrático terá 
Ciclo lançado 2ªfeira. PÁGINA 17

Peixe a baixo custo estará à
venda até o domingo. PÁGINA 3

Hoje tem concerto sinfônico, e 
lançamento de livro. PÁGINAs 5 E 8

AVENTURAs  Sebrae e PBTur anunciaram ontem circuito 
de turismo de aventuras em abril e maio.  PÁGINA 11

Belo empata com
Botafogo; Raposa
perde do Grêmio

 

O Belo saiu-se bem contra 
o Botafogo-RJ ontem em JP e o 
empate de 2 a 2 foi justo. Já em 
CG, o Campinense perdeu para 
o Grêmio: 2 a 1.  PÁGINA 3

José Ferreira Filho Kelli Vieira

Elisa Gonsalves, autora

Botafogo-PB e Botafogo-RJ: espetáculo no Almeidão

Sibelle de Luna, cantora

Antonio Fernandes

Paraíba

Políticas

Últimas
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Tema recorrente nos meios políticos 
e jurídicos do país, e nos debates da im-
prensa, a redução da maioridade penal 
volta a ser motivo de polêmica, e desta 
vez com amplas chances de provocar mu-
danças no texto constitucional, que fixa 
em 18 anos o limite mínimo de idade para 
que jovens delinquentes possam ser alvos 
de punição pelo Código Penal, caso come-
tam crimes ali tipificados. Por decisão da 
Comissão de Constituição e Justiça da Câ-
mara dos Deputados, que aprovou nessa 
terça-feira a tramitação de uma PEC so-
bre a matéria, a maioridade penal poderá 
se dar já aos 16 anos. 

Há muito caminho ainda a se percor-
rer até que a proposta de mudança da 
lei chegue ao plenário. O fato concreto, a 
partir da decisão da CCJ, é que uma co-
missão especial já foi criada pela presi-
dência da Câmara para examinar o con-
teúdo da proposta debatida na tarde de 
anteontem. Esta comissão terá o prazo de 
40 sessões do plenário para dar seu pare-
cer. Depois, a PEC deverá ser votada em 
dois turnos. Para ser aprovada, precisará 
de pelo menos 308 votos (3/5 dos depu-
tados) em cada uma das votações.

A questão da redução da maioridade 
penal é de tal ordem complexa que pelo 
menos há 22 anos está na pauta de deba-
tes do Congresso Nacional. São inúmeros 
os projetos que já deram entrada nas se-
cretarias da Câmara e do Senado. Estas 

iniciativas não prosperaram até agora 
justamente pelo nível de polêmica e até 
pela carga emocional com que o tema é 
discutido. 

Os defensores da mudança da lei 
argumentam que esta é uma exigência 
da sociedade em face da violência e da 
criminalidade que assolam as cidades 
brasileiras e da utilização de menores 
por grupos do crime organizado para o 
cometimento de seus delitos. Como os 
jovens são penalmente inimputáveis, 
costumam ser aliciados pelas quadri-
lhas, o que, ao fim e ao cabo, dá margem 
à impunidade. Quem é contra a alteração 
se baseia na convicção de que a redução 
da idade penal não é solução para conter 
a criminalidade. Além disso, alegam que 
o limite de 18 anos é cláusula pétrea da 
Constituição e, assim sendo, não pode 
ser alterado. 

O pano de fundo desta discussão é, 
claramente, o grau de insatisfação da 
sociedade brasileira ante a escalada da 
violência urbana. De fato, algo precisa 
ser feito para que esta sensação de inse-
gurança diminua. Encher presídios com 
menores pode ser um grande equívoco. 
Um grave erro de repercussões futuras. 
Mas, deixá-los cometer crimes nas ruas, 
sem que disso resulte uma punição, 
atingiu os limites do suportável. O que 
fazer? Eis uma boa pauta para o debate 
de todos os segmentos sociais.

Editorial

  Redução da maioridade

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de  abril de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

Saudades olímpicas

Ricardo Vieira Coutinho, que é de 
1960, não era nem nascido quando foi 
inaugurado, em 1957, o Estádio Olímpi-
co Ministro José Américo de Almeida. Eu, 
que sou de 1946, já estava na faixa dos 11 
anos de idade. Esses 14 anos de diferen-
ça entraram em campo nas minhas lem-
branças quando, sábado, 21, ao discursar 
na inauguração da atual Vila Olímpica Pa-
rahyba, o governador do Estado recordou 
que, garoto por volta dos 9 anos, assistiu 
ali a memoráveis jogos de futebol (inclusi-
ve aquele em que Pelé, do Santos, por pou-
co não marcou aqui, contra o Botafogo, o 
seu milésimo gol). Acompanhando a fala 
governamental, este escriba, presente à 
entrega da obra, ouviu murmúrios de um 
passado que não esquece jamais. 

É que, enquanto o governador, em 
meio a aplausos, afagos e assédio dos cir-
cunstantes, se reportava à memória que 
guarda do lugar como estádio, eu me lem-
brava do José Américo como olímpico. Isto 
mesmo. A mais grata recordação que te-
nho dessa praça de esportes é a dos tem-
pos das olimpíadas estudantis, entre as 
décadas de 1950 e 60. Na época, o Liceu 
(assim como os demais colégios partici-
pantes da competição) liberava os alunos 
nos horários das principais disputas, en-
tre as quais as provas de atletismo, que ti-
nham como palco exatamente o José Amé-
rico. Era uma celebração!

O clima festivo se instalava já na Ave-
nida Getúlio Vargas, onde rapazes e mo-

ças aguardavam, entre 8h e 9h, os ônibus 
das linhas Jardim Miramar e Tambaú. Os 
rapazes estudavam no turno da manhã, 
as moças à tarde, mas todos se concen-
travam, fardados, em frente ao Liceu, 
preparando-se no horário para torcer 
pelos atletas da casa. Dada a partida do 
coletivo, começava o burburinho, pois já 
vinham no salão estudantes do Lins de 
Vasconcelos e, se não me falham os neurô-
nios, do Colégio das Neves. Nada, porém, 
que se comparasse à algazarra provocada 
pelo ingresso de alunos do Colégio Pio X e 
de alunas das Lourdinas, arquirrivais do 
Liceu, e que completavam a lotação nos 
pontos de ônibus da Praça da Independên-
cia e do início da Epitácio Pessoa. Pensem 
numa zorra!

A parada final do trajeto dava-se de-
fronte ao quartel do I Grupamento de En-
genharia, de onde a moçada ia a pé ao está-
dio, numa distância que hoje parece curta, 
mas que então exigia algum preparo físico 
dos caminhantes. No Olímpico, celebração 
e zorra era o que não faltava na arquiban-
cada, uma torcida se esmerando mais do 
que a outra em incentivar seus atletas com 
gritos de guerra puxados em coro. Juro que 
sábado passado ouvi o eco daquelas vozes 
batendo em mim. E percorrendo os belos 
e surpreendentes espaços que a Vila Olím-
pica abre para o futuro da Paraíba espor-
tiva. Há um pouco da saudade de antigos 
colegiais de João Pessoa na nova praça de 
esportes da cidade.

  Nada, porém, que se comparasse à algazarra provocada pelo ingresso de 
alunos do Colégio Pio X e de alunas das Lourdinas, arquirrivais do Liceu”

UNInforme

JuStIÇA FEDERAL

ROubO DE CAIXA ELEtRôNICO: PENA MAIOR  

Na próxima quartra-feira, 
o desembargador federal 
Marcelo Navarro tomará 
posse como novo presi-
dente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região. A ses-
são solene ocorrerá às 17h, 
no Pleno, em Recife, quando 
também serão  empossa-
dos, os desembargadores 
Roberto Machado e Fernan-
do Braga, respectivamente 
vice-presidente e correge-
dor do TRF5.  

Não haverá expediente na Justiça 
Federal da Paraíba até amanhã, de-
vido ao feriado da Semana Santa. 
A assessoria de comunicação da 
instituição informou que os pra-
zos processuais que se iniciem ou 
se completem nesses dias, serão 
prorrogados para a segunda-feira, 
dia 6. O plantão judiciário funcio-
nará normalmente, em João Pes-
soa (9982-3061), Campina Grande 
(9971-4007), Sousa (9967-1001), 
Monteiro (9113-1914), Guarabira 
(9113-8689), e Patos (8125-2857).

O Banco do Nordeste vai 
patrocinar 11 projetos 
da Paraíba este ano. A 
relação dos projetos se-
lecionados pode ser con-
ferida no endereço “ban-
codonordeste.gov.br/
politica-de-patrocinios”. 
Os proponentes têm até 
o dia 20 de abril para 
apresentar documenta-
ção à superintendência 
do Banco no Estado onde 
o projeto será realizado.
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

A pena de reclusão para quem usa explosivos em roubo de caixas eletrônicos ficará mais severa. A 
Câmara dos Deputados aprovou emenda ao Projeto de Lei3481/12, de autoria do deputado Alexandre 
Leite (DEM-SP), que eleva a pena para 3 a 8 anos de reclusão – antes, a pena era de 1 a 4 anos e mul-
ta. A emenda aprovada, do deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), foi relatada em nome da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. O deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), que havia apresentado 
substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, resumiu bem a expec-
tativa da sociedade diante desse tipo de crime, cada vez mais comuns no país: “Com a aprovação do 
texto poderemos coibir o uso de dinamites para esse tipo de crime, que coloca, às vezes, populações 
inteiras de uma cidade em perigo”.

tREzE E CAMPINENSE
Os Maiorais da Serra, alcunha criada pelo radialista Joselito Lucena em referência às equipes de Treze 
e Campinense, poderão ter datas incluídas no Calendário Oficial de Campina Grande. É o que prevê o 
projeto de lei do vereador João Dantas (PSD). O Dia Municipal do Treze seria 11 de dezembro, data em 
que o Galo da Borborema foi campeão invicto do campeonato de 1966. Já o do Campinense seria 12 de 
abril, dia em que o clube foi fundado.  

A Prefeitura de João Pessoa vai cortar o 
ponto dos professores e servidores da 
Educação que continuam em greve, mes-
mo após o movimento ser considerado 
ilegal pela Justiça. Em nota de esclare-
cimento divulgada ontem, a Secretaria 
Municipal de Educação afirma que vai 
“instaurar procedimento administrativo 
contra os efetivos em estágio probatório 
e demitir prestadores de serviço”.

O deputado Frei Anastácio (PT) fez duras críticas 
ao prefeito Luciano Cartaxo, ontem, afirmando que 
o gestor está isolado no que diz respeito às elei-
ções municipais, no próximo ano. Para o deputado, 
a legenda está enfraquecida na capital e o prefeito 
não abre diálogo com as lideranças do partido so-
bre sua gestão. Em 2012, ele apoiou a candidatura 
de Vital do Rêgo (PMDB) ao Senado, em detrimento 
do candidato da legenda, Lucélio Cartaxo.

ANASTÁCIO CRITICA CARTAXO CORtE DE PONtO

POSSE PROJEtOS

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Evandro Pereira



Idosos de Santa Rita recebem 
nova Unidade de Atendimento
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O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) entregou, on-
tem, mais uma obra que faz 
parte do Projeto Acolher, pro-
grama criado pelo Governo do 
Estado e executado pela Secre-
taria de Estado de Desenvolvi-
mento Humano (Sedh). 

Na Unidade de Atendi-
mento Integral a Idosos do 
Centro Promocional (CPA), 
localizado no bairro Alto das 
Populares, no Município de 
Santa Rita inaugurada on-
tem, às 10h, pelo chefe do 
Executivo da Paraíba, foram 
investidos em torno de R$ 
174 mil. Para o governa-
dor, “tão importante quanto 
construir uma vila olímpica 
ou inaugurar uma estrada, é 
fundamental que as pessoas 
e, sobretudo as idosas, sejam 
tratadas com respeito”.

A Unidade de Atendi-
mento conta com 10 leitos 
para idosos, banheiros, sala 
de enfermagem e repouso 
para enfermeiros, além de 
um terraço. Também foram 
adquiridos uma máquina de 
autoclave e equipamentos 
para a farmácia do CPA como: 
refrigerador de 76 litros para 
armazenar insulinas, bande-
jas para curativos, armários 
para medicamentos, oxigê-
nio digital, tensiômetro de 
coluna, além de 10 camas 
hospitalares e computador. 

Segundo Ricardo, mui-

Obra faz parte do Projeto 
Acolher, criado pelo Governo 
e executado pela Sedh

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

Autoridades e população, ao lado do governador, prestigiaram a inauguração da Unidade de Atendimento Integral a Idosos, em Santa Rita 

tas pessoas com dificuldade 
de locomoção moraram em 
instituição sem piso antider-
rapante, sem corrimão para 
subir uma rampa, não dis-
punha de uma área de lazer 
e até dormiam em quartos 
superlotados com o triplo 
da capacidade. “Hoje, é no-
tória a melhoria dos espaços 
dentro dessas instituições de 
longa permanência e, eviden-
temente, essas pessoas estão 
vivendo melhor”, disse.

A garantia do governa-
dor é que, apesar de todas as 
dificuldades econômicas que 
o país e a Paraíba estão en-
frentando, o Projeto Acolher 

vai continuar. “Vamos trans-
formando, cada vez mais com 
o dinheiro do povo da Paraíba, 
essas instituições em locais 
compatíveis com a dignidade 
humana de pessoas que parti-
cularmente já cuidaram tanto 
dos outros e que hoje preci-
sam ser cuidadas, que moram 
nessas instituições”, destacou.

Ricardo Coutinho res-
saltou que a Paraíba dispõe, 
hoje, de 39 instituições de 
longa permanência para ido-
sos, que até então, nenhu-
ma gestão tinha colocado os 
olhos em cima dessas insti-
tuições. “O que mais se via era 
o Ministério Público e o Cor-

po de Bombeiros cobrando, 
instituições sendo fechadas e 
uma série de outras situações 
que não traduziam a necessá-
ria dignidade e respeito que 
as pessoas idosas que resi-
dem nesses locais precisam 
ser tratadas”, contou. 

Das 39 instituições, 22, 
como no caso da CPI de San-
ta Rita. Dessas, tiveram aces-
so aos recursos, outras sete, 
apesar de terem ocorridos 
alguns problemas na entrega 
de documentação, tiveram 
suas obras concluídas para 
não penalizar os idosos. Ou-
tras unidades já foram im-
plantadas nos municípios de 

Piancó, Patos e Cajazeiras. O 
Governo do Estado pretende 
expandir o Projeto Acolher 
em todo interior do Estado, 
onde a maioria dessas insti-
tuições já estão localizadas.  

A solenidade, que aconte-
ceu no Centro Promocional do 
Ancião (CPA), também conhe-
cido como Associação Promo-
cional do Ancião (Aspa), contou 
com a participação do prefeito 
da cidade, Reginaldo Pereira, 
prefeito de Bayeux, Expedito 
Pereira, prefeito de Sobrado, 
George Coelho, dos deputados 
João Gonçalves e José Paulo, 
além de diversos vereadores e 
lideranças políticas da região.

FOTO: Edson Matos

Os “Botafogos” da Paraíba e 
do Rio de Janeiro empataram on-
tem, em 2 a 2, no Estádio Almei-
dão, na estreia das equipes na Copa 
do Brasil. Marcaram para o time da 
capital, Rafael Oliveira (2), descon-
tando Bil (2) para os cariocas. No 
Amigão, em Campina Grande, o 
Campinense não foi feliz e perdeu 
para o Grêmio-RS (2 a 1), anotan-
do Felipe Alves para a Raposa, en-
quanto Douglas e Lucas fizeram os 

gols do time do Sul. Com o resulta-
do, o Belo faz o jogo de volta no 
dia 16 deste mês, às 21h, no Enge-
nhão, na Cidade Maravilhosa. 

Para permanecer na disputa, 
o time Alvinegro pessoense terá 
que ganhar ou empatar pelo mes-
mo placar da estreia. Já os cariocas 
atuarão pelo empate (0 a 0 ou 1 a 1) 
ou apenas vencer. Já o Campinense  
atuará na Arena-RS, no dia 15 des-
te mês, e terá que ganhar por uma 
diferença de dois gols, enquanto 
o Grêmio-RS pode até perder por 
1 a 0. No confronto em João Pes-

soa, o Governo do Estado, através  
da Secretaria de Estado da Juven-
tude, Esporte e Lazer (Sejel), fez 
uma homenagem ao engenheiro 
e superintendente do DER, Carlos 
Pereira de Carvalho, que recebeu 
uma comenda do mérito esportivo 
Tarcísio de Miranda Burity, pelos 40 
anos de fundação do Almeidão.  

Paraibano 
Pelo Campeonato Paraibano, 

Atlético de Cajazeiras e Lucena 
empataram ontem, em 2 a 2, no 
Estádio Perpetão.

‘Botafogos’, 2 a 2; Raposa perde
COPA DO BRASIL

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba fez uma partida equilibrada. Em CG, o Campinense não resistiu ao Grêmio

Peixe é vendido 
com preço 
subsidiado 
até o domingo

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca, 
realiza até domingo, a Sema-
na do Peixe, com comerciali-
zação de pescado com preços 
subsidiados. Este ano o cami-
nhão está de forma itinerante 
em alguns bairros da capital 
e os consumidores poderão 
comprar peixe da espécie ti-
lápia ao preço de R$ 7,00 o 
quilo na Semana Santa.

Unidades de saúde
As unidades de saúde do 

Estado montaram esquema 
especial de funcionamento 
para a Semana Santa. Segun-
do a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB), neste pe-
ríodo, algumas unidades re-
forçarão as equipes; outras 
funcionarão em horários es-
peciais ou continuarão traba-
lhando normalmente.

13 mil turistas
O feriado prolongado da 

Semana Santa em João Pessoa 
deve movimentar a rede ho-
teleira da capital paraibana. 
A previsão da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) 
e da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Estado 
da Paraíba (ABIH-PB) é que 
80% dos leitos dos hotéis se-
jam ocupados por visitantes. 
São esperados mais de 13 mil, 
de hoje até domingo, um índice 
2.11% maior que o mesmo pe-
ríodo do ano passado.

PMJP convoca 
professor em 
greve e ameaça 
com demissão

A Prefeitura de João 
Pessoa convocou ontem 
através de nota oficial os 
profissionais da Educação 
em greve a retomarem as 
atividades atendendo, in-
clusive, a determinação ju-
dicial. A recusa implicará 
em punições que incluem 
a possibilidade de afas-
tamento definitivo para 
prestadores de serviço e os 
recém-aprovados em con-
curso que se encontram em 
estágio probatório. O corte 
da frequência dos efetivos 
também vai acontecer. 

No documento, a Prefei-
tura argumenta que “ mes-
mo diante das imposições 
feitas pelo movimento gre-
vista, a PMJP garantiu rea-
juste salarial que mantém 
o nível de remuneração dos 
professores entre os melho-
res do Brasil e o segundo 
maior do Norte/Nordeste”. 
Esclarece também que “a 
PMJP apresentou proposta 
de retomada das negocia-
ções no mês de agosto, a fim 
de completar o percentual já 
concedido, desde que haja 
evolução positiva das recei-
tas do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb)”.

Geladeira interditada 
e produtos vencidos

Uma semana após interditar 
o depósito das Lojas Americanas, 
no MAG Shopping, na capital, o MP 
realizou inspeção em supermer-
cados. Ontem, em um deles foram 
encontradas várias irregularidades. 
No Carrefour, na BR-230, foi inter-
ditada a geladeira de acondiciona-
mento de carnes, com vazamento, 
expondo o consumidor a risco de 
choque elétrico. Foram também 
identificados produtos com valida-
de vencida, além da falta de carta-
zes de identificação de leitor dos 
produtos e alimentos frios fora da 
embalagem. A reportagem tentou 
manter contato com a gerência do 
Carrefour para dar sua versão, atra-
vés do telefone 3216.8300, mas o 
fechamento desta edição, não ob-
teve resposta.

Preso pai acusado 
de violentar filhas

Uma denúncia de abuso sexual 
levou policiais da Delegacia da Mulher 
de Santa Rita até o lavador de carros 
Joelson Baraúna da Silva, 38, suspeito 
de violentar as duas filhas, de 15 e 
16 anos. As meninas têm deficiên-
cia mental. De acordo com a tia, elas 
sofrem abuso desde a infância e uma 
delas começou a ser violentada com 5 
anos. Conforme a delegada da Mulher, 
Maria Rodrigues, as meninas conta-
ram no Conselho Tutelar o que o pai 
fazia com elas, quando a mãe saía de 
casa. “Durante o depoimento na de-
legacia, a mãe das duas confirmou a 
informação e disse que um dia flagrou 
Joelson abusando uma das filhas, 
mas quando falou que ia denunciá-lo 
à polícia foi espancada pelo marido 
que ainda ameaçou matá-la se falasse 
o que viu para alguém”, afirmou.

FOTO: Ademar Filho/Futura Press FOTO: Claudio Góes
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Filme A História da 
Eternidade estreia hoje 
à noite, no Cinépolis  
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Evento de incentivo 
ao hábito de se ler vai 
ocorrer neste sábado 

Livro que ensina como 
tratar as emoções é 
lançado hoje, na capital
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João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de abril de 2015

Orquestra Sinfônica da Paraíba realiza hoje, em João Pessoa, terceiro concerto 
oficial da temporada tendo como convidada a mezzo-soprano Sibelle de Luna 

Noite de bel canto
convidada tem uma voz 
espetacular”. Foi o que 
disse, em tom de elogio, 
para o jornal A União, 
o regente Luiz Carlos 
Durier, ao se referir a 
mezzo-soprano bra-
siliense – radicada na 

cidade de Natal (RN) - Sibelle de Luna, 
a solista do terceiro concerto oficial da 
temporada 2015 que a Orquestra Sinfôni-
ca da Paraíba (OSPB) realiza hoje, a partir 
das 20h30, na Sala de Concertos Maestro 
José Siqueira, instalada no Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego, em João Pessoa. A 
apresentação – cuja entrada é gratuita ao 
público – começa com a ‘Abertura Festiva’, 
de José Alberto Kaplan (1935 - 2009), 
seguida do balé ‘Amor Bruxo’, composto 
pelo espanhol Manuel de Falla (1876 
- 1946), e, fechando o repertório, em 
caráter de estreia, a ‘Suíte Chopiniana, Op. 
46’, autoria do russo Alexander Glazunov 
(1865 - 1936).

“O concerto começa com música bra-
sileira, a ‘Abertura Festiva’ composta pelo 
argentino, mas que dizia ser paraibano 
e foi meu professor, José Alberto Kaplan. 
A música foi composta com a técnica da 
intertextualidade, ou seja, quando se pega 
uma canção conhecida e para ela se dá ca-
racterísticas regionais”, comentou Durier, 
que é o maestro titular da OSPB e a regerá 
na noite de hoje. Ele disse que essa obra 
de Kaplan foi encomendada pelo I Festival 
Internacional de Música de Natal, realizado 
em 1998.

Em seguida, a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba executará ‘Amor Bruxo’, balé 
que o espanhol Manuel de Falla com-
pôs a pedido da coreógrafa flamenca 
Pastora Imperio. Na ocasião, durante 
a apresentação, a solista será a mezzo-
soprano Sibelle de Luna, que, conforme 
antecipou o maestro Luiz Carlos Durier, 
interpretará a personagem principal do 
enredo, uma cigana chamada Candela. 
“A história é muito interessante, com 
temática da cultura espanhola, e narra as 
aventuras de Candela, cuja relação com 
Carmelo é atormentada pelo fantasma 
de seu antigo amor”, prosseguiu ele, que 
nasceu em João Pessoa e também rege, 
há 17 anos, a Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba (OSJPB). A música tem um 
caráter andaluz e o texto é escrito em 
dialeto cigano-andaluz. A versão origi-
nal, composta em 1915 para um grupo 
de câmara, posteriormente, em 1925, 
ganhou uma nova, escrita para orquestra 
sinfônica e mezzo-soprano.

O repertório do concerto desta noite 
da OSPB será encerrado com a ‘Suíte 
Chopiniana, Op. 46’, do compositor russo 
Alexander Glazunov. A peça se divide nos 
movimentos ‘Polonesa’; ‘Noturno’; ‘Mazur-
ca’, terminando com a ‘Tarantela’. “Será 
tocada pela primeira vez e vai ser uma bela 
oportunidade para ser ouvida pelo públi-
co”, comentou o regente Durier, fazendo 
questão de lembrar que, a exemplo das 
duas apresentações desta temporada 2015 
já realizadas, com essa iniciativa, a Orques-
tra mantém seu compromisso de levar à 
população obras inéditas. 

A OSPB abrirá a apresentação com uma música composta por José Kaplan, que foi professor do maestro Durier 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTO: Roberto Guedes

FOTO: Divulgação

n Evento: Concerto da OSPB
n Regência: Maestro Luiz Carlos Durier  
n Solista: Mezzo-soprano Sibelle de Luna 
n Data: Hoje    
n Hora: 20h30     
n Local: Espaço Cultural, em João Pessoa 
n Endereço: Av. Abdias Gomes de Almeida, n0 800, 
Tambauzinho
n Entrada: Gratuita

Serviço

Sobre a convidada
Natural de Brasília (DF), a mezzo-

soprano Sibelle de Luna mudou-se para 
Natal (RN) ainda criança. Na adolescência, 
ela começou a estudar violão clássico. Já 
os estudos de canto começaram em 1992, 
na cidade de Curitiba (PR), com os profes-
sores Luiz Pedro Gória e Denise Sartori. 
Integrou o coral lírico do Teatro Guaíra 
ao longo de seis anos, participando de 
diversas montagens de óperas e concer-
tos junto com a Orquestra Sinfônica do 
Paraná. Na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), a cantora atuou 
como professora substituta nas disciplinas 
de Canto e Fisiologia vocal, no período de 
2006 a 2009. Como solista, atuou em ópera 
no Festival Internacional de Esperanto, em 
Curitiba, no ano de 1997, junto a Orquestra 
Sinfônica do Rio Grande do Norte (OSRN), 
comandada pelo maestro Osvaldo D’amo-
re, e da Orquestra Sinfônica Jovem da Para-
íba (OSJPB), sob a regência de Luiz Carlos 
Durier. Em 2013, participou da temporada 
de concertos da OSRN cantando ‘El Amor 
Brujo’, de Manuel de Falla, e, no ano seguin-
te, o Christmas Oratório de Sanit-Säens, 
regida pelo dr. Linus Lerner. Em âmbito 
internacional, ministrou dois cursos de 
técnica vocal para comunidades espanho-
las e suíças na cidade de Zurich, na Suíça. E, 
desde 1999, ela é membro do Coral Canto 
do Povo da FJA, além de  atuar em pro-
duções de eventos na cidade de Natal.  

“A

A mezzo-soprano Sibelle de Luna é a atração do repertório nesta noite 
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Vivências 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de abril de 2015  

Volto ao livro “Segredos do Sucesso” (Editora 
Leader), que acaba de ser lançado por Cristiano 
Lagôas, um especialista em Alta Gestão.  Em meu de-
poimento, confesso que, ao deixar a Manchete, com 
56 anos de idade, prometi a mim mesmo que dali 
em diante só faria o que gostasse.  Nada obrigado.  
Assim, ao lado da família, que amo, dirijo  a Consul-
tor – Assessoria de Planejamento  Ltda. e o Instituto 
Antares de  Cultura, que é uma sociedade civil sem 
fins lucrativos.  Sem falar no trabalho voluntário 
(sem remuneração) na presidência do Centro de 
Integração Empresa-Escola/o CIEE do Rio de Janeiro.  
Desde que lá entrei, há cinco anos, consegui au-
mentar o número de estagiários e aprendizes de 20 
para 37 mil, o que nos enche de alegria.  Temos uma 
bela equipe, comandada pelo amigo Paulo Pimenta.  
Agora mesmo, compramos uma sede nova, na rua de 
Santana nº 165, para nela comemorar os nossos 50 
anos de  existência.

O que me deixa feliz é a realização com êxito de 
algum evento ou o sucesso na vida dos filhos Celso, An-
dréia e Sandra, além das seis netas maravilhosas (Gio-
vanna, Dora, Gabriela, Fernanda, Bruna e Paula).

O que não tolero? Falsidade.  Frustração em 
mim dói apenas no começo.  Profissionalmente, 
gosto da expressão com que fui homenageado pelo 
saudoso acadêmico R. Magalhães Jr.:  “Arnaldo é 
um ensaísta da educação.”  Já o também acadêmico 
Carlos Heitor Cony disse um dia que sou “um grande 
executivo cultural.”

Penso muito antes de tomar decisões importan-

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Que pena!...
Como é bom ficar olhando as cidades 

em que tudo funciona... Pincipalmente os 
transportes. Transportes integrados que co-
nectam metrô, bondes, trens, barcos, balsas 
e ônibus. Tudo fluindo tranquilo, eficiente-
mente e descongestionado, sem necessida-
de alguma de se possuir um carro.

E, daí, mais uma vez, emerge à lem-
brança a frase que andou circulando, recen-
temente, pelas redes: “País rico não é aque-
le em que todo mundo tem carro próprio. 
País rico é exatamente onde não se precisa 
possuir um carro”.

Como se não bastasse ver as ruas sen-
do vias de todo tipo de transporte público 
eficiente, constata-se o notório crescimento 
do número de ciclistas. Ciclistas de todas as 
idades, que trafegam para qualquer lugar 
e para todo tipo de atividade. E muito mais 
para se locomover do que para praticar 
exercícios. Ciclistas que recebem imenso 
respeito dos motoristas, que lhes dão prio-
ridade em qualquer situação.

E o pedestre? Esse, sim, tem direito a 
uma reverência típica dos lugares onde a 
cidadania flana acima de muitas outras vir-
tudes. Aliás, há uma regra da cidadania ur-
bana em que, quanto menor o volume tran-
seunte, mais respeito ele infunde. Começa 
no pequeno indivíduo, passa à bicicleta, à 
moto, ao veículo pequeno, médio, grande, 
bonde, ônibus, caminhão, carreta, e assim 
por diante. Quanto menor, mais importante!

E não só são as ruas e trilhos que ser-
vem de malha aos veículos. Os rios também 
têm essa função e muito ajudam no trans-
porte de cargas, sem agente poluidores, 
pois depois que a humanidade civilizada 
constatou e passou a sofrer com os equívo-
cos de sua estupidez antiecológica, come-
çou a despoluir e devolver a vida aos rios.

Para completar a fluidez da mobilidade, 
as calçadas são sempre de uso exclusivo dos 
pedestres e cadeirantes. Sim, cadeirantes! 
Esses são os que têm prioridade garantida 
em qualquer local e situação. Nunca es-
quecemos quando, certa vez, em Tel-Aviv, o 
amado pai foi acometido de uma estenose 
lombar aguda, que o deixou impossibili-
tado de andar. Como tínhamos ainda três 
dias pela frente, em Londres, alugamos-lhe 
uma cadeira de rodas e perambulamos pela 
capital britânica usufruindo de tudo de 
bom que havia e que merecíamos. Fomos a 
várias livrarias, de vários pisos, a parques, 
museus, galerias e até a balés e concertos 
em teatros enormes, sem o menor proble-
ma. Só vivendo essa experiência na prática 
é que se tem a exata ideia da importância 
da acessibilidade urbana. Papai chegou a 
dizer que “todo prefeito deveria passar uma 
semana em Londres andando numa cadeira 
de rodas, antes de assumir o cargo”.

E como é bom caminhar pelas ruas, seja 
onde for, a qualquer hora do dia ou da noi-
te, sem se incomodar com assaltos, sem ter 
que estar olhando para trás, nem segurando 
a bolsa. Como é bom ter o silêncio como 
condição “sine qua non” para um meio am-
biente equilibrado e qualificado. Tal qual 
ver as edificações avançando no tempo com 
a mesma feição, preservada e inalterada, 
guardando a história não somente dentro 
dos museus, mas sobretudo gravada nas fa-
chadas e frontões, igrejas e conventos, tor-
res e muralhas.

Entretanto, como é triste constatar que 
o nosso Brasil tinha tudo isso e muito mais 
para oferecer à sua gente e desprezou todas 
as oportunidades de se organizar com ra-
zão, justiça e sensibilidade. Que pena!...

Germano 
RomeroSegredos do sucesso - II

Aquela história da avozinha 
malvada atirada ao fogo, que 
pedia clemência a seus netinhos, 
é muito antiga. A vozinha gritava 
“água, meus netinhos”, e os neti-
nhos replicavam “azeite, Senhora 
Vó”. Eu era menino quando me 
contavam tal história, e faz muito 
tempo que eu fui menino. Foi no 
tempo em que se contavam his-
tórias. À noite, para os meninos 
dormirem; de dia, para o tempo 
passar. Hoje, as histórias são con-
tadas pela televisão.

É uma crueldade que se faz 
com as avozinhas essa história 
de se atribuir às 
velhinhas a mal-
vadeza de botar 
os netinhos para 
engordar, tranca-
dos num quarto, 
para depois ma-
tá-los e comê-los 
quando estivessem 
gordinhos. A vozi-
nha canibal vinha 
ver se os netinhos 
estavam gordos. 
Mandava botarem o 
dedinho no buraco 
da fechadura. Mas 
os dois netinhos, o 
irmão e a irmã, bo-
tavam um rabo de 
lagartixa. A vozinha pegava no 
rabo e dizia: “ainda não estão 
gordos não”.

De quem foi essa ideia? Do 
irmão ou da irmã? Foi de uma 
criança esperta. Até que um dia a 
vó caiu numa fornalha. Como foi? 
Quem empurrou? Não me lembro 
mais. Cartas para a redação.

Aí a vozinha gritava: “água, 
meus netinhos”. E João e Maria 
retrucavam: “azeite, senhora 
vó”. Eu ouvia e não entendia essa 
parte. Não sabia por que e para 
que o azeite, tampouco o que era 
azeite. Aí é que estava a antigui-
dade do conto. O narrador era do 

tempo em que azeite era o com-
bustível, no lugar de álcool ou 
querosene. 

Uma vez ouvi o padre dizer, 
no sermão, que as virgens im-
prudentes não levaram reserva 
de azeite para esperar o noivo. 
Quando acabou o azeite da lâm-
pada, elas ficaram no escuro. Mas 
o padre disse “querosene” em 
vez de “azeite”. Depois da missa 
perguntei ao celebrante o moti-
vo dessa troca de substâncias, 
porque essa transubstanciação. 
O sacerdote respondeu: “porque 
o povo não sabe o que é azeite”. 

A parábola das 
virgens era do 
tempo em que 
um noivo tinha 
direito a muitas 
virgens.

Quando 
eu era menino 
não sabia por 
que se jogava 
azeite no fogo 
em que estava 
a vozinha. Hoje, 
que sei o que 
é azeite, acho 
essa história 
discriminatória 
com os idosos, 
eu que me sinto 

um deles na forma da lei, pois 
já me abeiro dos setenta. No 
tempo de meu pai não se usava 
azeite nas lâmpadas. Nem lâm-
padas, mas velas de carnaúba. 
Papai me disse que um pingo de 
cera de carnaúba, quando caía 
na pele, doía muito. Era o que 
se usava em lugar de azeite e 
querosene.

Lembro-me dessas histórias 
quando ouço a televisão dizer 
que as empreiteiras envolvidas 
no escândalo da Lava Jato estão à 
beira da falência. As empreiteiras 
estão dizendo que vão quebrar, 
que não poderão cumprir os 

prazos, que vão demitir milhares 
e milhares de trabalhadores. Pois 
a Petrobras suspendeu os pa-
gamentos e as empreiteiras não 
têm mais crédito na praça. Por 
certo elas querem empréstimos a 
prazo alto e juros baixos. 

As empreiteiras estão gri-
tando por água aos netinhos. 
Elas mamaram por muito tempo 
nas tetas dos governos com suas 
obras superfaturadas, ganhas em 
licitações entre os amigos do car-
tel. A velhinha está dizendo que 
vai demitir centenas de milhares 
de trabalhadores, que vai fechar 
postos de trabalho. Mas João 
e Maria devem jogar azeite na 
fogueira da vó malvada. 

As construtoras dizem 
que vão botar os trabalhadores 
na rua das amarguras. “Ô que 
mentira, ô que lorota boa”, pois 
o número de postos de trabalho 
vai aumentar quando as emprei-
teiras brasileiras fecharem. O 
preço das obras vai diminuir com 
a contratação de construtoras de 
fora, e se farão mais obras com 
menos dinheiro. Vai desaparecer 
o insumo da propina. Vai desapa-
recer o insumo do financiamento 
das eleições. 

No Brasil há um pique infla-
cionário na safra das eleições, 
pois o dinheiro corre solto na 
compra de votos. Dinheiro que 
vem do conluio das licitações 
(desculpe a rima). Dinheiro dos 
tributos pagos pelo povo. Dinhei-
ro que deveria comprar leitos 
hospitalares, bancas escolares, 
leite para as crianças, e se fazer 
estradas, açudes, hidrelétri-
cas, cadeias, portos, aeroportos 
etc. 

Agora, as malvadas estão 
pedindo água. É hora de se jogar 
azeite na fogueira.

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)

Azeite, senhora vó

Arnaldo Niskier Membro da ABL, presidente do CIEE/RJ e doutor em Educação - aniskier@ig.com.brArtigo

tes.  Pude inaugurar 88 escolas públicas, entre os 
anos de 79 e 83, o que considero um feito notável.  
Por enquanto, me recuso a pensar na velhice.  Te-
nho a mente focada em projetos e inovações, como 
hoje em dia a Nuvem de Livros”, pela qual tenho o 
maior entusiasmo.  Outra atividade que me enche  de 
encantamento é a realização de conferências, dentro 
e fora da Academia Brasileira de Letras, onde estou 
há mais de 30 anos.  Fui seu presidente e lá deixei 
minhas impressões digitais, em muitas e definitivas 
realizações.

Ninguém pode fazer sucesso, na vida, se não 
tiver estudado muito e se preparado de modo ade-
quado.  Também é essencial entender que a aprendi-
zagem é para toda a vida, como se afirma na Unesco.  
Os conhecimentos evoluem de minuto a minuto e 
devemos estar sempre atentos a isso.  Quem acha 
que sabe tudo, na sociedade do conhecimento, não 
sabe é nada.

Com a experiência de estar presidindo o CIEE/RJ 
posso afirmar que o recrutamento desses jovens es-
tagiários e aprendizes é sempre feito cuidadosamen-
te, reconhecendo nos candidatos o seu potencial em 
termos de criatividade, apetite funcional, modéstia e 
capacidade técnica.  Um bom especialista em avalia-
ção (temos vários deles que são ótimos) reconhecerá 
com facilidade essas qualidades nos candidatos.  Por  
fim, posso afirmar que a devoção ao estudo é uma 
qualidade indispensável, ao lado da solidariedade 
e  do espírito de liderança.  Sem isso, tudo fica mais  
difícil.

               

O preço das obras 
vai diminuir com 
a contratação de 
construtoras de 
fora, e se farão 
mais obras com 
menos dinheiro

 

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

Evento

Em defesa da 
juventude brasileira

Mídias em destaque

Em cartaz
 

O Duelo

A Cia de Teatro de Bonecos Boca de Cena realizará a apresentação

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

baRtOlO

Humor 

 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  

Algumas notícias são tristes de se dar. O retro-
cesso social é tão ruim quanto qualquer fato trági-
co. Na terça-feira, 31, a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados aprovou a constitucionalidade da redução da 
maioridade penal no Brasil. É a pior aprovação dos 
nossos parlamentares nos últimos anos, e em Plená-
rio podemos retroceder ainda mais.

O relator, deputado Luiz Couto (PT) foi contra. 
De acordo com o parecer do paraibano, a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 171/93 fere uma 
cláusula pétrea da Constituição Federal. Direitos 
adquiridos não podem ser reduzidos. 

Isso quer dizer, na questão ‘pétrea’, ou imutável, 
que não cabe ao Congresso Nacional, nesse caso 
específico, legislar.  É inconstitucional. Deputados, 
senadores, nem mesmo a presidente da República 
tem esse poder. Apenas uma nova assembleia cons-
tituinte. 

Em seu parecer, Luiz Couto destacou que países 
que aplicaram a redução da maioridade penal, como 
Estados Unidos, sofreram com aumento da violên-
cia. É preciso ir além: nenhum país que reduziu a 
maioridade penal conseguiu, junto com isso, reduzir 
também a violência.

Mesmo assim, uma onda de conservadorismo 
toma conta do país. A linha de pensamento fascista 
do “bandido bom é bandido morto” e “leve o mar-
ginalzinho para a sua casa” - esse segundo talvez 
ainda mais asqueroso - força os parlamentares, em 
crise de popularidade, a tomarem medidas abusivas. 
A direita os cegou.

E deputados paraibanos que poderiam apresen-
tar propostas para a construção de uma sociedade 
mais justa pegam carona no retrocesso. Efraim Filho 
(DEM) e Wilson Filho (PTB), ambos com mandatos 
herdados de seus pais (Efraim Morais e Wilson San-
tiago, respectivamente), jogam fora a oportunidade 
de uma carreira brilhante pela frente.

A redução não resolve. O índice de jovens entre 16 
e 18 anos que cometem crimes de homicídio é infe-
rior a 1% no total de estatísticas. Esse caminho pode 
colocar armas nas mãos de adolescentes cada vez mais 
cedo. Alguém duvida? As imagens de crianças portan-
do fuzis no Oriente Médio projetam nosso futuro.

Se os de 16 são presos, o alvo dos criminosos 
passa a ser os de 15, 14, 13, e a tendência é cair cada 
vez mais. O Congresso expõe a juventude brasileira 
a um risco social que vai contra todos os avanços 
alcançados pelo Estatuto da Criança e do Adolescen-
te. A sociedade precisa cobrar dos parlamentares, 
e a imprensa discutir o assunto deixando de lado a 
superficialidade. Não sejamos omissos.

FOtO: André Telles

Projeto que incentiva o hábito da leitura será 
lançado no próximo sábado, em João Pessoa

O saudoso José Wilker em uma das cenas do filme 

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.comContribuir para incentivar o hábito da 

leitura. Esse é o objetivo do Projeto Leitura 
Livre que será lançado no próximo sábado, a 
partir das 10h, no Shopping Tambiá, em João 
Pessoa. Na ocasião, a Cia de Teatro de Bonecos 
Boca de Cena realizará apresentação especial, 
cuja mensagem direcionada ao público é a de 
que se leia mais.

Para a inauguração da primeira estante, 
que ficará localizada na Praça de Eventos do 
Shopping Tambiá com banners de sinalização 
e explicando como funciona a ação, a Cia de 
Teatro de Bonecos Boca de Cena fará uma 
apresentação especial voltada para a impor-
tância do hábito da leitura. As pessoas que 
tiverem interesse em pegar um dos livros da 
estante poderão fazê-lo livremente. 

Promovido pela Porta do Sol – Projetos 
Culturais, com apoio do Ministério da Cultu-
ra, uma estante contendo livros de diversas 
temáticas será instalada no local para que as 
pessoas possam pegar um exemplar e levá-lo 
para casa.  

De acordo com Artur Leonardo, 
diretor da Companhia Boca de Cena, foi um 
prazer ter sido convidado pela direção do 
evento “Estamos super animados e felizes 
pelo convite, a leitura faz parte da nossa 
vida, temos que incentivar este hábito” 
explicou ele que ainda no local terá um 
pequeno espaço com apresentações com 
dois atores e quatro personagens após o 
lançamento do projeto.

Essa experiência, inédita em João Pessoa, 
já existe em outras capitais brasileiras, porém, 
o diferencial aplicado pela Porta do Sol é que o 
livro é entregue gratuitamente. 

Nos próximos dias, o Projeto Leitura Li-
vre irá inaugurar mais três estantes em pontos 
estratégicos da capital paraibana, entre elas, no 
Ponto de Cultura Porto do Capim, localizado na 
comunidade do Porto do Capim. Que também 

Cristovam tadeu

VELOZES E FURIOSOS 7(EUA 2015). Gênero: 
Ação. Duração: 138 min. Classificação: 
14 anos. Direção: James Wan. Com Vin 
Diesel, Paul Walker, Jason Statham.Após 
os acontecimentos em Londres, Dom 
(Vin Diesel), Brian (Paul Walker), Letty 
(Michelle Rodriguez) e o resto da equipe 
tiveram a chance de voltar para os Estados 
Unidos e recomeçarem suas vidas. Mas a 
tranquilidade do grupo é destruída quando 
Ian Shaw (Jason Statham), um assassino 
profissional, quer vingança pela morte de 
seu irmão. Agora, a equipe tem que se 
reunir para impedir este novo vilão. Mas 
dessa vez, não é só sobre ser veloz. A luta 
é pela sobrevivência. Manaíra 5: 12h,15h,  
18h e 21h  Manaíra 9/3D: 13h, 16h,  19h e 
22h  Manaíra 10/3D:  14h, 17h, 20h e 23h 
CinEspaço3/3D: 15h, 18h (DUB) 21h (LEG)  

A SÉRIE DIVERGENTE: INSURGENTE(EUA 2015). 
Gênero: Ação. Duração: 119 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Robert Schwentke 
Com: Shailene Woodley, Theo James, 
Octavia Spencer.Tris (Shailene Woodley) e 
Quatro (Theo James) agora são fugitivos 
e procurados por Jeanine Matthews (Kate 
Winslet), líder da Erudição. Em busca de 
respostas e assombrados por prévias 
escolhas, o casal enfrentará inimagináveis 
desafios enquanto tentam descobrir a 
verdade sobre o mundo em que vivem. 
Manaíra 4: 12h30, 15h10, 17h50 e 20h30  
Manaíra 7: 13h40, 16h15, 18h50 e 21h30  
Manaíra 11:  13h15

O GAROTO DA CASA AO LADO(EUA 2015). 
Gênero: Suspense. Duração: 91 min. 

Classificação: 16 anos. Direção: Rob 
Cohen Com: Jennifer Lopez, Ryan Guzman, 
John Corbett.Após ser traída pelo marido, 
a professora Claire Peterson (Jennifer 
Lopez) está em vias de se divorciar. Ela 
vive sozinha com o filho adolescente, 
até perceber que um jovem acaba de se 
mudar para a casa ao lado. O sedutor Noah 
Sandborn (Ryan Guzman) rapidamente 
oferece ajuda nas tarefas da casa e se 
torna o melhor amigo do filho de Claire. 
Aos poucos, o vizinho passa a seduzi-la, 
levando a uma noite de amor entre os dois. 
No dia seguinte, a professora está decidida 
que tudo foi apenas um erro, mas Noah não 
pretende abandoná-la tão cedo. O caso de 
amor torna-se uma perigosa obsessão. 
Manaíra 1: 22h10

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

Manaíra8: 14h45 e 17h15 CinEspaço2: 14h  
CINDERELA (EUA 2015) Gênero: Fantasia, 
Romance. Duração: 128 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Kenneth Branagh. Com 
Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden. 
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 Dri-
sella. 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. Manaíra2:18h15 e 20h45 
Manaíra 3: 12h45, 15h15, 17h45 e  20h15 
Manaíra6:   13h45, 16h30, 19h15 e 21h45 
Manaíra 11: 15h45 e 18h30  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 jo-
vem com problemas de disciplina que 
parece perto de se tornar um criminoso. 
Determinado 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. CinEspaço 
2: 16h20 e 21h20

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 105min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Glenn Ficarra, John Requa. Com 
Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santo-
ro. Um trapaceiro profissional (Will Smith) 
começa a treinar uma novata na profissão 
(Margot Robbie), até os dois se apaixo-
narem. Ao mesmo tempo, o sujeito tem 
que lidar com um importante adversário, 
dono de uma empresa de carros (Rodrigo 
Santoro).  Manaíra11: 21h15  CinEspaço 2: 
14h e 18h50 Tambiá 4:  14h30, 16h30, 
18h30 e 20h30

PARA SEMPRE ALICE (EUA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 101 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Richard Glatzer, Wash 
Westmoreland. Com Julianne Moore, Alec 
Baldwin, Kristen Stewart. A Dra. Alice 
Howland (Julianne Moore) é uma renoma-
da 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. CinEspaço 1: 14h10

faz parte das ações da Porta do Sol – Projetos 
Culturais. 

Para manter o projeto em plena ativi-
dade, a captação dos livros é feita através de 
doações, e pontos de coleta serão criados 
e espalhados pela cidade. Assim como as 
estantes, os cestos de coleta de livros estarão 
devidamente sinalizados, e pede-se apenas 
que não sejam doados livros técnicos. Doações 
também poderão ser feitas através de um 
contato prévio pelo e-mail ongportadosol@
gmail.com, ou na página no facebook: Porta do 
Sol - Projetos Culturais.

O Projeto
A Porta do Sol-Projetos Culturais, criada 

em 2010, retomou suas atividades, com uma 
nova coordenação. Iniciou suas atividades 
em 2012, com foco nas atividades culturais 

em torno da educação, sendo um trabalho 
feito principalmente através da arte, leitura, 
literatura e música. Em 2013 realizou oficinas 
de educação através da arte, organizou e exe-
cutou o projeto ‘Caravana Cultural Brincantes 
sem Fronteiras’, reunindo grupos de brincan-
tes e resgatando esta cultura, percorrendo 
diversas cidades do interior paraibano com 
espetáculos e oficinas, projeto incentivado 
pelo Fundo de Incentivo a Cultura – FIC da 
Secretaria de Cultura/Governo do Estado da 
Paraíba. No ano de 2014 a organização foi 
uma das contempladas para compor a rede 
de Pontos de Cultura do município, através de 
convênio Ministério da Cultura e Fundação 
Cultural de João Pessoa, dando início as ativi-
dades do Ponto de Cultura Porto do Capim, na 
comunidade de mesmo nome, localizada no 
Centro de João Pessoa.

Lucas Duarte
Especial para a União
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Diversidade

Livro ensina como educar as emoções comuns ao ser humano
Sensibilidade

Raiva, egoísmo, tristeza, pos-
sessividade, medo, ansieda-
de, vingança, inveja, aver-
são, amor, empatia, bom 
humor, gratidão, alegria e 
felicidade. Como educar as 
pessoas para vivenciar tais 
sentimentos? A resposta 

pode ser encontrada em “O Livro das 
Emoções”, organizado pelas professo-
ras doutoras Elisa Pereira Gonsalves e 
Francisca Alexandre de Lima, que será 
lançado hoje, às 19 horas, no Empório 
Café, em Tambaú. A obra, que reúne tex-
tos de grupo de pesquisa da Universi-
dade Federal da Paraíba, sai com o selo 
da Editora CRV, do Paraná, e custará R$ 
30,00 na ocasião do lançamento.

Segundo as organizadoras, a obra 
apresenta artigos sobre os temas men-
cionados, sempre com fundamentação 
teórica, mas numa linguagem acessível 
que pode ser apreendida tanto pelo 
profissional das áreas de Educação 
ou Saúde, quanto por alunos e o leitor 
comum. “É um livro fundamental para 
compreendermos nossas atitudes, nos-
sas emoções”, afirmam. Além de Elisa Pe-
reira Gonsalves e Francisca Alexandre de 
Lima, a obra conta com textos de Cínthia 
Galiza, Márcia Rique Caricio, Daniela Go-
mes, Andressa Raquel de Oliveira Souza, 
Anniely Laís Lima Melo, Jefferson Silva 
Pia, João Pedro dos Anjos Figueiredo, 
Ricardo Targino Pereira.

As autoras informam que o livro não 
esgota o conjunto de discussões sobre o 
tema, tampouco abrange todos os tipos 
de emoções. “Assim, desde o início, con-
fessamos que, na perspectiva horizontal, 
não abordamos todas as emoções, cujo 
leque é demasiado e complexo; e na 

perspectiva vertical, não aprofundamos 
de forma exaustiva cada temática apre-
sentada, optando por um panorama di-
dático”, explica Elisa Pereira Gonsalves. 

Então, quais as razões para apre-
sentar este trabalho como “O Livro das 
Emoções”? “A intenção primeira é a de 
provocar o leitor e instigar a curiosida-
de. Certamente, é difícil encontrar em 
um só livro um conjunto de emoções 
pensadas do ponto de vista científico. 
Assim, distante dos manuais de autoaju-
da, buscamos oferecer para o leitor co-
nhecimentos científicos sobre o campo 
da emocionalidade que, se adquiridos 
e vivenciados, podem fazer a diferença 
nas suas vidas”, acrescenta Francisca 
Alexandre de Lima.

A intenção desse livro é a de, tam-
bém, contam as autoras, buscar saídas 
para uma situação que, de certa forma, 
todos nós estamos submetidos: o “anal-

 

Filme premiado e estrelado por Marcélia Cartaxo 
e Zezita Matos estreia hoje, em João Pessoa

Marcélia Cartaxo é considerada uma das grandes atrizes da sétima arte brasileira

Escritora Elisa Gonsalves organizou obra que tem como tema central as sensações, ao lado de Francisca Alexandre de Lima

Uma das obras cinematográficas 
mais premiadas no Brasil, em 2014, A 
História da Eternidade estreia hoje, em 
sessão a partir das 19h, no Cinépolis 
Manaíra Shopping, em João Pessoa. Na 
ocasião, o diretor do filme - seu primeiro 
longa de ficção, com 120 minutos de dura-
ção -, o pernambucano Camilo Cavalcante, 
e as paraibanas Marcélia Cartaxo - que ga-
nhou o Urso de Prata de Melhor Atriz no 
Festival de Berlim, em 1985, por A Hora 
da Estrela - e Zezita Matos, integrantes do 
elenco, confirmaram presenças para fazer 
a apresentação da produção ao público.

Exibido pela primeira vez no Festival 
de Rotterdam, na Holanda, no ano passa-
do, A História da Eternidade - estrelado, 
ainda, pelos atores Irandhir Santos (do 
filme Tatuagem), Claudio Jaborandy (Gon-
zaga: De Pai pra Filho e da série Amores 
Roubados, da TV Globo), Leonardo Fran-
ça, Maxwell Nascimento e Débora Ingrid 
- é ambientado em um pequeno vilarejo 
no Sertão, onde três histórias de amor e 
desejo revolucionam a paisagem afetiva 
de seus moradores, que são personagens 
de um mundo romanesco, no qual suas 
concepções da vida estão limitadas, de 
um lado, pelos instintos humanos e, do 
outro, por um destino cego e fatalista. 

Coprodução do Canal Brasil e um dos 
longas mais premiados no país, em 2014, 
A História da Eternidade, foi selecionado 
no 6º Paulínia Film Festival, onde ganhou 
nas categorias de Melhor Filme, Melhor 
Direção, Melhor Ator (Irandhir Santos); 

FotoS: Divulgação

Foto: Ortilo Antônio

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Melhor Atriz (Marcélia Cartaxo, Zezita Ma-
tos e Debora Ingrid) e Júri Associação Bra-
sileira de Críticos de Cinema (Abracine). 
Já na 38ª Mostra Internacional de Cinema 
em São Paulo, a obra recebeu o Prêmio de 
Melhor Filme na escolha do júri popular.

O filme de Camilo Cavalcante, do qual 
também é o roteirista, ainda participou 
de outros festivais, recebendo os prêmios 
principais: Melhor Filme, Melhor Direção e 
Melhor Ator (Irandhir Santos) no Festival 
de Cinema de Vitória; Melhor Direção e 
Melhores Atrizes (Zezita Matos e Débora 
Ingrid) no Curta-se – Festival Iberoameri-
cano de Cinema de Sergipe; Melhor Direção 
no V Festival Internacional Pachamama; 
Melhor Filme no Festival Internacional de 
Cine de Ayacucho (FICA 2014), no Peru; 
Melhor Atriz (Débora Ingrid) no 6º. Festival 
Internacional de Cinema da Fronteira, em 
Bagé (RS), e Menção Especial para a Dire-
ção de Fotografia no Ourense International 
Film Festival (Espanha).

Natural de Recife (PE), Camilo Caval-
cante trabalha desde 1995 como produtor, 
diretor e roteirista. Dentre os trabalhos 
audiovisuais que já realizou em diversos 
suportes e formatos estão Hambre Hom-
bre, Os Dois Velhinhos e Rapsódia para um 
Homem Comum, vencedores de mais de 
130 prêmios em mostras e festivais. Ele 
também produziu e dirigiu a série de TV 
Olhar (Canal Brasil) e é o idealizador e co-
ordenador do projeto Cinema Volante Luar 
do Sertão, que exibe curtas-metragens 
gratuitamente em cidades do semiárido. 
Atualmente, o cineasta finaliza o docu-
mentário Beco, selecionado para o projeto 
Carte Blanche do Festival de Locarno, na 
Suíça.

fabetismo emocional”, que se manifesta 
na depressão, ansiedade, estresse, trans-
tornos alimentares, suicídio, bullying, 
alcoolismo, dentre outros.

“Alfabetizar-se emocionalmente é 
uma necessidade contemporânea ur-
gente para sociedades imersas em altos 
índices de violência, de competição e de 
desamor. Aprender a vivenciar as emo-
ções é uma possibilidade de concretizar 
a saúde emocional. Neste sentido, “O 
Livro das Emoções” configura-se como 
uma espécie de cartilha, oferecendo os 
primeiros passos para que o leitor possa 
compreender um conjunto significativo 
de emoções, superando o estado de anal-
fabetismo emocional e utilizar a própria 
emocionalidade a seu favor”, comentam.

Quem são as organizadoras
Elisa Pereira Gonsalves é doutora 

em Educação pela Universidade Meto-

dista de Piracicaba, mestre em Educação 
e Licenciada em Pedagogia pelo Centro 
de Educação da Universidade Federal da 
Paraíba. É professora associada do Centro 
de Educação da UFPB, onde integra a linha 
de Educação Popular do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade 
Federal da Paraíba. É facilitadora didata 
em Biodanza pela International Biocentric 
Foundation. Coordena o Grupo de Pes-
quisa em Educação e Emocionalidade da 
UFPB. 

Francisca Alexandre de Lima é dou-
tora em Educação na no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Univer-
sidade Federal da Paraíba. É pedagoga 
pela UFPB e mestre em Educação pela 
Universidade Federal de Pernambuco. É 
professora adjunta do Centro da Uni-
versidade Federal. É vice-coordenadora 
do Grupo de Pesquisa Educação e Emo-
cionalidade da UFPB.  
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70 marcas do Nordeste 
estão em exposição na Gira 
Calçados em Campina Grande

Estiagem
Ministro diz que 56 cidades do Nordeste estão em colapso por causa da seca

O grupo de monitora-
mento da situação hídrica 
do Governo Federal avalia 
que, mesmo com o cená-
rio de chuvas favorável em 
março na região Sudeste, os 
níveis dos reservatórios não 
voltaram à normalidade e 
é preciso manter as ações 
de controle e economia de 
água. No Nordeste, segun-
do o ministro da Integração 
Nacional, Gilberto Occhi, 56 
cidades estão em situação de 
“colapso” de abastecimento 
de água e esse número pode 
passar de 100.

Os integrantes do grupo 
se reuniram ontem, no Palá-
cio do Planalto. Em entrevis-
ta coletiva após o encontro, 
Gilberto Occhi disse que o 
Governo Federal pediu aos 
Estados da região Nordeste 
um levantamento sobre o as-
sunto, e o número de cidades 
nessa situação pode subir 
para 105. Também participa-
ram da reunião os ministros 
da Casa Civil, Aloizio Merca-
dante, e do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, e o presi-
dente da Agência Nacional 
de Águas (ANA), Vicente An-

A Avenida Beira Rio co-
meçou a ganhar, desde on-
tem, 320 novas árvores ao 
longo de toda sua extensão. 
O plantio começou na ma-
nhã de ontem e se estende 
até hoje. A ação da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP) é uma medida com-
pensatória em virtude das 
obras de alargamento no 
local, para melhorar a mobi-
lidade urbana.

Na manhã de ontem, as 
primeiras 60 árvores foram 
plantadas nas imediações 
da Rua do Capim, nas pro-
ximidades do girador para 
a subida do Altiplano. As 
mudas utilizadas no plantio 
são espécies nativas da Mata 
Atlântica, como Sibirina, 
Ipês, Pau-Brasil e Pau-For-
miga e fazem parte da pri-
meira etapa de arborização.

Em alguns anos elas es-
tarão contribuindo para o 
sombreamento da avenida e 
diminuição da temperatura. 
As espécies escolhidas são 
plantas que atingem cerca 
de 15 metros e não possuem 
raízes muito agressivas, po-
dendo ser plantadas próxi-
mo a calçadas.

PMJP realiza plantio de 320 
árvores na Avenida Beira Rio

MAIS VERDE

O Centro de Forma-
ção de Professores de Ca-
jazeiras, Campus da UFCG, 
aprovou, por intermédio 
do Consad (Conselho Ad-
ministrativo do Centro de 
Humanidades) e Cepe (Con-
selho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão), a Comenda Mon-
senhor Luiz Gualberto de 
Andrade, para homenagear 

o saudoso religioso natural 
de Uiraúna, que foi um dos 
fundadores da Faculdade 
de Filosofia, que deu ori-
gem ao Ensino Superior no 
município cajazeirense.

A propositura foi do 
diretor do Campus de Ca-
jazeiras, Antonio Fernan-
des, que destacou o papel 
do monsenhor Gualberto 

para o desenvolvimento da 
educação de Cajazeiras, do 
Sertão e do Estado. Segun-
do ele, o homenageado foi 
um dos mentores do Ensi-
no Superior em Cajazeiras, 
fundando a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, 
posteriormente, encampa-
da pela UFPB, e atualmente, 
UFCG.

Centro da UFCG aprova comenda

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil

dreu, entre outros.
Os ministros discutiram 

a possibilidade de adiantar 
obras e ampliar ações emer-
genciais de abastecimento 
de água em áreas urbanas do 
Nordeste, com o uso de car-

ros-pipas. “Recebemos pedi-
dos de governadores sobre a 
possibilidade de ampliação 
da Operação Carro-Pipa para 
municípios da região urbana 
e devemos apoiar, colocando 
reservatórios urbanos, cai-

xas de água, cisternas”, infor-
mou Gilberto Occhi.

Na avaliação do presi-
dente da Agência Nacional 
de Águas (ANA), Vicente An-
dreu, no Sudeste, a situação 
dos reservatórios permane-

ce crítica, apesar da ligeira 
recuperação. “Mesmo tendo 
esses sinais de quantidade 
de água mais favorável che-
gando aos reservatórios, os 
quadros todos continuam 
críticos, sendo que as me-

didas adotadas até aqui na 
redução das vazões dos re-
servatórios e dos rios devem 
ser mantidas, acompanha-
das [de ações] para oferecer 
maior segurança hídrica às 
populações envolvidas”, dis-
se.

Em relação ao Sistema 
Cantareira, que abastece São 
Paulo, Vicente Andreu desta-
cou que houve recuperação 
com as chuvas de fevereiro e 
março, mas o sistema ainda 
usa água abaixo do volume 
útil. Segundo o diretor do 
Centro de Monitoramento 
e Alerta de Desastres Natu-
rais do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Car-
los Nobre, as chuvas no Su-
deste estão diminuindo e as 
precipitações estacionais de-
vem recomeçar em outubro.

A ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira, dis-
se que, após o término do 
período de chuvas, em abril, 
será discutida a campanha 
de conscientização do gover-
no sobre a situação hídrica 
do país. “Vamos com toda 
serenidade construir a infor-
mação objetiva, transparen-
te. O Brasil não precisa ter 
desperdício de água, precisa 
poupar água”, ressaltou.

O chefe da Divisão de 
Arborização e Florestamen-
to da Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam), Ander-
son Fontes, reforçou que o 
plantio é uma medida para 
compensar o transplante 
de 16 árvores, que serão, 
posteriormente, plantadas 
em outros pontos da aveni-
da e a retirada de outras 16. 
“A prefeitura tem seguido o 
conceito de crescimento ur-
bano sustentável. Essas ár-
vores que estão sendo plan-
tadas vão contribuir com o 
equilíbrio ecológico e tam-
bém servem para a recons-
trução da mata ciliar do Rio 

Jaguaribe”, esclareceu.
Anderson Fontes tam-

bém explicou que todas es-
sas árvores, além de  propor-
cionar conforto térmico, vão 
ajudar a filtrar as águas das 
chuvas. “Essas árvores se-
rão plantadas porque existe 
um estudo para não ter um 
grande impacto no meio am-
biente. Não é só uma função 
de embelezamento do local. 
Esta área tem, historicamen-
te, alagamentos, mas já fize-
mos o desassoreamento do 
Rio Jaguaribe e já houve me-
lhoras. Essas árvores contri-
buirão para essa melhora”, 
disse.

As mudas utilizadas no plantio são espécies da Mata Atlântica

O Projeto Cooperar realiza, na pró-
xima segunda-feira (6), a primeira de 
uma série de audiências públicas para 
apresentar e captar sugestões para o 
Manual de Procedimentos Ambientais 
com as novas regras de proteção ao 
meio ambiente que deverão ser segui-
das pelos próximos projetos a serem im-
plantados no Projeto PB Rural Susten-
tável, previsto para ser executado no 
próximo mês de julho, após a assinatura 
do acordo de empréstimo do Governo 
do Estado e Banco Mundial. A primeira 
audiência, na  segunda-feira, começa 
às 9h, no auditório do Cooperar, na BR-
230, estrada de Cabedelo. 

Segundo o engenheiro ambien-
tal e consultor Pedro Rogério Rocha, o 
Manual de Procedimentos Ambientais 
ou Marco Socioambiental é um docu-
mento que tem como objetivo atender 
as políticas de salvaguardas do Banco 
Mundial, estabelecendo procedimentos 
e normas de adequação para os sub-
projetos que irão pleitear os recursos. 
“Para tanto são avaliadas as legislações 
federais e estaduais, normas técnicas 
e outros documentos relevantes, com-
patibilizando as exigências do Banco 
Mundial com nosso arcabouço legal e 
técnico”, lembrou.

Ele informou ainda que, além dis-
so, será apresentada a avaliação am-
biental do PB Rural Sustentável, onde 
foram identificados todos os possíveis 
impactos ambientais dos componentes 
e subcomponentes dos projetos e pro-
postas com as formas de atenuação des-
ses impactos. “Essas consultas serão um 
espaço de diálogo para garantir que o 
material da consultoria possa apresen-
tar as necessidades e expectativas da 
sociedade civil organizada”, informou.

De acordo com Pedro Rogério, está 
sendo esperada a participação dos re-
presentantes dos Conselhos Municipais 

de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CMDRS), consultores técnicos do Coo-
perar, sociedade civil e todos os demais 
interessados. 

Foram convidadas prioritariamente 
personalidades dos 100 municípios pa-
raibanos que apresentam maiores índi-
ces de vulnerabilidade agroclimáticas, 
segundo critérios desenvolvidos pelo 
Centro de Pesquisa Agropecuária do 
Trópico Semiárido da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Cpatsa/Em-
brapa) e aceitos pelo Banco Mundial. 

Os parceiros do Banco Mundial não 
só na Paraíba, mas em todo o mundo, 
devem seguir em seus projetos, as salva-
guardas sociais e ambientais que foram 
instituídas em dez Normas Ambientais e 
Sociais (NAS), necessárias para minimi-
zar os impactos negativos ocasionados 
ao meio ambiente e respeitar os direitos 
das comunidades afetadas como: NAS 1 
– Avaliação e Gestão dos Riscos e Impac-
tos e Sociais; NAS 2 – Condições de Tra-
balho e Emprego; NAS 3 – Eficiência no 
uso de Recursos e Prevenção à Poluição, 
entre outras.

Governo vai promover audiências 
públicas a partir de segunda-feira

PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS

saiba Mais

Veja abaixo a programação das audiên-
cias públicas que serão organizadas 
por mesorregião:
l Dia 6 de abril (segunda-feira), às 9h, 
no auditório do Coorperar, estrada de 
Cabedelo.
l Dia 7 de abril (terça-feira), às 9h, no 
auditório do Prédio Central da UFPb, Cam-
pus ii em areia.
l Dia 8 de abril (quarta-feira), às 9h, 
na sede do sindicato dos Trabalhadores 
Rurais no bairro do Catolé, em Campina 
Grande.
l Dia 9 de abril (quinta-feira), às 9h, 
na sede da Fundação Ernani satyro, em 
Patos.

O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, ao lado da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, ontem, em entrevista coletiva

FOTO: Wilson Dias/agência brasil
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UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de abril de 2015

70 marcas do NE em exposição
Gira calçados 2015

Participantes da Feira 
devem fechar mais de
R$ 6 milhões em negócios

l BoquEirão
O Hotel Fazenda Família Chique-Chique 

Boqueirão é um local ideal para quem procura 
o descanso com seus familiares. Localizado às 
margens do Açude Epitácio Pessoa, conhecido 
como Açude de Boqueirão, o hotel oferece 
wi-fi gratuito em todas as dependências 
do estabelecimento, 20 apartamentos 
confortáveis, com ar-condicionado ou 
ventilador e uma ampla varanda em 
que o hóspede pode relaxar numa rede, 
contemplando o açude e a Serra de Caturité. 
A gastronomia é composta de um cardápio 
bem variado sendo composto por muitas 
iguarias da culinária nordestina, a exemplo 
do bode guisado, galinha de capoeira, cuscuz, 
feijão verde, macaxeira, tapioca e muito mais, 
além de peixes pescados no próprio açude, a 
exemplo da tilápia. O hóspede também conta 
com esporte náutico e pescaria praticada no 
açude, piscina, sala de jogos com mesas de 
sinuca, área para churrasco e apresentação 
de um animado trio de forró pé de serra nas 
noites dos sábados. A diária custa R$ 120,00 
por pessoa, com direito ao café da manhã, 
almoço e jantar. Informações pelos telefones 
(83) 3391-1469/ (83) 9316-2512/ (83) 9924-5859 
ou pelo site: www.hotelchiquechique.com.br e 
E-mail: hfchique@hotmail.com.

adventure
A partir do dia 18 até 

o mês de maio próximo vai 
acontecer em municípios 
do Brejo, Cariri e Litoral 
paraibano o evento “Adventure 
Tour-PB”. Numa promoção 
da empresa PEC Eventos 
Coorporativo, com apoio 
do Sebrae-PB e prefeituras 
envolvidas, o evento promete 
muita emoção com trilhas 
de Bike, 4x4, caminhadas, 
cavalgadas, tendo como 
grande novidade a experiência 
do Hotel de Barracas oferecido 
pela Overland Pop Up nos 
municípios participantes. 
Adventure Tour-PB será 
realizado em Lucena (18/4), 
Pilões (25/4), Areia (2/5), 
Bananeiras (9/5), Boqueirão 
(16/5), Cabaceiras (23/5) 
terminando dia 31 de maio no 
município do Conde. 
Mais 83-8753-0500

Paraíba: todos os cantos Teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l liToral 
Para os apreciadores de corais e piscinas naturais a empresa 

Paraíba Travel oferece passeios com todo conforto e segurança nas 
embarcações 100% Lazer. Você pode optar em ir para Areia Vermelha, 
localizada a 2km da costa da Praia do Poço, em Cabedelo ou ir a 
Picãozinho, localizado a 1,5km da costa da Praia de Tambaú, em João 
Pessoa, para mergulhar em águas mornas e transparentes ao lado 
dos peixinhos coloridos. O horário de saída dos passeios depende 
da maré. Para Areia Vermelha custa R$ 30,00 por pessoa e tem 
duração de aproximadamente 3 horas, enquanto que para Picãozinho 
o passeio leva aproximadamente 2h30 e custa R$ 35,00 por pessoa. 
Informações (83) 8863-0715 ou (83) 9830-0007.

l sErTão
O Hotel Estância Termal de Brejo 

das Freiras é uma ótima opção de lazer 
para o Feriado da Semana Santa, sendo 
ofertado cinco opções de pacotes que 
custam entre R$ 471 e R$ 1.305,00, de 
acordo com a quantidade de hóspedes por 
aposento. O pacote corresponde a três 
diárias completas, iniciando hoje (quinta-
feira) com o jantar encerrando após o 
almoço do dia 5 de abril, no Domingo 
de Páscoa. Além de contar com ótima 
infraestrutura, o empreendimento oferece 
águas termais, consideradas milagrosas e 
de efeitos medicinais. Um dos principais 
atrativos da Estância Termal são os 
banhos terapêuticos com duchas e em 
banheiras de hidromassagens. As águas 
com temperatura de 36 graus são oriundas 
de duas fontes que abastecem o hotel. 
Para fazer reservas os interessados devem 
pagar 50% do valor e os outros 50% na 
saída do hotel. Mais informações podem 
ser obtidas através dos telefones (83) 
3522 1515 – 1516 fax: 3522 1517 ou por 
meio do site: hoteltermalbrejodasfreiras.
blogspot.com.br/; Fan Page: www.fecebook.
com/hotelbrejodasfreiras, e Twitter.com/
brejodasfreiras.

cabedelo
O Grupo de Teatro Amador Alfredo Barbosa (GTAAB) trará para Cabedelo, durante 

a Paixão de Cristo “A Fortaleza de uma Paixão”, a atriz Viviane Araújo, que deverá 
interpretar dois papéis durante o espetáculo que acontece a partir de amanhã e segue 
até o Domingo de Páscoa na Fortaleza de Santa Catarina. O evento conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Cabedelo (PMC), através da Secretaria Municipal de Cultura, 
e, este ano, comemora sua 38ª edição. A peça começa sempre às 20h, com entrada 
gratuita. 

areia
O Hotel Fazenda Triunfo está com uma 

excelente programação na Semana Santa 
para quem gosta de tranquilidade e uma 
boa música. Amanhã tem show instrumental 
com Luciano do Sax, no período das 
18h às 19h, e no sábado a programação 
esquenta com o forró pé de serra do grupo 
“desmantelado e Trio”, que vai animar o 
público das 20h até as 23h. O Hotel Triunfo 
fica localizado no Município de Areia, região 
do Brejo paraibano.

FotoS: teresa Duarte Ilustração

 Ilustração

Um dos maiores even-
tos do setor calçadista do 
Nordeste irá expor 2,1 mil 
produtos inovadores de 70 
marcas nordestinas, en-
tre os dias 12 e 14 de maio 
deste ano. A quarta edição 
do Gira Calçados 2015, que 
acontecerá na sede da Fe-
deração da Indústria do 
Estado da Paraíba (Fiep), 
em Campina Grande, terá 
um amplo showroom com 
calçados e acessórios de va-
riados materiais, como sa-
patos, sandálias, rasteiras, 
sapatilhas, tênis, chuteiras, 
botas e acessórios de moda.

“A cada edição do even-
to, este número de produtos 
expostos vem crescendo e, 
consequentemente, atrain-
do mais negócios”, destacou 
a gestora do Gira Calçados 
e analista do Sebrae Paraí-
ba, Éricka Vasconcelos. No 
ano passado, o evento expôs 
1.650 produtos em seu sho-
wroom. Agora, houve um 
incremento de quase 30% 
no número de calçados e 
acessórios que serão apre-
sentados.

“O evento é um ótimo 
momento para lojistas de 
todo o país conhecerem a 
diversidade cultural e ma-
terial do Nordeste brasilei-

ro. Organizamos a Rodada 
de Negócios para que todos 
esses produtos sejam ven-
didos. O lojista poderá en-
contrar variadas opções nos 
segmentos feminino, mas-
culino, esportivo e infantil, 
em um só lugar”, disse a co-
ordenadora da Rodada de 
Negócios do Gira Calçados, 
Christianne Fiúza.

Além do showroom e da 
Rodada de Negócios, o Gira 
Calçados irá apresentar des-
files de moda, capacitações e 
vai contar com a presença de 
350 lojistas compradores de 
diversos Estados do país. A 
estimativa é que sejam movi-
mentados cerca de R$ 6 mi-
lhões em negócios, em até um 
ano. O Gira Calçados é uma 
realização do Sebrae Paraí-
ba, Governo do Estado, Pre-
feitura de Campina Grande, 
Instituto de Inovação Senai, 
Sistema Indústria Fiep e 
Sindicalçados/PB.

Evento é um 
dos maiores do 
setor calçadista 
do país e terá
2,1 mil produtos
de fabricantes 
nordestinos

Desde ontem, os empregado-
res só poderão preencher o reque-
rimento do seguro-desemprego 
e de comunicação de dispensa de 
trabalhadores por meio da inter-
net. A medida pretende tornar mais 
rápido o atendimento e dar maior 
segurança às informações sobre os 
empregados, segundo o Ministério 
do Trabalho e Emprego. Antes, a 
documentação era preenchida pela 
empresa (em guias nas cores verde e 
marrom) e entregue pelo trabalha-
dor na hora de requerer o benefício. 
Esses formulários impressos não se-
rão mais aceitos.

Com a resolução do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador, as empresas deverão 
preencher os requerimentos apenas 
por meio do aplicativo Empregado 
Web, disponível no Portal Mais Em-
prego, do ministério. O dispositivo 
online já era usado, mas agora passa 
a ser obrigatório.

De acordo com o ministério, o 
sistema dará mais velocidade à en-
trega do pedido, além de garantir 
a autenticidade dos dados e possibi-
litar o cruzamento de informações 
sobre os trabalhadores em diversos 

órgãos, facilitando consultas neces-
sárias para a liberação do benefício.

Segundo o ministro do Traba-
lho, Manoel Dias, todos os serviços 
prestados aos empregadores e tra-
balhadores já estão informatizados. 
“Estamos incluindo a biometria no 
recebimento do Fundo de Garantia, 
para garantir que não haja fraudes. 
São 12 programas que desenvolve-
mos, culminando até o final do ano 
com um cartão eletrônico. A Carteira 
de Trabalho passaria a ser, então, um 
cartão eletrônico”, adiantou.

Em uma agência de atendimen-
to ao trabalhador em Brasília, a me-
dida não era conhecida por todos e 
dividiu opiniões. Apesar de trabalhar 
no departamento de recursos huma-
nos de uma empresa, Camila Moura 
ainda não sabia das mudanças. Ela 
acredita, no entanto, que a resolu-
ção vai acelerar o processo de reque-
rimento do seguro-desemprego.

“Não tem nenhum cartaz com o 
aviso, nenhum atendente informou 
que iria ter essa mudança e as em-
presas não receberam comunicado 
sobre isso. Mas eu acho positivo, por-
que tem gente que passa muito tem-
po na fila e vai ficar mais rápido”.

O lavrador Evandro de Castro, 
que estava solicitando o seguro-de-
semprego, já sabia das mudanças. “É 
uma facilidade a mais para o traba-
lhador e para a empresa, mas não 
poderia ser obrigatoriamente pela 
internet, porque algumas pessoas 
não têm e não sabem usar.”

No final de fevereiro, novas re-
gras de concessão do seguro-desem-
prego entraram em vigor. A Medida 
Provisória (MP) 665 estabeleceu que 
tem direito ao seguro-desemprego 
o trabalhador dispensado que com-
prove ter recebido salário há pelo 
menos 18 meses nos últimos 24 me-
ses imediatamente anteriores à data 
do desligamento, na primeira solici-
tação. Pela legislação anterior, esse 
prazo era seis meses. Na segunda 
solicitação, a exigência cai para um 
ano e, a partir da terceira vez, não 
há alteração.

A MP 665 também alterou re-
gras para o seguro-desemprego de 
pescador artesanal e do abono sala-
rial. Já a MP 664 alterou regras so-
bre os benefícios de auxílio-doença e 
pensão por morte. As medidas ainda 
precisam ser votadas pelo Congresso 
Nacional.

Solicitação do seguro-desemprego 
agora é feita apenas pela internet

Para aGilizar aTEndimEnTo



INGA-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.280.034/0001-45, Torna públi-
co que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 556/2015 em João Pessoa, 31 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Exporação, envasamento e Comercialização de Água Mineral Na(o) -  SÍTIO MUMBABA DE PI-
NINCHOS-ZONA RURAL Município:  SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-000654/TEC/LO-9364.

CAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 17.005.291/0001-03, Torna 
público que requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, da Construção de 12 Unidades 
Habitacionais, localizada à Rua Francisco Barbosa da Silva, QD. 83, LT. 410, ALTO DO CÉU, JP/
PB, Processo Nº 2015-001074/TEC/LO-9486.

ALVES FRADE EMPREENDIMENTO LTDA – Torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO = LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL = ÁREA: 38,1HA = IT: 2.500MILHÕES = NE: 15 = L/ATV: LOTEAMENTO MONTE 
SINAI, ANTIGA FAZENDA AÇUDE – ZONA RURAL – CONCEIÇÃO – PB. Processo: 2015-000675/
TEC/LI-3821.

MONTE ALEGRE FIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.351.366/0001-80, Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 414/2015 
em João Pessoa, 6 de março de 2015 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Preparação e 
fabricação de fio de algodão Na(o) RUA Y DOIS – Nº 541 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2015-000555/TEC/LO-9339.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA – CNPJ Nº 08.919.490/0001-36, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS = IT: 
312.630,17 = AC: 2.401M² = NE: 08 = JUAREZ TÁVORA – PB. Processo: 2015-001993/TEC/LI-3978.

ELOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.329.447/0001-25, Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 552/2015 
em João Pessoa, 31 de março de 2015 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificações 
multifamiliar. Na(o)  RUA INACIO RAMOS DE ANDRADE – S/N, QD 32, LT 321 Município:  JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-001064/TEC/LO-3860.

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

NIRE 25300002034
AVISO AOS ACIONISTAS

DIREITO DE PREFERÊNCIA
Ficam os senhores acionistas comunicados que em decorrência de aumento de capital subscrito 

e integralizado pelo acionista controlador Governo do Estado da Paraíba, ocorrido em 31 de março 
de 2015, calculado com base no valor patrimonial da ação desta Companhia na data supracitada, foi 
concedido aos demais acionistas, conforme disposto no artigo 171 da Lei 6.404/76, para no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data desta publicação, o direito de preferência para adquirir ações 
do capital social da CAGEPA, na proporção do capital de que é possuidor e nas mesmas condições 
do acionista controlador acima mencionado. 

João Pessoa, 31 de março de 2015
Marcus Vinícius Fernandes Neves

Vice-Presidente do Conselho de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2014
REGISTRO DA CGE Nº. 14.01906-8
A SEIRHMACT - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRI-

COS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, através da Comissão Permanente de 
Licitação, Comunica aos interessados e/ou licitantes da TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2014, que foi 
NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela empresa CONSTRUSERVICE  
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, permanecendo, assim, o ora recorrente INABILITADO. A íntegra 
da decisão encontra-se no processo acima referenciado, localizado na CPL. Fica determinado o dia 
13 de abril de 2015, às 15:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, para a Abertura 
das Propostas das licitantes Habilitadas. 

João Pessoa, 31 de março de 2015
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente da CPL

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2015
Registro CGE Nº. 15-00251-1
RATIFICO o procedimento de Dispensa de Licitação nº 003/2015, referente à aquisição de tran-

sição de tubos de polietileno para tubos metálicos (RISERS), de acordo com as exigências contidas 
no Anexo 2 – Termo de Referência, no valor total de R$ 20.382,00 (vinte mil trezentos e oitenta e dois 
reais), com fundamento no Art. 24, Inciso VII, da Lei 8.666/93. João Pessoa, 01 de abril de 2015.

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO (RETIFICAÇÃO*)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

*Republicação por RETIFICAÇÃO NO EDITAL

Onde se lê:
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 10/04/2015, às 14h30min na 

sede da PBGÁS, no endereço acima. 

Leia-se:
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 17/04/2015, às 14h30min na 

sede da PBGÁS, no endereço acima. 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA

Pregoeiro

CHAMADA PÚBLICA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 0007/2015

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, pré-operação, treinamento e 
assistência técnica de 01 (um) sistema (kit e acessórios) para conversão de 01 (um) motor Diesel 
para Dual-Fuel (DF) em veículos pesados.

RETIRADA DO TERMO DE CHAMADA PÚBLICA E ANEXOS: Através do site http://www.pbgas.
pb.gov.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), na Sede da PBGÁS, sito na 
Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

ENTREGA DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser entregues até às 18:00h do dia 
10/04/2015 na sede da PBGÁS, no endereço acima, direcionadas ao Setor de Compras ou através 
do correio eletrônico compras@pbgas.com.br . 

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB-AGRICONDE – CNPJ/
CPF Nº 17.489.702/0001-83, Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Simplificada nº 507/2015 em João Pessoa, 25 de março de 
2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Cooperativa dos Agricultores e Avicultores do Conde 
– AGRICONDE.  Na(o) -  ASSENTAMENTO RICK CHARLES, Nº 17 Município:  CONDE – UF: PB. 
Processo: 2014-008600/TEC/LS-0162.

MARIA SALETE DAMIÃO VIEIRA, CNPJ Nº 40.962.474/0001-39, IE Nº 16.093.268-8, a qual veio 
comunicar que foi perdido o Talão de Nota Fiscal de Venda ao Consumidor com a numeração de 
1751 a 1800, série D – MOD 2. Conforme certidão datada de 01 de abril de 2015.

MC CONSTRUTORA EIRELI – EPP – CNPJ Nº 40.941.676/0001-02, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e 
de Instalação, para Construção de um Galpão, situado no Lote 02-A da Quadra 04 do Lot. Nossa 
Senhora da Conceição – Cabedelo – PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA PRÉVIA Nº 238/2015 – através 
do Proc. 2015-000106/TEC/LP-2336, referente a construção de 85 (oitenta e cinco) unidades 
habitacionais, no município de CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação de LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO nº 1282/2013 – através do Proc. 2015-001868/TEC/LI- 3962, com 576 (quinhentos e setenta 
e seis) unidades habitacionais, Residencial Rosa Luxemburgo, no município de SANTA RITA- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação de LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO nº 1885/2013 – através do Proc. 2015-001866/TEC/LO- 9628, com 40 (quarenta) unidades 
habitacionais, com tratamento sanitário composto de tanque séptico e sumidouro, no município 
de REMÍGIO- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO 
n° 1278/2013 – através do Proc. 2015-001858/TEC/LO- 9625, com 10 (dez) unidades habitacionais, 
com tratamento sanitário composto de tanque séptico e sumidouro, no município de CACHOEIRA 
DOS ÍNDIOS- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação de LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
nº1281/2013 – através do Proc. 2015-001879/TEC/LI-3964, com 352 (trezentos e cinqüenta e dois) 
unidades habitacionais, com tratamento sanitário composto de tanque séptico e filtro, Residencial 
Thomas More, no município de SANTA RITA- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 1766/2013 
– através do Proc. 2015-001911/TEC/LO-9642, com 10(dez) unidades habitacionais, com tratamento 
sanitário composto de tanque séptico e filtro, no município de GURJÃO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação de LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO n°1788/2013 – através do Proc. 2015-001923/TEC/LI-3970, com 50 (cinquenta) unidades 
habitacionais,  no município de DONA INÊS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação de LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
n° 1796/2013 – através do Proc. 2015-001520/TEC/LI-3969, com 30 (trinta) unidades habitacionais, 
no município de CONDADO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 1764/2013 
– através do Proc. 2015-001922/TEC/LO-9646, com 20 (vinte) unidades habitacionais, no município 
de BONITO DE SANTA FÉ - PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença Prévia –Rodovia PB-384, trecho: Carrapateira / Naza-
rezinho. - Município: - UF: PB. Processo: 2014-008816/TEC/LP-2301

Mais Médicos e Provab atendem a 62,3% das cidades paraibanas

Atenção básica

SAÚDE

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de abril de 2015

Os Programas Mais Médicos e 
Programa de Valorização dos Pro-
fissionais da Atenção Básica (Pro-
vab) estão implantados em 139 mu-
nicípios do Estado, o que representa 
62,3%. No total, 419 médicos estão 
atuando na Paraíba através dos dois 
programas do Ministério da Saúde, 
sendo 248 profissionais médicos, 
através do Mais Médicos, dos quais 
147 são cubanos, 92 brasileiros e 9 
intercambistas (médicos não cuba-
nos ou brasileiros formados no ex-
terior).  Já pelo Provab, são 171 pro-
fissionais.

“O Programa Mais Médicos vem 
contribuindo bastante para a conso-
lidação da Atenção Básica no país, 
tem contribuído para que os ges-
tores municipais também possam 
prestar a assistência devida que a 
população precisa”, disse a gerente 
de Atenção Básica da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), Shênia Ma-
ria Felinto.

Para Shênia, é importante forta-
lecer o programa e os profissionais.  
“Acreditamos que nesse momento a 
gente vive no país um embate muito 
forte e a Atenção Básica está sendo 

vista como prioridade. O programa 
em si está focado em fixar profissio-
nais da Atenção Básica, mas essa é 
apenas uma das estratégias. Se quer 
também ampliar o número de vagas 
nos cursos de Medicina, que ainda 
é muito elitista no nosso país, para 
que assim o povo brasileiro tenha 
acesso, o que faria não precisarmos 
mais de médicos estrangeiros”, con-
cluiu a gerente de saúde.

Mais Médicos
Lançado pela Presidência da Re-

pública em julho de 2013, o progra-

ma faz parte de um amplo pacto de 
melhoria do atendimento aos usuá-
rios do SUS, firmado com estados e 
municípios, com objetivo de acelerar 
os investimentos em infraestrutura 
nos hospitais e unidades de saúde 
e ampliar o número de médicos nas 
regiões carentes do país.

Provab
O Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica é 
uma iniciativa de aperfeiçoamen-
to de médicos na Atenção Básica 
e provimento de profissionais nas 

regiões mais carentes, como no 
interior dos Estados e nas perife-
rias dos grandes centros. O Provab 
prevê atuação de profissionais de 
saúde durante 12 meses em diver-
sos postos de atuação pelo país, 
supervisionados por uma institui-
ção de ensino, sendo obrigatória a 
participação em curso de especia-
lização em Atenção Básica provido 
pela Rede UNA-SUS. Semanalmen-
te, o profissional terá 32 horas de 
atividades práticas nas Unidades 
de Saúde e oito horas no curso de 
especialização.

Sete cidades paraibanas respirarão 21 
dias de turismo e muita aventura com a 
realização do “Adventure Tour PB”, evento 
que irá promover trilhas de motos, bicicle-
tas, jeeps, 4x4, caminhadas ecológicas, ca-
valgadas, atividades culturais, além de hos-
pedagens em um hotel de barracas, com 
uma estrutura inovadora e confortável. A 
programação de cada cidade foi detalhada 
ontem para a imprensa durante um café da 
manhã realizado no Jardim Botânico, em 
João Pessoa. 

O “Adventure Tour PB” vai acontecer 
durante sete finais de semana consecutivos, 
sendo iniciado em Lucena no próximo dia 
17, seguindo para os municípios de Pilões 
(25/04), Areia (02/05), Bananeiras (09/05), 
Boqueirão (16/05), Cabaceiras (23/05) ter-
minando dia 31 de maio no município do 
Conde. O evento é uma iniciativa do Sebre-PB 
e realização da  PEC Eventos Corporativo, con-
tando com apoio do Governo do Estado, atra-
vés da PBTur - Empresa Paraibana de Turis-
mo e das prefeituras envolvidas.

A expectativa dos organizadores é que 
o evento reunirá cerca de 7 mil pessoas nos 
municípios durante o final de semana da 
sua realização. De acordo com a gestora 

de Turismo do Sebrae-PB, Regina Amorim, 
a realização de um evento dessa natureza 
significa incremento na economia local, a 
exemplo do que ocorre no período de reali-
zação do Caminhos do Frio – Rota Cultural, 
bem como das festividades realizadas du-
rante os festejos juninos.

“O Sebrae-PB está apoiando esse even-
to porque acredita no turismo de experiên-
cia, o que fortalecerá a economia local e 
também  toda o setor da hotelaria e res-
taurante, pequenos empresários e associa-
ções que atuam na atividade do turismo”, 
destacou. A presidente da PBTur, Ruth Ave-
lino, elogiou a iniciativa dos organizadores 
do Tour PB, garantindo o apoio a eventos 
dessa natureza, “a PBTur sempre aposta no 
desenvolvimento do turismo no interior do 
Estado”, afirmou.

Natureza
Uma das organizadoras do evento e di-

retora da Pec Eventos, Eduarda Coscarelli, 
destacou que o Adventure Tour envolve es-
portes de aventura e ecoturismo, que são 
atividades com prática esportiva de intera-
ção com a natureza, mas sem competição. 
“Vamos criar momentos únicos, nos quais 
os turistas tornam-se ativos e criativos, mui-
to além de apenas contempladores passivos 
dos atrativos”, disse.

Turismo e aventura em 7 cidades
AdveNture tour PB

Ministério discute medidas 
de prevenção no Nordeste

deNgue e chikuNguNyA

Para fortalecer e aprimorar as 
ações contra dengue e chikungunya 
no Brasil, o Ministério da Saúde está 
promovendo reuniões com objetivo 
de discutir as medidas de prevenção, 
controle e combate da doença nos Es-
tados e municípios.

A reunião Macrorregional Norte 
e Nordeste sobre dengue e chikun-
gunya, realizada em Brasília na última 
terça-feira e ontem, reuniu represen-
tantes, gestores e técnicos das secre-
tarias estaduais e municipais de Saúde 
das duas regiões. Na semana passada, 
o encontro, realizado no Rio de Janei-
ro, discutiu estratégias para as regiões 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

As reuniões Macrorregionais são 
fundamentais para o planejamento e 
fortalecimento das ações de combate à 
dengue. Além dos Estados, participam 
representantes de municípios com 
mais de 100 mil habitantes. O objetivo 
é discutir os aspectos clínicos, de vigi-
lância e de diagnóstico das doenças, 
além de abordar os desafios e perspec-
tivas da vigilância epidemiológica.

“Apesar das regiões Norte e Nor-
deste estarem com uma menor inci-
dência comparada às outras regiões, 
alguns Estados encontram-se em situa-
ção de epidemia, então é de extrema 

importância mantermos as medidas 
de intensificação para controle e com-
bate à dengue, para evitar novos casos 
e também que ocorram óbitos. Por isso 
a importância de uma reunião como 
essa, onde é possível fazer este alerta 
aos Estados e municípios”,  informou o 
coordenador do Programa Nacional de 
Controle da Dengue, Giovanini Coelho.

Um dos aspectos essenciais a se-
rem debatidos é a assistência prestada 
aos pacientes com dengue e chikun-
gunya. O manejo e atendimento ade-
quados do paciente impactam direta-
mente na redução dos casos graves e 
óbitos. Para auxiliar os profissionais 
de saúde no atendimento adequado 
dos pacientes com dengue e chikun-
gunya, o Ministério da Saúde possui 
diversas publicações sobre o tema.

Até 7 de março, foram notificados 
224,1 mil casos de dengue no país. O 
aumento é de 162%, comparado ao 
mesmo período do ano passado, quan-
do foram registrados 85,4 mil casos. 
Na comparação com 2013, houve re-
dução de 47%, ano em que foi registra-
do 425,1 mil casos da doença. Embora 
tenha ocorrido aumento de casos na 
comparação do período, o número de 
óbitos caiu 32%, passando de 76 mor-
tes, em 2014, para 52, neste ano.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com



Médico Wilberto Triguei-
ro, compositora e cantora 
Cecéu Barros, jornalistas 
Jaquilane Medeiros e Idácio 
Souto, arquiteta Rejane 
Dantas, sra. Marta Janaína 
Colaço, bibiotecária Ana Isa-
bel de Souza Leão Andrade.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de abril de 2015

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Caetano Veloso e Gilberto 
Gil farão em julho pela Europa a 
turnê "Dois amigos, um século de 
música".
  Depois percorrem algumas ci-
dades brasileiras como São Paulo, 
Rio de Janeiro e Salvador, podendo 
também vir até o Recife.

Zum Zum Zum

FOTO Goretti Zenaide

Leitura livre
SERÁ lançado no 

próximo sábado, às 10h 
no Shopping Tambiá, o 
Projeto Leitura Livre, 
uma iniciativa da Porta 
do Sol Projetos Cul-
turais com participação 
da Cia. de Teatro de 
Bonecos Boca de Cena.

A ideia, que tem 
o apoio do Ministério 
da Cultura, é incenti-
var o hábito da leitura 
na capital paraibana 
através da instalação 
de estantes em locais 
públicos, de fácil aces-
so e grande circulação.

Fátima Braga, Dada Novais, Carmen Teixeira e Madalena Abrantes 

“Choramos ao nascer 
porque chegamos a 
este imenso cenário 
de dementes”

“Eu tenho a impressão 
que a hora que eu chorar, 
vai ser o choro mais triste 
do mundo”

WILLIAM SHAKESPEARE TATI BERNARDI

Espep
A ESCOLA de 

Serviço Público da 
Paraíba está com 
matrículas abertas 
até a próxima se-
gunda-feira, quando 
também começam as 
aulas. Ao todo estão 
sendo disponibilizadas 
1.040 vagas, distribuí-
das nas cidades de 
João Pessoa, Ala-
goa Grande, Sousa e 
Campina Grande, cujas 
aulas vão ser ministra-
das no Centro de For-
mação de Educadores, 
recém-inaugurado pelo 
Governo do Estado.

FOTO: Goretti Zenaide

Para o álbum de família: Antônio Barros, Mayara e Cecéu que está 
hoje aniversariando

   Foi com um animado sarau que Cecília Miranda reuniu amigos da irmã Betânia 
para festejar seu aniversário na cobertura de Tambaú. Com direito a show do humorista 
Márcio Tadeu e cantoria dos irmãos Diana, Floriano, Paulo di Tarso e Cecília.

Elas não perdem a oportunidade de conferir os lançamentos de calçados e bolsas: Suzana Guerra, 
Nancy Pereira e Helena Coutinho

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Goretti Zenaide

Foi bom rever os amigos Socorro e Francisco Fonseca na Casa Roccia

Frente
A JUÍZA da Quarta 

Vara Cível de Campina 
Grande, Israela Pon-
tes, mãe de Yuri, que é 
portador da Síndrome 
de Down, foi uma das 
participantes da insta-
lação da Frente Parla-
mentar de Defesa dos 
Direitos das Pessoas 
com Deficiência.

O evento, coordena-
do pelo deputado Raniery 
Paulino, foi realizado na 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba, em comem-
oração ao Dia Inter-
nacional da Síndrome 
de Down.

Abertura festiva
O CONCERTO de 

hoje da Orquestra Sin-
fônica da Paraíba começa 
com a “Abertura Festiva” 
de autoria do saudoso 
maestro José Kaplan, 
obra encomendada pelo I 
Festival Internacional de 
Música de Natal em 1998. 

A apresentação será 
às 20h30 na Sala de 
Concertos Maestro José 
Siqueira, no Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, 
sob a regência do maes-
tro Luiz Carlos Durier.

Casamento
CASAM-SE no próximo dia 25 deste mês, às 20h 

no Mosteiro de São Bento, com recepção no Paço dos 
Leões, Laisa Marinho e Jorge Augusto Marques.

A noiva é filha de Marcone Ramalho Marinho e 
Maria da Consolação Queiroga Marinho e o noivo, filho 
de José Carlos Marques e Maria de Fátima Gomes 
Marques.

DADOS de nova pesquisa da Global Entrepreneurship 
Monitor mostra que ter o próprio negócio é o sonho de 
mais de 27% dos nordestinos.

Segundo divulgado pelo Sebrae, o Nordeste é a 
região mais empreendedora do país, com uma taxa no 
ano de 2014 de 36,4%, índice superior à média brasileira 
que foi de 34,5%. Ou seja, mais de um terço da população 
nordestina na faixa etária de 18 a 64 anos possui uma 
empresa ou está envolvida com a criação de um negócio 
próprio. Na Paraíba, o Sebrae realizou mais de 24 mil 
atendimentos a pequenos negócios em 2014.

Sonho dos nordestinos

   A loja de O Boticário do Extra muda de tamanho e de lugar, passando agora 
a funcionar num espaço de 45m2 no mesmo andar do supermercado. Nas novas 
prateleiras a coleção outono-inverno da linha Make B. Universe.

FOTO: Goretti Zenaide

Céu Palmeira, Gláucia Silveira, Carmen Leda Nóbrega, Ildenir Palitot e Palowa Borborema Arcoverde

   Hoje, às 8h30 na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves acontece a Missa 
dos Santos Óleos. Às 17h30, será celebrada a missa da Ceia do Senhor e do Lava-Pés na 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Miramar.

Fracasso escolar
A FUNDACIÓN Mapfre a Organização dos Estados 

Ibero-americanos firmaram, esta semana em São Paulo, 
parceria que vai beneficiar diretamente 20 mil professores 
e indiretamente 600 mil crianças no Brasil. 

Trata-se do Programa de Inclusão para Prevenção 
do Fracasso Escolar, criado para melhorar o desempenho 
escolar de alunos em situação de vulnerabilidade, como 
indígenas, afrodescendentes, pessoas em situação de 
pobreza, portadores de deficiência e estudantes rurais.

Divina Luz
A PARTIR de hoje e até domingo a Fundação Cultural 

de João Pessoa promove o espetáculo “Divina Luz”, a nova 
encenação teatral da Paixão de Cristo.

Serão duas sessões por dia, às 19h e 21h, no Ponto de 
Cem Réis, com entrada gratuita, com exceção da primeira 
sessão de hoje que será para a imprensa e convidados. A 
direção é do dramaturgo Paulo Vieira.

   Bell Marques e Gabriel Diniz se apresentam no próximo dia 18 na Domus 
Hall, no Manaíra Shopping. Os ingressos já estão à venda na bilheteria daquela casa 
de shows e no site Ingresso Rápido.
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PF da Paraíba participa 
da apreensão de uma 
tonelada de maconha
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Área começa a ser reestruturada
DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA

É a primeira intervenção no local, 
que reúne cerca de 100 empresas, 
gerando mais de 6 mil empregos

O Governo do Estado iniciou 
as obras de drenagem, terraple-
nagem e pavimentação de vias no 
Distrito Industrial de Mangabeira, 
em João Pessoa. O objetivo é faci-
litar o tráfego de veículos e evitar 
alagamentos em períodos chuvo-
sos, beneficiando direta e indireta-
mente as empresas instaladas no 
local. São aproximadamente 100 
empreendimentos que geram mais 
de 6 mil empregos. Esta é a primei-
ra grande intervenção para melho-
ria da infraestrutura do Distrito 
Industrial desde a sua implanta-
ção, que ocorreu no ano de 1994. 

A primeira etapa das obras no 
Distrito Industrial está orçada em 
R$ 2,4 milhões. A presidente da 
Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep), Tatiana Domi-
ciano, destacou que a iniciativa faz 
parte do planejamento do Governo 
do Estado para recuperar os distri-
tos industriais da Paraíba. “Nosso 
objetivo é melhorar a infraestru-
tura dos distritos industriais para 
potencializar a atividade industrial 
na capital e no interior do Estado. 
Isso contribuirá para o aumento 
da produtividade e da geração de 
emprego”, observou a gestora. 

O Distrito Industrial de Man-
gabeira tem uma área de 60 hec-
tares, onde estão instaladas em-
presas de diversos setores, como 
alimentício, calçadista, metalúr-
gica, mobiliário, gráfico, logística, 
construção civil, serviços e outros. 
De acordo com o chefe do Depar-
tamento de Engenharia da Cinep, 
Leonardo Luna, o investimento 
em Mangabeira é importante para 
atender a uma antiga demanda dos 
empresários que possuem empre-
endimentos instalados no local. A 
estimativa é que as obras da pri-
meira etapa sejam concluídas até o 
início do segundo semestre.

“As obras vão resolver proble-
mas críticos que há anos dificultam 
o pleno funcionamento das empre-
sas no Distrito Industrial de Manga-
beira. O investimento vai beneficiar 
as empresas já instaladas, aquelas 
que estão se instalando e outras 
que desejam expandir seus negó-
cios”, afirmou Leonardo Luna. Para 
a sócia-gerente da Litoral Pescados, 
Silmara Costa, as obras no Distri-
to Industrial ajudarão a melhorar 
a logística e a infraestrutura. “São 
problemas antigos. Quando chove 
inunda tudo na empresa e o acesso 
para os caminhões é difícil, princi-
palmente para fazer as manobras 
de contorno. Por isso é importante 
que investimentos como esse sejam 
realizados”, ressaltou.

Mangabeira em alta 
As obras no Distrito Industrial 

seguem a tendência da melhoria 
da infraestrutura e modernização 
do bairro de Mangabeira, o mais 
populoso de João Pessoa. Atento 
ao desenvolvimento da Zona Sul 
da Capital, o Governo do Estado 
está investindo R$ 21,6 milhões na 
construção do Trevo de Mangabei-
ra para melhorar a mobilidade ur-
bana na região e reduzir o tempo 
de deslocamento diário de mais de 
200 mil pessoas.

Os investimentos realizados 
são reflexos da intensidade da ati-
vidade econômica em Mangabeira, 
que hoje conta com novos empre-
endimentos importantes. Um de-
les é o Mangabeira Shopping, cuja 
construção foi viabilizada através 
de parceria entre o Governo do Es-
tado e a iniciativa privada. O bairro 
também ganhou duas novas unida-
des de call centers (AeC e Contax), 
que juntas geram mais de 4 mil 
empregos.

Só nesta  primeira 
etapa das obras,  
serão aplicados 

R$ 2,4 milhões na 
pavimentação e 

drenagem 

Foto: Secom-PB

A aprovação da Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) pela Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ) na Câma-
ra dos Deputados, que reduz 
a maioridade penal no Brasil 
de 18 para 16 anos de idade 
causou polêmica nas ruas de 

João Pessoa. Em enquete rea-
lizada pela reportagem do 
Jornal A União, a maioria dos 
entrevistados concordou, mas 
alguns discordaram, alegando 

que são necessárias políticas 
públicas para melhorar a qua-
lidade de vida do adolescente. 
Veja a seguir a opinião dos en-
trevistados sobre o assunto.

Redução da maioridade não é unanimidade 
CADEIA AOS 16 ANOS

Enquete

Genilton Pessoa 
 Sindicalista

Fábio Cardoso 
Jornalista

Kelli Vieira 
Jornalista

lourdinha dantas
Educadora

reGina amorim
Funcionária pública federal

eduarda CosCarelli  
promotora de eventos

José Ferreira Filho 
Turismólogo

roGério almeida
professor universitário

“Eu acho 
que de certa 
forma vai 
penalizar um 
todo, porque 
uma pessoa 
com 16 anos 
de idade não 
tem ainda ma-
turidade de assumir todos os seus atos, 
ou seja, ela ainda necessita estar sobre 
a guarda e orientação dos pais. Então, eu 
vejo que isso é um problema social por-
que muitos serão penalizados por conta 
de poucos que estão na marginalidade”. 

“Esse é um 
assunto muito 
polêmico, mas 
eu sou a favor 
dessa redução 
na idade penal 
porque se o 
adolescente já 
tem responsa-
bilidade para votar, escolher seus repre-
sentantes, também tem que responder 
por crimes hediondos que cometeu”. 

“Eu penso 
que se um 
indivíduo 
tem condi-
ções de fazer 
uma arbitra-
riedade na 
questão de 
retirar a vida 
de uma pessoa e pegar objetos que não 
lhe pertencem aos 16 anos de idade, 
por que ele também não pode assumir 
as responsabilidades de seus atos?” 

“Eu acho essa 
redução da 
maioridade 
penal de 18 
para 16 anos 
lamentável 
porque o 
Brasil, em 
primeiro 
lugar, precisa fazer um programa 
de prevenção de acompanhamento 
aos menores. Acho que não é dessa 
forma que se combate a violência”. 

“Eu acho essa 
redução exce-
lente porque 
é uma grande 
possibilidade 
de se reduzir 
a violência 
que está de 
uma forma 
incontrolável e nós temos que estar 
protegidos. Eu acredito que a redução 
da maioridade penal de 18 para 16 
anos já é uma forma de combater a 
violência”. 

“Eu sou a favor 
dessa redução, 
porém, antes 
de ser aplicada 
é preciso dar 
educação por-
que a questão 
da violência 
também é 
social, e enquanto a sociedade for diferente 
uma da outra nas questões financeiras, de 
educação e saúde não adianta criminalizar de 
16, 15 ou 18 anos. Primeiro tem que cuidar da 
base para depois aplicar a lei”. 

“Eu sou 
totalmente 
contra a 
aprovação da 
redução da 
maioridade 
penal de 
18 para 16 
anos no 
Brasil porque acho que são necessárias 
políticas públicas para que as crianças 
e os jovens tenham melhor educação, 
cultura, saúde, ou seja, mais dignida-
de. Na minha opinião, não vai resolver”. 

“Eu sou contra 
porque acho 
que não é 
reduzindo a 
idade que re-
solveremos os 
problemas de 
violência. Nós 
temos outros 
problemas mais sérios, que começa 
com a educação e nós não estamos 
resolvendo esse problema. Acontece 
que não são cometidos crimes apenas 
por quem tem menos de 16 anos”.

FotoS: Evandro Pereira

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com
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Arcebispo destaca importância 
dos atos tradicionais da Igreja
Ele alerta para a real 
interpretação da 
ressurreição de Cristo

O arcebispo da Paraíba, 
Dom Aldo Pagotto, ressal-
tou a importância e o ver-
dadeiro sentido da Semana 
Santa, alertando para que 
todos entendam a real in-
terpretação que simboliza a 
tradição na ressurreição de 
Cristo. Para ele, a Semana 
Santa significa manter atos 
litúrgicos, cerimoniais, ri-
tuais e que são tradicionais 
na igreja desde a sua funda-
ção.  Além disso, o arcebis-
po também comentou sobre 
a banalização do casamento 
e, consequentemente, o di-
vórcio, que vem crescendo 
na sociedade.

Dom Aldo destacou que 
o centro da fé cristã é a vida 
de Jesus Cristo que, ao final 
de sua existência terrena, 
após ter ensinado as suas 
revelações para a humani-
dade e as praticado com os 
que conviveram com Ele, 
passou pela paixão, mor-
te e ressurreição. “A paixão 
porque Ele foi condenado 
arbitrariamente. Na morte é 
assumida toda a humanida-
de pecadora, todas as falhas 
e contradições que existem 
na natureza humana e Jesus 
Cristo vem para superá-las. 
Na cruz, é crucificada a Sua 
humanidade, para que todos 
sejam regenerados, como 
prova a sua ressurreição. Ao 
ressuscitar, Cristo assume 
uma nova vida, superando as 
contradições humanas. Por 
isso, o significado da Páscoa 
é a passagem da morte para 
a vida, do ódio para o amor, 
do mal para o bem”, explicou. 

Pagotto revelou acre-
ditar que a sociedade está 
passando por uma crise 
de valores, afirmando que 
é preciso mais dignidade, 
oportunidades iguais para 
todos se desenvolverem, se 
realizarem como pessoas, 
como família, e ao final, 
como sociedade. Para ele, 
precisamos definir qual é 
o sentido da vida e carece-
mos de mais união e orga-
nização. “Para que possa-
mos responder a essa crise 
de valores é preciso dar o 
exemplo, levantando uma 
bandeira de testemunhos. 
As famílias não precisam 
que se imponham determi-
nados valores, mas sim que 
se espelhem em referências 
fraternas e de harmoniza-
ção”, completou. 

O arcebispo também ci-
tou como referência o papa 
Francisco. Para ele, o papa 
se mostra um bom líder re-
ligioso por ser uma pessoa 
que está sempre aberta ao 
diálogo e não acreditar em 
boatos de terceiros. Fran-
cisco quer entender as pes-
soas, ouvi-las, saber o que 
passa no coração de cada 
um. Dom Aldo enxerga as 
atitudes e gestos do papa 
como uma tomada de inicia-
tiva positiva, não esperando 
julgamentos ou condena-
ções, e sim, um sentimento 
de compaixão que o pontífi-
ce revela ter ao ouvir e que-
rer entender as situações 
de dificuldade e aceitação 
que as pessoas enfrentam.     

“A sociedade precisa 
apresentar mais soluções e 
menos condenações para os 
problemas que a humanida-
de vem enfrentando na sua 
passagem pela vida terre-
na”, disse Dom Aldo Pagotto 
na sua mensagem para a Se-
mana Santa.

Janielle Ventura
Especial para A União

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

Após o Domingo de 
Ramos, as igrejas católicas 
de João Pessoa continuam 
com a programação feita 
especialmente para a Sema-
na Santa. Hoje, na Basílica 
Nossa das Neves, começa 
o Tríduo Pascal com a Mis-
sa dos Santos Óleos (Missa 
Crismal), às 8h30, e a Missa 
do Lava-Pés, às 17h. Em se-
guida, será realizada a Ado-
ração ao Santíssimo Sacra-
mento e às 21h será iniciada 
a Procissão do Silêncio, sain-
do da Basílica até a igreja 
Nossa Senhora do Carmo.

Amanhã, Sexta-feira 
Santa, haverá a Via-Sacra 
na Catedral às 9h; às 12h 
haverá o Ofício da Agonia 
do Senhor, às 15h a Cele-
bração da Paixão e Morte 
do Senhor e, em seguida, a 
Procissão do Senhor Morto.

Durante o Sábado de 
Aleluia, às 19h será realiza-
da a Vigília Pascal, na Cate-
dral. Enquanto no Domingo 
de Páscoa, dia da Ressurrei-
ção do Senhor, será realiza-
da a Santa Missa às 6h, 9h 
e às 18h, também na Cate-

dral. Na Capela do Colégio 
Pio X, também haverá missa 
às 19h15.

Valentina
Na Paróquia Nossa Se-

nhora da Conceição Apa-
recida, no bairro Valentina 
Figueiredo, haverá hoje a 
Missa Solene da Ceia do Se-
nhor e Missa do Lava-Pés, às 
19h, no Santuário. Logo após 
a missa, haverá uma Vigília 
Eucarística até a meia-noite. 
Depois, a tradicional Procis-
são do Silêncio.

Na Sexta-feira da Pai-
xão, haverá uma Via-Sacra 
Pública às 4h com concen-
tração no Santuário. O Ofí-
cio da Agonia de Jesus será 
às 12h e Celebração da Pai-
xão do Senhor às 15h, tam-
bém no Santuário. Após a 
celebração, os cristãos se-
guem na Procissão do Se-
nhor Morto. 

No Sábado Santo, às 6h, 
no Santuário, haverá o Ofício 
das Mulheres; às 20h, a So-
lene Vigília Pascal e depois a 
Procissão do Ressuscitado. 
No Domingo de Páscoa, a 
Paróquia fará missa no San-
tuário às 9h e às 19h, e logo 
após será encenado o espe-
táculo “O Canto das Írias”. 

Celebração abre Tríduo 
Pascal hoje na Basílica

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

PRF intensifica fiscalização nas estradas
A Operação Semana 

Santa começa hoje na Paraí-
ba e vai até a segunda-feira 
(6), abrangendo todas as 
BRs que cortam o Estado. 
Durante este período, a Po-
lícia Rodoviária Federal da 
Paraíba (PRF) dará atenção 
especial para as BRs 230, 
que liga o Litoral ao Sertão; 
BR-101, que dá acesso às 
praias paraibanas e aos Es-
tados de Pernambuco e Rio 
Grande do Norte e a BR-104, 
que segue para o Distrito Fa-
zenda Nova, da cidade per-
nambucana Brejo da Madre 
de Deus, onde é encenado o 
espetáculo  “Paixão de Cristo 
de Nova Jerusalém”.

O Batalhão de Polícia de 
Trânsito (BPTran) também 
participa da Operação Sema-
na Santa, atuando tanto nas 
estradas estaduais como no 
policiamento urbano com 
realização de blitze. Have-
rá equipes trabalhando em 
jornadas de 24h e outras 
em turnos de 12h, noturno 
e diurno. Os etilômetros es-
tarão disponíveis, porém, 
como não há obrigatorieda-
de em fazer o teste no apare-
lho, serão utilizados outros 
meios legais para comprova-
ção do uso de bebida alcoóli-
ca por motoristas.

O foco da fiscalização é 
cobrir comportamento de ris-
cos como ultrapassagens in-
devidas, excesso de velocida-
de e a mistura fatal de álcool e 
direção. A Polícia Rodoviária 
Federal reforça o alerta aos 
motociclistas para que, além 
das condutas citadas, sempre 
utilizem o capacete.

A PRF também promo-
verá ações educativas nas 
rodovias federais com o ob-
jetivo de sensibilizar moto-
ristas e passageiros sobre 
seus papéis na construção de 
um trânsito mais seguro. Em 
alguns postos, o condutor 
que for flagrado cometendo 
alguma infração será abor-
dado e, enquanto aguarda a 
notificação, será convidado 
pelos policiais a assistir ví-
deos educativos que alertam 
sobre as consequências da 
imprudência no trânsito. Os 
motoristas terão a oportuni-
dade de fazer uma reflexão 
sobre suas atitudes e assimi-
lar novos hábitos.

Veículos de carga
Como é de praxe em 

feriados prolongados, para 
aumentar a fluidez do trân-
sito nas rodovias de pista 
simples, o tráfego de cami-
nhões bitrem, veículos com 

OPERAÇÃO SEMANA SANTA

Preço do vinho tem variação de 101% em JP
Com o objetivo de orien-

tar aos consumidores sobre a 
melhor opção de compra do 
vinho para a Semana Santa, o 
Procon-JP realizou pesquisa 
de preços do produto, entre os 
dias 30 de março e 1º de abril. 
De acordo com o levantamen-
to, a maior variação apresenta-
da foi do vinho Salton intenso 
nacional, 101,83%, com pre-
ços variando entre R$ 16,35 e 
R$ 33,00, uma diferença de R$ 
16,65. A menor variação foi do 
vinho Trapiche Roble Maubec 
2013, de 0,29%, com preços 
entre R $ 34,90 e R$ 35,00, 
uma diferença de R$ 0,10.

Para o secretário-adjunto 
do Procon-JP, Marcos Santos, é 

importante que o consumidor 
fique atento às pesquisas rea-
lizadas pela secretaria sobre 
os produtos típicos da Sema-
na Santa. “Este é um momento 
em que as famílias se reúnem 
e consomem alimentos que 
já se tornaram tradicionais, 
como pescado e chocolate. 
Como também há o aumento 
do consumo do vinho, esta-
mos dando opção de compra e 
assinalando, através de nossas 
pesquisas, onde comprar mais 
em conta e economizar o má-
ximo possível”.

Entre os 47 itens pesqui-
sados, as maiores variações 
são dos seguintes produtos: vi-
nho Country Wine suave tinto 

ou branco nacional (66,94%), 
com preços entre R$ 5,99 e R$ 
10,00, diferença de R$ 4,01; 
vinho Dom Bosco tinto suave 
(56,05%), com preços entre 
R$ 6,12 e R$ 9,55, diferença de 
R$ 3,43; vinho Miolo reserva 
nacional (55,06%), com pre-
ços entre R$ 25,79 e R$ 39,99, 
diferença de R$ 14,20; vinho 
Marcus James (46,10%), com 
preços entre R$ 14,99 e R$ 
21,90, diferença de R$ 6,91; 
e vinho Gato Negro Cabernet 
Carmene chileno (27,89%), 
com preços entre R$ 22,98 e 
R$ 29,39, diferença de R$ 6,41.

Ainda segundo a pesqui-
sa, o produto que apresentou 
o maior valor foi o vinho Tri-

vento Malbec 2011, ao preço 
único de R$ 97,99. O vinho 
mais barato é o Country 
Wine suave tinto ou branco 
nacional, com preços entre 
R$ 5,99 e R$ 10,00.

A pesquisa foi realizada 
nos seguintes estabelecimen-
tos: Supermercado Santiago 
(Torre), Latorre (Torre), Car-
refour (Bessa), Supermercado 
Manaíra (Manaíra), Extra (Ave-
nida Epitácio Pessoa), Hiper 
Bompreço (Bessa), Super Box 
Brasil (Bessa), Pão de Açúcar 
(Bessa) e Bemais (Bancários). 
Para acessar a pesquisa com-
pleta, acesse o portal da prefei-
tura de João Pessoa, através do 
link: http://goo.gl/cHh6wc

PESQUISA DO PROCON

dimensões excedentes e ca-
minhões cegonha será res-
trito em alguns momentos. 
Nos dias e horários de maior 
movimento, esses veículos 

não poderão transitar, inde-
pendentemente de estarem 
descarregados ou possuí-
rem Autorização Especial de 
Trânsito (AET).

Saiba mais

Boas condutas para uma viagem segura
n Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar. Verifique prin-

cipalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de 
para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

n Planeje a viagem, programando paradas em locais adequados para 
alimentação, abastecimento e descanso;

n Mantenha a atenção na rodovia;
n Respeite a sinalização e os limites de velocidade;

Dirigindo na chuva
n Durante a chuva ou com o asfalto molhado, o motorista deve 

aumentar a distância em relação ao veículo que trafega à sua 
frente. Assim, é possível evitar freadas bruscas, que nessas 
condições elevam o risco de derrapagens e aquaplanagens;

n  As borrachas das palhetas do limpador de para-brisa precisam 
estar em bom estado de conservação para que a chuva afete o 
menos possível a dirigibilidade do veículo. Elas devem ser troca-
das uma vez por ano;

n os faróis devem estar sempre acesos;
n Redobre o cuidado nas curvas e frenagens;
n Evite passar em poças ou locais com acúmulo de água;
n o ‘pisca-alerta’ somente deve ser acionado em caso de parada 

não prevista ou pane no veículo;
n Em caso de chuva forte, o motorista deve procurar um lugar 

seguro e, assim que possível, parar o carro. Nunca pare sobre a 
pista e só pare no acostamento se houver alternativa; o ideal é 
parar completamente fora da via.

Para Dom Aldo, a sociedade precisa apresentar mais solução e menos condenações para os problemas que a humanidade enfrenta
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A droga estava no fundo 
falso de um caminhão; seis 
pessoas foram presas Pela cidade

Na economia
Além disso, pretende estimular a publicação 

de livros e materiais didáticos voltados para tais 
conteúdos, fazendo aumentar a indústria cultural 
da cidade, gerando, por consequência, empregos 
em gráficas e editoras e o aumento de impostos 
arrecadados.

l Posse
Tomou posse na Câmara Municipal de Campina 

Grande o suplente de vereador Rodolfo Rodrigues, do 
PR, que assume o cargo no lugar de Metuselá Agra, 
peemedebista que, por sua vez, será secretário-executivo 
de Desenvolvimento Humano do Estado.

l Lado
Mais de uma dúzia de suplentes já assumiram o 

exercício do mandato nesta legislatura. Rodolfo é primo 
do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), mas, como os 
dois estão rompidos politicamente, o parlamentar 
reforçará os quadros da bancada de oposição.

deNÚNCIa 
Fontes na Secretaria de Saúde de Campina Grande 

informaram que os servidores envolvidos no episódio 
do uso de uma ambulância do Samu para transportar 
uma motolância para o conserto serão demitidos. O 
caso foi flagrado por um cinegrafista amador. Em nota, a 
pasta disse “que recebeu com perplexidade as imagens” 
e que “a referida ambulância não estava mais sendo 
utilizada para atendimentos”. A secretaria também 
garantiu que a maca utilizada como rampa para a moto 
não está em serviço.

Irregularidade
Apesar da explicação, a Saúde admitiu que o uso 

foi irregular. “A ambulância não deveria ser utilizada 
para realizar este tipo de transporte, pois a Secretaria 
de Saúde dispõe de serviço especializado para remoção 
de veículos em manutenção”, informa.  

Processo
“Devido ao procedimento irregular adotado neste 

caso, a Secretaria Municipal de Saúde vai abrir processo 
administrativo para averiguar responsabilidades e 
punir os envolvidos no caso”, acrescenta o documento. 
Oficialmente, a pasta não confirmou as demissões.

autismo
A Ama (Amigos do Autista), entidade ligada ao 

Instituto Branda Pinheiro, irá desenvolver uma série 
de atividades durante toda esta quinta-feira, para 
marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. 
A data será lembrada em todo o mundo, buscando 
conscientizar as pessoas a respeito da necessidade 
de tratamento para crianças autistas, assim como da 
importância do respeito e da inserção dessas crianças 
na sociedade. 

Programação
Durante todo o dia, a Ama, que fica localizada 

na Rua José do Ó, 164, no bairro do Alto Branco, em 
Campina Grande, estará aberta à visitação pública, para 
as pessoas que quiserem conhecer como é o tratamento 
para uma criança inserida no Transtorno do Espectro 
Autista. Além disso, diretores da entidade e pais de 
crianças autistas estarão ocupando espaços na mídia 
campinense durante o período para divulgar a data e as 
atividades.

Matérias
O vereador Anderson Maia (PSB) protocolou 

projeto de lei na Câmara Municipal de Campina Grande 
estabelecendo a inserção de conteúdos de História e 
Geografia de Campina Grande e da Paraíba em editais 
de concursos públicos da Prefeitura Municipal.

estímulo
Segundo Anderson, o projeto tem como finalidade 

central incentivar o conhecimento da história e 
geografia local e regional. “Outra intenção é gerar mais 
empregos para professores de História e Geografia nos 
cursinhos preparatórios”, disse o vereador.

A Polícia Militar, por 
meio da 3ª Companhia do 
7º Batalhão, prendeu quatro 
suspeitos de participar do 
latrocínio de um comercian-
te, na manhã de ontem, no 
município de Sapé. Na ação, 
a PM localizou a arma uti-
lizada no crime, que estava 
com três munições intactas e 
outras três disparadas – pro-
vavelmente as que mataram 
a vítima.

De acordo com o capitão 
João Alisson, comandante do 
policiamento local, a arma 
foi localizada na casa de um 
quinto suspeito de fazer par-
te do grupo. “Era um revólver 
calibre 38 e estava na resi-
dência de Valmir Soares da 
Silva Filho, 21 anos, suspeito 
que conseguiu fugir”, disse o 
capitão.

O oficial destacou que o 
grupo detido é suspeito de 

praticar outras ações contra 
estabelecimentos comerciais 
da cidade. “Estamos man-
tendo contato com outros 
comerciantes da região que 
foram vítimas nas últimas 
semanas para que eles façam 
o reconhecimento dessa qua-
drilha, que conseguimos de-
sarticular”, contou.  Os sus-
peitos foram levados para a 
Delegacia da Polícia Civil, na 
cidade de Sapé.

O horário de funciona-
mento dos estabelecimentos 

públicos e privados sofre mu-
danças nesse feriado prolon-
gado de Semana Santa em todo 
o Estado. Em Campina Grande, 
a prefeitura decretou ponto fa-

cultativo hoje nas repartições 
municipais. Amanhã, Sexta-fei-
ra da Paixão, será feriado e não 
haverá expediente, inclusive 
coleta de lixo. 

Acontece na madrugada 
desta sexta-feira a tradicional 
Procissão dos Homens, evento 
religioso que acontece em Pa-
tos, no Sertão, desde 1954, reu-
nindo uma multidão de fiéis em 
caminhada pelas principais 
ruas e avenidas da cidade, com 
a imagem do Senhor Morto. 
Mesmo constituindo um ato 
católico, a procissão passou 
a ser um evento cultural, não 
apenas pela sua origem, mas 
também pelo fato ser a única 
manifestação do tipo em todo 
mundo.  A expectativa é reunir 

mais de cinco mil pessoas.
  A Procissão dos Homens 

começa à meia-noite e tem o 
seguinte percurso: Igreja da 
Conceição, Praça Edivaldo Mot-
ta, Ruas do Prado, 26 de Julho, 
Porfírio da Costa, Dezoito do 
Forte, Irineu Joffily, Leôncio 
Wanderley, Praça da Indepen-
dência, Floriano Peixoto e Ave-
nida Peregrino Filho, com para-
das obrigatórias para reflexões 
baseadas na Via-Sacra em con-
fronto com a realidade, culmi-
nando em frente à Igreja Matriz, 
onde o pároco comanda as ora-

ções. O encerramento será por 
volta das 2h, momento em que 
são retiradas as relíquias e dis-
putadas as rosas e galhos que 
circundam o ataúde, guardados 
como símbolo de fé.

Outra peculiaridade da 
Procissão dos Homens está re-
lacionada ao uso de matracas, 
cujo barulho desperta os adep-
tos da caminhada. Nas primei-
ras manifestações do evento, 
o motor da luz, que deixava 
de funcionar às 22h, ficava até 
mais tarde para o retorno dos 
participantes até as suas casas. 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Uma carga de maconha 
que teria parte destinada à 
Paraíba foi apreendida pela 
Polícia Federal na cidade de 
Feira de Santana, cerca de 
100km de Salvador, na Bahia. 
A droga, quantidade aproxi-
mada de 1,3 toneladas, estava 
no fundo falso de um cami-
nhão boiadeiro de placa ABV-
1113. Até o final da tarde, a 
pesagem oficial ainda não ha-
via sido divulgada.

A apreensão da droga 
aconteceu na manhã de on-
tem, em um posto de com-
bustíveis, na BR-116, no bair-
ro Novo Horizonte, realizada 
por agentes federais da Bahia 

e da Paraíba. 
Foram presas seis pes-

soas, sendo seis homens e 
uma mulher. De acordo com 
agentes da Polícia Federal 
que participaram da opera-
ção, parte da droga seria dis-
tribuída na Micareta de Feira 

de Santana, que acontece en-
tre os dias 23 e 26 deste mês. 
Conforme a polícia, cada qui-
lo da maconha está avaliado 
em R$ 1.500.

No levantamento feito 
pela Polícia Federal, o cami-
nhão que fazia o transporte 

da maconha partiu do Estado 
do Mato Grosso do Sul, mas o 
destino final não foi revelado.

Segundo o delegado da 
Polícia Federal, Wal Goulart, 
a investigação já vinha em an-
damento e na manhã de on-
tem foi montada a campana 
no posto de combustível para 
a consumação da operação. 
No local foram presos o moto-
rista e as demais pessoas que 
estavam recebendo a carga.

O delegado informou que 
as investigações ainda estão 
em andamento e a polícia não 
pode divulgar outros detalhes 
como o nome do proprietário 
da droga, origem e destinos. 
“A operação está sendo reali-
zada dentro do nosso crono-
grama visando a Micareta. A 
ideia é combater a violência 
em prol de uma festa de paz 
e vamos fazer nossa parte ti-
rando de circulação esses me-
liantes”, disse.

O material seria distribuído na Micareta de Feira de Santana

Polícia prende suspeitos de 
matar comerciante em Sapé

Bancos e lojas de Campina 
abrem hoje e fecham amanhã

Procissão dos Homens deve 
reunir 5 mil fiéis em Patos

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande

Rafael San
Sucursal Guarabira

Serviço

Confira os preços do pescado 
em Guarabira

empório almeida
Corvina com cabeça – r$ 11,00
Bacalhau fresco – r$  28,00
Agulhão – r$ 19,99
Bonito – r$  7,99

Pescados & Cia
Corvina com cabeça – r$ 9,90
Bacalhau fresco – r$ 29,90
Agulhão – r$ 19,90
Bonito – r$ 7,00

Frigorífico sua carne
Agulhão – r$ 21,90
Bonito – r$ 9,90

Master carnes
Corvina – r$ 12,00
Bacalhau – r$ 26,00
Agulhão – r$ 19,90

Serviço

Confira o que abre e fecha em Campina Grande:

Bancos
As agências abrem hoje e fecham amanhã. 

Apenas operações pelo internet banking e caixa 
eletrônico estarão disponíveis. As contas de con-
sumo (água, energia, telefone e gás, por exemplo) 
e os carnês que vencem no dia 3 de abril podem 
ser pagas no primeiro dia útil após o feriado, ou 
seja, na próxima segunda-feira (6), sem acréscimo 
de multa.

Comércio 
os estabelecimentos comerciais poderão fun-

cionar normalmente no sábado e no domingo, fe-
chando apenas na sexta-feira. Contudo, se alguma 
loja decidir abrir suas portas no dia do feriado san-
to deverá pagar aos funcionários o equivalente ao 
dia de trabalho e horas extras. 

shopping Partage 
Funcionará em horário especial a partir de 

amanhã. o Hiper Bompreço abre das 9h às 22h; 
Americanas, Marisa e riachuelo, das 13h às 21h; Pra-
ça de Alimentação e Game Station, 11h às 22h; e as 
lojas satélites não vão abrir as portas nesta sexta-
-feira. No sábado e domingo o funcionamento será 
normal. 

Comerciantes de 
peixe lamentam 
queda nas vendas 
em Guarabira

Os comerciantes de pes-
cado em Guarabira estão 
preparados para a Semana 
Santa, mais precisamente 
para a Sexta-feira da Paixão. 
O movimento em relação à 
data começou a se intensifi-
car desde a semana passada. 
Mesmo com as bancas, free-
zers e balcões abarrotados 
de peixes, os comerciantes 
ainda lamentam a queda nas 
vendas de aproximadamente 
25%, neste primeiro trimes-
tre de 2015, comparada ao 
período correspondente em 
2014.  

A Semana Santa é uma 
tradição religiosa católica 
que se inicia no Domingo de 
Ramos e termina com a res-
surreição de Jesus, que ocor-
re no Domingo de Páscoa. 
Muitas pessoas procuram se-
guir a tradição não comendo 
carne vermelha nas quartas 
e sexta-feiras da Quaresma, 
período entre a Quarta-feira 
de Cinzas e o Domingo de 
Páscoa. A tradição surgiu 
como forma de sacrifício 
pela morte de Cristo e tam-
bém como um gesto de soli-
dariedade para com as pes-
soas que padecem de fome. 

Foto: Divulgação
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políticos citados no 
escândalo SwissLeaks
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Orçamento Democrático 
Estadual terá inovações, 
como votação on-line

O governador Ricardo 
Coutinho lança, na próxima 
segunda-feira, 6, às 9h, o Ci-
clo 2015 do Orçamento De-
mocrático Estadual (ODE). A 
solenidade acontece no salão 
nobre do Palácio da Reden-
ção, no Centro de João Pessoa. 
Na ocasião, serão apresenta-
dos o calendário das 16 au-
diências públicas regionais e 
as novidades deste ano.

Também serão apresen-
tadas as peças publicitárias 
do ciclo, a programação da 
caravana de acompanha-
mento às obras do Governo 
do Estado e o cronograma 
de outras atividades do ODE, 
como fóruns permanentes 
de participação popular com 
segmentos sociais, planeja-
mento democrático, eleição 
de conselheiros, o IV Seminá-
rio Paraibano de Democracia 
Participativa e o novo portal 
institucional da Secretaria 
Executiva do Orçamento De-
mocrático.

Segundo o secretário 
executivo do ODE, Gilvanildo 
Pereira, anualmente o OD Es-
tadual realiza 16 audiências 
públicas regionais, nas 14 
regiões geoadministrativas, 

Comissão especial da CMJP 
altera calendário de atividades

REFORMA POLítICA

Total de 16 audiências cobrirá as 14 regiões geoadministrativas dos 223 municípios paraibanos; em Cuité (fotos), no ano passado, foram anunciados R$ 7,5 milhões em obras

envolvendo a participação 
dos 223 municípios paraiba-
nos. Neste ano, as audiências 
terão início no dia 10, em Ca-
jazeiras, e se estenderão até 
meados do mês de junho. “As 
audiências regionais são o 
momento de diálogo direto 
entre a população, o Governo 
do Estado e agentes públicos, 
permitindo, assim, a partici-
pação social nas decisões 
e nos direcionamentos de 
investimentos públicos con-
cernentes às necessidades 
específicas de cada região”, 
comentou o secretário Gilva-
nildo Pereira.

Depois de Cajazeiras, dia 

10, a equipe do ODE se deslo-
cará para a cidade de Sousa 
onde, no dia seguinte, sába-
do, 11, será realizada mais 
uma plenária, a segunda do 
Ciclo 2015. 

Ao todo serão 16 ple-
nárias: Cajazeiras, Sousa, 
Mamanguape, Guarabira, 
Princesa Isabel, Patos, Espe-
rança, Solânea, Catolé do Ro-
cha, Pombal, Itaporanga, Cui-
té, Itabaiana, Sumé, Campina 
Grande e João Pessoa.

O Ciclo do Orçamento 
Democrático Estadual é uma 
ação intersetorial do Gover-
no do Estado, que envolve a 
participação das secretarias 

e dos demais órgãos da ad-
ministração estadual e a po-
pulação paraibana, principal 
protagonista deste instru-
mento de participação social.

Novidades para 2015
Uma novidade do Ciclo 

2015 das audiências regio-
nais serão as inovações tec-
nológicas, com a substituição 
do preenchimento manual 
das fichas de prioridades por 
sistemas eletrônico e on-line. 
Cada participante da audiên-
cia poderá indicar três obras, 
ações ou serviços que gosta-
ria que fossem realizados e, 
também, elencar a principal 

obra já executada pelo Go-
verno do Estado em suas res-
pectivas regiões.

A participação on-line 
também se dará através de 
um aplicativo que poderá ser 
baixado através de tablets e 
smartphones, por exemplo, 
nos quais as pessoas pode-
rão escolher as suas priori-
dades de investimento de in-
teresse regional. O aplicativo 
vai possibilitar que cada ci-
dadão, através do registro do 
seu CPF, vote uma única vez 
entre todas as audiências, in-
dependentemente da região 
referenciada.

Esse novo sistema ele-

trônico vai possibilitar, ain-
da, maior agilidade, eficiên-
cia e eficácia no resultado 
das escolhas das prioridades 
da população e também sub-
sidiará o relatório final das 
escolhas para o planejamen-
to democrático e a elabora-
ção das peças orçamentárias 
do ano subsequente. 

A Secretaria Executiva 
do Orçamento Democrático 
Estadual está vinculada à Se-
cretaria de Estado do Plane-
jamento, Gestão, Orçamento 
e Finanças. Mais informações 
podem ser obtidas através dos 
telefones institucionais (83) 
3218- 4767 e (83) 3218-4768.

A Comissão Especial de 
Estudos sobre a Reforma 
Política da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP) 
divulgou novo calendário 
de audiências. O evento que 
estava previsto para esta 
segunda-feira, 6, na Casa 
Legislativa, foi remarcado. 
Os vereadores membros da 
comissão irão participar, na 
sexta-feira, 10, pela manhã, 
do debate promovido pela 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), no Plenário 
José Mariz, com a presença 
do presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB).

A vinda do parlamentar 
faz parte do projeto “Câma-
ra Itinerante”, que discute 
temas referentes à reforma 
política com as Casas Legis-
lativas de todo o Brasil.

Com relação ao novo 
calendário da Comissão Es-
pecial de Estudos sobre a 
Reforma Política da CMJP, as 
próximas audiências ocorre-
rão sempre às segundas-fei-
ras, às 9h, na Casa Napoleão 
Laureano. No dia 13 serão 
discutidos o voto secreto no 
Legislativo, a suplência para 

A Câmara Municipal de 
Campina Grande realizou 
ontem a segunda audiência 
pública para debater o pro-
jeto do Plano de Mobilida-
de Urbana para a Rainha da 
Borborema. A matéria está 
sendo discutida desde a últi-
ma segunda-feira, 29, em au-
diências públicas realizadas 
entre o Poder Legislativo e 
coordenação do PlanMob.

Na segunda audiência 
foram tratados os temas re-
lacionados às disposições 
finais, transitórias, gerais, di-
retrizes e objetivos do Plano. 
O presidente do Poder Legis-
lativo, vereador Antonio Al-
ves Pimentel Filho, ressaltou 
a importância destes debates 
como fundamentais para que 
a matéria seja votada. Os te-
mas em debate foram apre-
sentados pela engenheira da 
Superintendência de Trân-

sito e Transportes Públicos 
(STTP) e coordenadora do 
projeto, Valéria Barros, e a 
técnica em transporte Araci 
Brasil.

Na oportunidade os ve-
readores Alexandre do Sindi-
cato, Aragão Júnior, Olímpio 
Oliveira, Rostand Paraíba e 
João Dantas fizeram ques-
tionamentos para emendas à 
matéria.

Para o presidente do 
Poder Legislativo, vereador 
Antonio Alves Pimentel Fi-
lho, “as discussões têm o 
objetivo de institucionalizar 
o Plano de Mobilidade Urba-
na de Campina Grande”. As 
próximas audiências serão 
nos dias 7 e 8 deste mês e 
serão discutidos os seguintes 
temas relacionados ao trân-
sito: Conteúdo, objetivos Es-
tratégicos, Instrumentos de 
Gestão e Disposições Gerais.

Câmaras terão 
que devolver 
R$ 50 mil aos 
cofres públicos

Despesas não devida-
mente comprovadas ajuda-
ram na reprovação, pelo Tri-
bunal de Contas da Paraíba, 
às contas de 2010 do ex-pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Pitimbu, vereador Marco 
Aurélio Celani de Abreu, a 
quem foi imposto débito su-
perior a R$ 35.597,65, con-
forme voto do conselheiro 
Fernando Catão, relator do 
processo.

Como deixou de enca-
minhar as informações, em 
tempo legalmente hábil, o 
ex-presidente da Câmara de 
Pitimbu respondeu a pro-
cesso decorrente de tomada 
especial de contas pelo pró-
prio TCE.

Gastos sem comprova-
ção documental acarretaram 
a desaprovação, também, às 
contas de 2012 do ex-pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Aroeiras, Jailson Bezerra de 
Andrade, então notificado para 
a restituição de R$ 16.298,22 
aos cofres municipais, como 
propôs o relator Antonio 
Cláudio Silva Santos. Cabem 
recursos contra ambas as 
decisões.

A Corte aprovou as con-
tas de 2013 encaminhadas 
pelo prefeito de São Fran-
cisco, João Bosco Gadelha 
de Oliveira Filho e, as desse 
mesmo exercício, oriundas 
da Câmara Municipal de Na-
tuba. Também foram apro-
vadas as contas do Fundo 
Especial do Poder Judiciário 
(2011) e as do ex-gestor do 
Fundo Municipal do Meio 
Ambiente de Campina Gran-
de, Érico Alberto de Albu-
querque Miranda, exercício 
de 2007, em grau de recurso.

CG discute soluções 
para mobilidade urbana

TJ funciona no feriado 
em regime de plantão

Sérgio da SAC defende a juventude

Devido ao feriado da 
Semana Santa, o Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) já 
funciona em regime de plan-
tão desde ontem e durante 
todo o período religioso, que 
termina no domingo, 5. A es-
cala plantonista no 2º Grau 
está disponibilizada no site 
do tribunal (www.tjpb.jus.
br), no link “Plantão Judiciá-
rio”. Neste período, as urgên-
cias deverão ser encaminha-
das aos plantonistas.

As atividades judiciais 
voltam à normalidade no 
TJPB e nas 77 comarcas do 
Estado na segunda-feira, 6, a 
partir das 7h, nas comarcas 
de 1ª e 2ª entrâncias, e às 

12h, no Tribunal e nas uni-
dades de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Cabedelo, San-
ta Rita e Bayeux, todas de 3ª 
entrância.

Conforme Resolução 
do Tribunal caberá ao juiz 
plantonista analisar, exclu-
sivamente, pedidos de Ha-
beas Corpus e de Mandado 
de Segurança, nas hipóteses 
em que figuram como coa-
tora autoridade submetida 
à competência dos órgãos 
judiciais de Primeiro Grau, 
tais como: comunicação de 
prisão em flagrante e apre-
ciação do respectivo pedido 
de concessão de liberdade 
provisória; entre outros.

O vereador Sérgio da 
SAC (PSL) abordou a dimi-
nuição da maioridade penal 
e a reforma política na edição 
de ontem do Jornal da Câma-
ra. O parlamentar também 
adiantou que espera do Exe-
cutivo a construção de uma 
ponte interligando os bairros 
Valentina I ao II. O telejornal 
é apresentado pelo jornalista 

Edmilson Lucena, exibido de 
terça a sexta-feira, nos canais 
23 (Net) e 52 (TV aberta).

Sobre a diminuição da 
maioridade penal de 18 para 
16 anos, Sérgio afirmou que 
o Brasil precisa de uma re-
forma nos presídios. “É um 
tema que precisa ser discuti-
do com mais cautela e aten-
ção. As penitenciárias estão 

superlotadas e já temos um 
sistema que atende aos jo-
vens infratores ou em confli-
to com a lei”, comentou.

O parlamentar ainda 
disse que a ressocialização 
deve ser encarada no âmbito 
educativo e lembrou do pre-
conceito e da discriminação 
que ainda existe no Brasil 
para com os ex-detentos.

A partir do dia 13, audiências acontecerão sempre nas segundas

Senador e a reeleição no 
Executivo. No dia 27, haverá 
debates a respeito do voto 
obrigatório, calendário elei-
toral (eleições unificadas) e 
participação popular.

Em 4 de maio a comis-
são vai se reunir para apre-
sentar as propostas sugeri-
das e votar o relatório com 
os encaminhamentos que 
surgirão a partir das au-
diências. Com a aprovação, 
o documento com as pro-
postas seguirá para o Con-
gresso Nacional.

Continuam como titu-

lares da Comissão Especial 
e de Estudos sobre a Refor-
ma Política os vereadores 
Benilton Lucena (PT), que 
está como presidente, o vice
-presidente Marco Antônio 
(PPS), o relator da comis-
são, Lucas de Brito (DEM), 
Professor Gabriel (SD), Fuba 
(PT), Eliza Virgínia (PSDB) e 
Raoni Mendes (PDT). Serão 
suplentes: Marmuthe, Rena-
to Martins (PSB), Bosquinho 
(DEM), Chico do Sindica-
to (PP), Zezinho Botafogo 
(PSB), Sérgio da SAC (PSL) e 
Fernando Milanez (PMDB).

FOtO: Alberi Pontes/Secom-PB

FOtO: Olenildo Nascimento/CMJP
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NACIONAL

Políticos citados pelo 
jornalista Fernando Ro-
drigues em seu blog, 
como detentores de con-
tas na filial suíça do ban-
co HSBC, devem ser con-
vidados a depor na CPI 
do HSBC. Requerimen-
tos neste sentido foram 
apresentados no início 
da audiência da tarde de 
ontem com o secretário 
da Receita Federal, Jorge 
Rachid, pela senadora Fá-
tima Bezerra (PT-RN).

Estão na lista Marcio 
Fortes, da executiva na-
cional do PSDB; Daniel 
Tourinho, presidente na-
cional do PTC; o vereador 
pela cidade do Rio de Ja-
neiro Marcelo Arar (PT); 
Lírio Parisotto, suplente 
de senador pelo PMDB do 
Amazonas; os ex-direto-
res do metrô de São Paulo 
Paulo Celso Silva e Ade-
mir Venâncio de Araujo; 
além do ex-prefeito de 
Niterói (RJ) Jorge Rober-
to Silveira.

O presidente da CPI, 
senador Paulo Rocha (PT-
-PA), informou que os 
requerimentos serão vo-
tados na reunião da pró-
xima terça-feira, 7. Após 
encontro na terça-feira, 
31, dos parlamentares 
com o procurador-geral 
da República, Rodrigo 
Janot, ficou acertado que 
a Comissão terá acesso à 
documentação sobre as 
contas de brasileiros na 
filial suíça do banco.

A CPI tem o objetivo 
de investigar a materia-
lidade de crimes fiscais 
supostamente cometi-
dos por estes brasileiros, 
além de repatriar o di-
nheiro, fruto de contra-
venções, e propor mu-
danças na lei.

CPI do HSBC votará pedido para 
ouvir políticos citados em escândalo

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

O fausto democrático 
germânico

Na remota Alemanha dos séculos XV e XVI, surge 
a lenda de Dr. Fausto (DoktorFaust), aquele amontoado 
de reinos que formava um mosaico fragmentado, que só 
através do olhar contemporâneo nos permite visualizar 
o povo alemão (Das deutscheVolk), era marcado pela 
pobreza e atraso cultural quando comparado com as 
ricas cidades comerciais italianas ou o poderoso império 
Espanhol. Foi em meio à pobreza e desorganização polí-
tica que emergiu a narrativa popular oral germânica do 
Dr. Fausto, um homem sedento de sabedoria que fizera 
um pacto com o diabo para possuir o conhecimento de 
todas as ciências, em troca lhe entregaria sua alma. 

Johann Wolfgang von Goethe é a encarnação da 
lenda do Dr. Fausto. Assim como o personagem folcló-
rico, Goethe bebeu em todas as ciências do seu tempo, 
rivalizou com Isaac Newton na formulação de uma 
teoria das cores, foi jurista e político na corte de Weimar, 
escreveu romances populares como “Os sofrimentos do 
Jovem Werther”, que o tornou o primeiro escritor de lín-
gua alemã de fama internacional, romances de formação 
(Bildungsroman), que narram a evolução física, inte-
lectual e moral de um personagem, como “Os anos de 
aprendizado de Wilhelm Meister”. Mas a obra da vida de 
Goethe foi Dr. Fausto, uma peça contada em versos, que 
em Goethe ganha uma reelaboração da lenda popular 
dos séculos XV e XVI, atualizada para o espírito do ilu-
minismo (Aufklärung) do sec. XVIII. O Fausto goetheano 
é um Fausto movido pelo ideal iluminista de ciência. A 
poesia e a verdade se encontram nos versos de Goethe, 
para abordar o drama humano sob a luz de questões 
metafísicas e teológicas. 

A Alemanha iluminista produziria também alguns 
dos maiores gênios da filosofia ocidental, Immanuel 
Kant pensaria o homem universal e abstrato, funda-
do na razão (Vernunft) e idealizaria uma sociedade 
internacional para garantir a paz entre os povos (A paz 
perpétua), um prenúncio, no século XVIII, da Liga das 
Nações e da ONU no século XX, a Germânia atrasada 
e fragmentada dos séculos XV e XVI, aos poucos foi 
ganhando brilho e produzindo gênios. Hegel pensa a 
história como uma evolução dialética do espírito, Scho-
penhauer lançará as sementes do niilismo, com o seu 
pessimismo filosófico e Nietzsche, um filósofo doente e 
obscuro no século XIX, se tornará o pensador mais pu-
blicado do século XX, com sua filosofia antissistemática 
que perscruta o humano no seu devir (Dasein). 

Mas a Alemanha de Goethe, Kant e Hegel será des-
construída na década de 30, não obstante a Alemanha da 
década de 30 seja a nação mais tecnológica do mundo, 
será nessa sociedade que a humanidade assistirá as mais 
tenebrosas políticas de Estado do século XX, o campo de 
concentração será o paradigma político de uma socieda-
de que reduziu a humanidade ao conceito de raça. Tudo 
aquilo que não coubesse no conceito de raça ariana seria 
feio e doentio, portanto descartável. O Nazismo de Adolf 
Hitler, um artista frustrado que tentou o fausto artístico 
em Viena na juventude, foi, antes de tudo, uma tentativa 
fundamentalista de tornar o mundo belo, onde apenas 
o eugênico da raça pura teria direito de existir, tudo o 
mais deveria ser eliminado. Assim, a Alemanha Nazista 
espalhou a morte pelos quatro cantos da Europa, totali-
zando uma carnificina global estimada em 50 milhões de 
pessoas. A Alemanha de aldeães, que produziu a lenda 
de Dr. Fausto e nos séculos XVIII e XIX, floresceu como 
potência cultural, militar e econômica, na década de 30 
do século XX produziu o racismo como política de Esta-
do e figuras como Hitler, Himmler e Goebbels. 

A Alemanha no pós-nazismo cresceu dividida, do-
minada por forças estrangeiras e envergonhada do seu 
passado recente. Mas após a unificação, uma Alemanha 
democrática e pujante vem unificando os cacos da velha 
Europa, revivendo o ideal de uma unidade Europeia 
contida nas entrelinhas de Kant ou dos versos musicais 
da Nona Sinfonia de Beethoven. A mesma Alemanha 
que fragmentou a Europa na era Hitler é hoje a nação 
responsável pela sua unificação, com uma democracia 
pujante, criativa e inspiradora em soluções e fórmulas 
políticas que influenciam o mundo. Como nos versos 
do Fausto de Goethe: “Wasglänzt,istfürdenAugenblick
geboren; Das Echtebleibt der Nachweltunverloren.” (O 
que brilha nasce para o momento presente; O autêntico 
permanece imperdível para a posteridade) 

Requerimentos do caso 
SwissLeaks serão votados 
na próxima terça-feira

Foto: Marcos oliveira/Agência Senado

Danilo Macedo 
Repórter da Agência Brasil

O secretário da Receita Federal, Jor-
ge Rachid, disse ontem, durante depoi-
mento na CPI do HSBC, no Senado, que 
uma missão do órgão está na França tra-
balhando na coleta de informações com  
autoridades francesas sobre denúncias 
de sonegação e evasão fiscal por parte 
do banco e de milhares de correntistas de 
vários países, inclusive do Brasil.

O  caso, conhecido como SwissLeaks, 
foi revelado por uma investigação jorna-
lística encomendada pelo ICIJ, sigla em 
inglês para Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos.

Segundo Rachid, no dia 24 de março, 
a administração francesa comunicou que 
estava finalizando a organização dos da-
dos para disponibilização à Receita Fede-
ral brasileira, que, então, tomou as pro-
vidências para envio da missão à França.

O secretário afirmou que, apesar de 
todos os controles da Receita sobre as in-
formações prestadas pelos contribuintes, 
é difícil descobrir movimentações finan-
ceiras que usaram mecanismos ilícitos. 
“Trabalhamos com intercâmbio de infor-

mações”, explicou Rachid.
Sobre pedidos de outros órgãos às 

autoridades francesas, como a Procura-
doria-Geral da República e o Ministério 
da Justiça, Rachid esclareceu que é ade-
quado fazer pedidos individuais, de acor-
do com cada objetivo. “Podemos usar as 
informações para fins de natureza tribu-
tária. O propósito da procuradoria é mais 
amplo. Por isso, é pertinente a busca de 
informações por outros canais.”

No depoimento, o secretário da Re-
ceita adiantou que todos os países estão 
preocupados com a “erosão da base tri-
butária”. Ele acrescentou que, apesar de 
recente, a legislação brasileira na área 
está aquém da de outros países. “Preci-
samos pensar, reformular ou trabalhar 
melhor nossa legislação de acesso à movi-
mentação financeira. Ela continua muito 
restritiva.”

Além do secretário, participaram 
como convidados da audiência da CPI do 
HSBC o presidente do Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras (Coaf), 
Antônio Gustavo Rodrigues; o diretor de 
Fiscalização do Banco Central, Anthero 
de Moraes Meirelles; e o secretário Na-
cional de Justiça, Beto Vasconcelos.

Receita envia ‘missão’ para coletar dados

Presidente da CPI, senador Paulo Rocha (D), deve interrogar colegas do Congresso Nacional 

Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Marco Aurélio Mello, dis-
se ontem que a redução da 
maioridade penal de 18 
para 16 anos não deve ser 
vista como uma esperança 
de dias melhores. “Cadeia 
não conserta ninguém e não 
resolve os problemas do 
país, que são outros”, afir-
mou. 

A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 171-

A/93, que altera a faixa 
etária de responsabilidade 
penal, foi aprovada na terça-
-feira, 31, pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câ-
mara (CCJ), após mais de 20 
anos em tramitação.

O texto seguirá para uma 
comissão especial, que será 
instalada no próximo dia 8 
pelo presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 
Marco Aurélio Mello lem-
brou a articulação para que 

a mudança se torne cláusula 
pétrea, dispositivo constitu-
cional que não pode ser al-
terado nem mesmo por uma 
Proposta de Emenda Consti-
tucional.

O ministro antecipou 
que não concorda com a 
classificação legal para 
redução da maioridade. 
“De início, não penso as-
sim, mas estou aberto à 
reflexão”, ponderou, afir-
mando que o projeto “ba-

terá no Supremo”. Mello 
reconheceu que o ritmo de 
aprovação de novas regras 
demonstra que o Legislati-
vo está buscando se forta-
lecer. Entretanto, alertou 
sobre o receio de normati-
zações “em época de crise, 
porque vingam as paixões 
exarcebadas”. Segundo ele, 
o país já tem leis suficien-
tes para correções e deve-
ria se concentrar em ou-
tros problemas.

A Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) 
divulgou nota ontem para 
condenar a aprovação na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara dos 
Deputados do projeto de 
emenda à Constitução (PEC) 
que reduz a maioridade pe-
nal de 18 para 16 anos. Se-
gundo a entidade, a proposta 
é inconstitucional e poderá 
aumentar os índices de cri-
minalidade.

No entendimento do 
presidente da AMB, João Ri-

cardo Costa, a redução é um 
retrocesso. Segundo ele, o 
Artigo 288 da Constituição 
Federal, que torna penal-
mente inimputáveis meno-
res de 18 anos, não pode ser 
alterado, por tratar-se de 
cláusula pétrea. 

“A redução da maiorida-
de vai agravar o quadro de 
violência e de criminalidade 
no país, uma vez que o siste-
ma carcerário brasileiro não 
ressocializa. Colocar adoles-
centes em presídios é devol-
ver à sociedade jovens ainda 

mais violentos. É necessário 
que tenhamos políticas pú-
blicas para reduzir os crimes 
e garantir a segurança da po-
pulação também por meio da 
ressocialização”, avalia Costa.

Segundo a AMB, ma-
gistrados da entidade que 
atuam com crianças e ado-
lescentes infratores também 
consideram um equívoco 
pensar que a redução da 
maioridade penal vai dimi-
nuir a criminalidade entre os 
adolescentes.

Na terça-feira, 31, a CCJ  

aprovou a admissibilidade 
da proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 171/93 
que reduz a maioridade pe-
nal de 18 para 16 anos.  A 
partir de agora, uma comis-
são especial terá prazo de 40 
sessões do plenário para dar 
seu parecer. Depois, a PEC 
será votada pelo plenário da 
Câmara em dois turnos. Para 
ser aprovada, a proposta 
precisa ter pelo menos 308 
votos (três quintos dos de-
putados) em cada uma das 
votações.

AMB condena decisão da Câmara

“Cadeia não resolve”, diz ministro do STF

REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL
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Políticas BRASIL

Subiu de 27% para 64% 
a avaliação do governo 
como ruim ou péssimo

Pesquisa encomen-
dada ao Ibope pela Con-
federação Nacional da 
Indústria (CNI) e divul-
gada ontem indica que 
o percentual de pessoas 
que avaliam o governo da 
presidente Dilma Rousseff 
como ótimo ou bom caiu 
28 pontos pencentuais, 
passando de 40% em de-
zembro de 2014 para 12% 
em março deste ano. O per-
centual daqueles que ava-
liam o governo como ruim 
ou péssimo subiu de 27% 
para 64%, uma diferença 
de 37 pontos percentuais.

A pesquisa foi feita en-
tre os dias 21 e 25 de mar-
ço, com 2.002 entrevista-
dos maiores de 16 anos em 
142 municípios. A margem 
de erro é de 2 pontos per-
centuais para mais ou para 
menos. O grau de confiança 
é 95%.

Em comparação a ou-
tros governos, o de Dilma 
registra, no início deste 
mandato, a menor porcen-
tagem (12%) de pessoas 
que avaliam a adminis-
tração como ótima ou boa 

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil 
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A pesquisa  da CNI/Ibope mostra que 78% da população brasileira desaprova a maneira de governar da presidente Dilma Rousseff

desde 1995. Em 2011, ela 
registrou 56%. A aprova-
ção da gestão de Luiz Inácio 
Lula da Silva alcançou 49% 
em 2007 e 51% em 2003. 
O governo Fernando Hen-
rique Cardoso obteve 22% 
em 1999 e 41% em 1995.

Também foi o me-
nor percentual (19%) de 
aprovação da maneira de 
governar. Em 2011, Dilma 
registrou 73%. Lula teve 
65% em 2007 e 75% em 
2003. Fernando Henrique 
atingiu 35% em 1999 e 
63% em 1995.

Em março, o percentual 
de pessoas que avaliaram o 
governo como regular che-
gou a 23%. Em dezembro, 
foi a 32%. Tanto em dezem-
bro quanto em março, 1% 
não sabiam ou não respon-
deram à pesquisa.

A pesquisa mostra que 
78% desaprovam a manei-
ra de governar de Dilma, 
enquanto 19% aprovam. A 
avaliação negativa subiu 37 
pontos percentuais em re-
lação ao levantamento an-
terior, enquanto a positiva 
caiu 33. Os dados indicam 
que 4% não sabem ou não 
responderam. 

O percentual dos que 
desaprovam o governo é 
o maior desde o início de 
2011. Em março daquele 
ano,  73% aprovavam o go-
verno da presidente.

Para 76% dos entrevis-
tados, o atual governo Dil-
ma é pior que o primeiro. 
Para 18%, está igual e para 
4%, melhor. Entre os entre-
vistados, 1% não sabe ou 
não respondeu.

A confiança também 

caiu em relação à pesquisa 
anterior. De dezembro para 
março, o percentual dos que 
confiam no governo pas-
sou de 51% para 24%. No 
mesmo período, os que não 
confiam subiu de 44% para 
74%. Segundo o Ibope, 3% 

não souberam ou não res-
ponderam. 

O levantamento revela 
ainda que 14% acreditam 
que o restante do governo 
será ótimo ou bom; 25%, que 
será regular; 55%, que será 
ruim ou péssimo; e 5% não 

responderam ou não sabem.
Entre as notícias mais lem-

bradas pela população estão a 
Operação Lava Jato (28%); as 
manifestações favoráveis ao 
impeachment da presidente 
(18%); protestos pelo Brasil 
(11%); e corrupção (9%).

Área econômica tem o pior nível
A área econômica teve o 

pior nível de aprovação pela 
população, segundo pesquisa 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI)/Ibope divul-
gada ontem. O levantamento 
mostra que 90% desaprovam 
os impostos e 89% a taxa de 
juros. O percentual que apro-
va as áreas de atuação chega a 
7% em ambos. Os demais não 
sabem ou não responderam.

O combate à inflação apa-
rece na quarta posição do item 
desaprovação (84%), seguido 
da saúde (85%). “As medidas 
de ajuste fiscal e o aumento de 
juros geraram maior insatisfa-
ção. As questões econômicas 
passam a ser as mais critica-
das do governo. Claramente, 
o que a gente percebe é a in-
satisfação da população com 
a situação econômica atual”, 
avaliou o gerente executivo de 
Pesquisa e Competitividade da 
CNI, Renato da Fonseca.

A área econômica ganhou 
maior destaque em relação às 
de saúde e segurança pública, 
que, historicamente, registram 
as piores avaliações. Segundo 
Fonseca, as variações econô-
micas, boas ou ruins, são cre-
ditadas ao governo. “No caso, 
estamos atravessando um pe-
ríodo de ajustes, que reflete na 
avaliação do governo.”

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 21 e 25 de mar-
ço, envolvendo 2.002 entrevis-
tados maiores de 16 anos em 

142 municípios. A margem de 
erro é de 2 pontos percentuais 
para mais ou para menos e o 
grau de confiança é 95%.

De acordo com a pesqui-
sa, Dilma registrou a pior po-
pularidade desde seu primei-
ro mandato. Também teve a 
pior avaliação em relação aos 
primeiros meses de governos 
anteriores desde 1995. 

Para Fonseca, a avaliação 
pode melhorar. Ele compara a 
situação às manifestações de 
junho de 2013. Ele acrescentou 
que as opiniões podem estar 
“inflacionadas” pelas recentes 
manifestações contra o gover-
no e denúncias de corrupção. 

A pesquisa indica que, 
após impostos e taxa de juro, a 
saúde está em terceiro lugar no 
item desaprovação, com 85%. 
Os dados revelam que 13% que 
aprovam o setor e 2% não sa-
bem ou não responderam. Em 
relação ao combate à inflação, 
84% desaprovam; 13% apro-
vam; e 3% não sabem ou não 
responderam. Em segurança 
pública, 81% desaprovam; 
16% aprovam; e 3% não sa-
bem ou não responderam.

Nas demais áreas, os 
percentuais de desaprova-
ção, aprovação e não sabem 
ou não responderam alcan-
çam, respectivamente, 79%, 
19% e 2% (combate ao de-
semprego); 73%, 25% e 2% 
(educação); e 66%, 25% e 
9% (meio ambiente). 

A Controladoria-Geral 
da União (CGU) determi-
nou a abertura de processo 
administrativo contra mais 
cinco empresas envolvidas 
na Operação Lava Jato. Com 
essas ações, chega a 29 o 
número de empreiteiras 
com processos por suspei-
tas de irregularidades. As 
informações constam de 
nota divulgada pela asses-
soria da CGU.

As empresas serão no-

tificadas nos próximos dias. 
Caso sejam responsabiliza-
das, elas podem ser multa-
das e impedidas de celebrar 
novos contratos, entre ou-
tras penalidades.

Os processos foram aber-
tos contra a Techint Engenha-
ria e Construções Ltda, NM En-
genharia e Construções Ltda, 
Construcap CCPS Engenharia 
e Comércio S/A, Niplan En-
genharia S/A e Jaraguá Equi-
pamentos Industriais Ltda. 
De acordo com a CGU, novos 
processos podem ser abertos 
contra outras empresas.

Recuperação judicial
A OAS, grupo que atua 

no setor de engenharia e 
infraestrutura, apresentou 
na última terça-feira pedido 
de recuperação judicial de 
nove de suas empresas à Jus-
tiça do Estado de São Paulo. 
A medida tem por objetivo 
renegociar dívidas, “preser-
vando milhares de empregos 
diretos e indiretos”, infor-
mou a empresa.

Caso o pedido seja de-
ferido, a empresa poderá 
congelar o pagamento das 
dívidas a fim de renegociá-

-las. Dessa forma, a OAS terá 
60 dias para apresentar um 
plano de reestruturação dos 
débitos aos credores e forne-
cedores, que deverão discu-
tir e aprovar a proposta em 
até 120 dias.

Para dar andamento à 
reestruturação, a OAS infor-
mou ter colocado à venda 
sua participação na Invepar 
(24,44%), no Estaleiro Ense-
ada (17,5%), na OAS Empre-
endimentos (80%), na OAS 
Soluções Ambientais (100%), 
na OAS Óleo e Gás (61%) e na 
OAS Defesa (100%). 

CGU abre processo contra 5 empresas 

Entidades pedem rapidez na análise de 
financiamento de campanhas políticas

OPERAÇÃO LAVA JATO

COBRANÇA A MINISTRO

Yara Aquino
Da Agência Brasil 

Cerca de 40 pessoas pro-
testaram ontem, na Praça 
dos Três Poderes, contra a 
demora no julgamento, pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), da Ação Direta de In-
constitucionalidade nº 4.650, 
que estabelece normas para 
as eleições, entre elas o fi-
nanciamento de campanhas. 
O alvo era o ministro do STF 
Gilmar Mendes, que em 2 de 
abril de 2014 pediu vista do 
processo e ainda não fez a de-
volução para que o julgamen-
to seja retomado.

Segundo o diretor da 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Ismael César, o 
objetivo do ato é exigir que 

Gilmar Mendes faça a devo-
lução para que o Supremo 
dê continuidade à votação. 
“Amanhã completa-se um 
ano do pedido de vista do 
processo, que trata de finan-
ciamento de empresas a par-
tidos políticos, e esse ato é 
um esculacho, exigindo que o 
Gilmar Mendes devolva esse 
processo, haja vista que te-
mos 6 votos a 1 favoráveis à 
aprovação, contra o financia-
mento privado”, disse.

A reportagem não conse-
guiu contato com a assessoria 
do ministro, pois não há expe-
diente hoje no STF, em virtude 
do feriado da Semana Santa.

Para Ismael César, o mo-
delo atual de financiamento 
de campanhas políticas fa-
vorece a corrupção. “As em-

presas, na realidade, fazem 
um empréstimo aos parla-
mentares e depois esse re-
curso é devolvido por meio 
de processos de corrupção. 
Portanto, combater a corrup-
ção significa garantir que o 
financiamento seja público e 
não empresarial.”

Ato no Rio
Dezenas de pessoas de-

fenderam ontem, em praça 
pública, no centro do Rio de 
Janeiro, a retomada do jul-
gamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) 
4.650, interrompido há um 
ano por pedido de vista pelo 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes. A ação, ajuizada pela 
Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), foi apresentada 
em 2011 e determina o fim do 
financiamento empresarial de 
campanhas políticas.

De acordo com um dos 
organizadores do ato no Rio, 
Ricardo Henningsen, militan-
te do PSOL, o pedido de vista 
que interrompeu o julgamen-
to faz um ano hoje, mas o ato 
foi antecipado por causa dos 
feriados da Semana Santa.

No dia 2 de abril do ano 
passado, a maioria dos mi-
nistros do Supremo votou 
pelo fim das doações de em-
presas a campanhas políticas 
por concluir que esse tipo de 
financiamento fere cláusulas 
pétreas da Constituição. O re-
sultado não foi homologado, 
porque Gilmar Mendes pediu 
vista do processo.

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil 

Pesquisa mostra que popularidade
do governo Dilma caiu para 12%



O objetivo da adesão é 
promover o julgamento 
de dirigentes palestinos

Palestina integra o Tribunal 
Penal Internacional da ONU

A Palestina tornou-se on-
tem formalmente membro do 
Tribunal Penal Internacional 
(TPI) da Organização das Na-
ções Unidas (ONU). O objetivo 
da adesão é promover o julga-
mento de dirigentes israelen-
ses por crimes de guerra ou 
por ações ligadas à ocupação 
de territórios palestinos.

O TPI, também conheci-
do como Corte Internacional 
de Justiça, é o principal órgão 
judiciário da ONU. Tem sede 
em Haia, na Holanda.

Uma cerimônia a portas 
fechadas no Palácio da Paz, 
sede do tribunal, marcou a 
adesão. O ministro dos Negó-
cios Estrangeiros palestino, 
Ryad Al Malki, recebeu uma 
cópia simbólica do Estatuto de 
Roma, que criou o TPI.

O integrante do Comitê 
Executivo da Organização para 
a Libertação da Palestina Saeb 
Erekat disse hoje que a adesão 
da Palestina ao TPI é um fato 
“histórico na luta pela justiça, 
paz e liberdade”. Ele acrescen-
tou: “A adesão mostra o com-
promisso da Palestina com a 
justiça, com a lei internacional 
e com os direitos humanos”.

Para  Saeb Erekat, a me-
dida “serve para lembrar à 
comunidade internacional 
as suas responsabilidades de 
acordo com o direito interna-
cional, para alcançar uma paz 
justa e duradoura e acabar 
com a prolongada ocupação” 
dos territórios palestinos.

Erekat pediu à comunida-
de de nações que defendam os 
direitos do povo palestino, in-
cluindo o direito à autodeter-
minação. “Uma vez mais peço 
a todas as nações de bem para 
que reconheçam o Estado da 
Palestina nas fronteiras de 
1967, com Jerusalém Oriental 
como capital”, disse.

Ismail Radwan, dirigen-
te do movimento radical pa-
lestiniano Hamas, em Gaza, 
saudou, embora com reser-
vas, a decisão do TPI de ter 
a Palestina como membro de 
seu colegiado.

“Pedimos ao Tribunal 
Penal para que comece de 
imediato a investigar diri-
gentes israelenses pelos cri-
mes cometidos contra o povo 
palestino”, disse.

Radwan acrescentou 
que o Hamas “apoia qual-
quer esforço palestino para 
descobrir as práticas e cri-
mes da ocupação” israelense, 
mas manifestou preocupa-
ção com a possibilidade de 
se tratar de uma manobra 
exclusivamente política.

“Estamos preocupados 
que a adesão ao tribunal seja 
unicamente uma ação política 
destinada a exercer pressão 
sobre a ocupação para ganhar 
apoios políticos”, disse.
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Da Agência Lusa

“A adesão mostra 

o compromisso 

da Palestina com 

a justiça, com a 

lei internacional e 

com os direitos 

humanos”

A ministra da Imigração, 
da Diversidade e da Inclusão 
da província de Québec, no Ca-
nadá, Kathleen Weil, afirmou 
ontem que a província conti-
nuará a defender a libertação 
do blogueiro saudita Raif Bada-
wi, preso na Arábia Saudita por 
insultar o Islã. Ele foi conde-
nado à pena de mil chicotadas 
e dez anos de prisão, além do 
pagamento de multa de quase 
300 mil dólares canadenses 
(US$ 237.830).

“Estamos determinados 
a continuar na defesa de Raif 
Badawi; na defesa dos direitos 
humanos em todo mundo. E 
este é um caso flagrante de que 
esses direitos fundamentais fo-
ram suprimidos”, enfatizou.

A declaração da minis-
tra foi dada em referência a 
uma carta enviada pela Em-
baixada da Arábia Saudita no 
Canadá, no dia 10 de março, 
ao parlamento quebequense, 
condenando qualquer tipo 
de interferência nos assun-
tos internos do país árabe.

A carta pode ser consi-

derada uma resposta do go-
verno saudita a uma moção 
aprovada pelos parlamenta-
res da província, em fevereiro 
deste ano, em solidariedade a 
Badawi, condenando sua fla-
gelação pública e pedindo a 
libertação do blogueiro.

No documento, o gover-
no saudita expressa “forte 
surpresa” e diz que “o Reino 
(da Arábia Saudita) não acei-
ta nenhuma forma de inter-
ferência em seus assuntos 
internos, e rejeita a invasão 
do seu direito soberano ou 
o comprometimento da sua 
independência e integridade 
judiciária, onde não há po-
der sobre os juízes em suas 
decisões”. Afirma ainda que 
o “Reino (da Arábia Saudi-
ta) não aceita de forma al-
guma nenhum ataque em 
nome dos direitos humanos, 
especialmente quando sua 
constituição é baseada na lei 
islâmica, o que garante os di-
reitos humanos”.

No dia 9 de janeiro, uma 
sexta-feira, o blogueiro Raif 
Badawi, que havia sido preso 
em 2012, recebeu as primei-
ras 50 chibatadas em públi-

co. A pena deveria continuar 
a ser executada a cada sexta-
feira, até que o total de mil 
fosse atingido. Mas isso não 
aconteceu. Desde então e 
até o momento, os golpes de 
chibata foram suspensos. As 
razões não são explícitas. A 
princípio estão relacionadas 
à saúde do condenado.

A esposa do blogueiro, re-
fugiada com os filhos no Qué-
bec, na cidade de Sherbrooke, 
recebe o apoio da organização 
não governamental de defesa 
de direitos humanos Anistia 
Internacional, para mobilizar 
pessoas e sensibilizar gover-
nos em várias partes do mundo 
pela libertação de Raif Badawi.

Segundo a ONG, mais 
de 175 mil canadenses já se 
pronunciaram por escrito e 
online em favor das petições 
por Badawi.

Ainda em janeiro, o então 
ministro canadense das Rela-
ções Exteriores, John Baird, 
havia se pronunciado sobre 
a condenação do blogueiro, 
qualificando-a como “viola-
ção da dignidade humana e 
da liberdade de expressão” e 
pedindo “clemência”.

Canadá defende libertação de 
blogueiro saudita condenado

MIL CHICoTAdAS

Pelo menos nove 
pessoas morreram na 
Europa na terça-feira 
(31) devido à passagem 
da tempestade Niklas, 
cujos ventos fortes cau-
saram danos, segundo 
um balanço apresenta-
do ontem.

Sete pessoas mor-
reram na Alemanha: 
três motoristas, devido 
a quedas de árvores no 
Sul e Oeste do país, e 
um homem devido à 
queda de um muro no 
centro da Alemanha. 
Três pessoas foram víti-
mas da queda súbita de 
neve e granizo no Sul.

Na Áustria, um ho-
mem de 63 anos mor-
reu ao cair de uma es-
cada quando tentava 
reparar o telhado da 
sua casa e uma menina 
de nove anos ficou fe-
rida devido à queda de 
uma árvore.

Na Suíça, um ho-
mem de 75 anos foi 
morto pela queda de 
uma árvore no cantão 
de Zurique.

Os ventos fortes, 
que atingiram parte 
do norte da Europa - 
da Escócia à Polónia 
passando pelo Norte e 
Leste da França - trans-
formaram-se na última 
terça-feira em furacão 
na Alemanha, com ra-
jadas que ultrapassa-
ram os 190 quilómetros 
por hora. 

Muitos telhados fo-
ram arrancados e deze-
nas de milhares de casas 
ficaram temporariamen-
te sem eletricidade.

No Reino Unido, 
os ventos chegaram a 
até 160 km/h durante 
a noite, com uma im-
portante ponte sobre 
o Rio Tâmisa fechada 
por horas por causa 
do mau tempo, pro-
vocando congestiona-
mento.

Tempestade Niklas 
deixa nove mortos

nA EuRoPA

Da Agência Lusa Iara Falcão
Da Agência Brasil

O procurador francês, 
Brice Robin, encarregado 
da investigação criminal so-
bre a queda do Airbus A320 
da Germanwings, pediu on-
temque as pessoas que ti-
verem vídeos relacionados 
ao desastre aéreo enviem o 
material aos investigadores. 
“Caso alguma pessoa tenha 
esse vídeo, ela deve entre-

gá-lo sem demora aos inves-
tigadores”, disse Robin em 
comunicado.

O procurador negou que 
“no estado atual das investi-
gações figure no inquérito 
um ou mais vídeos sobre a 
queda do Airbus A320”. A 
existência de um vídeo com 
os últimos momentos antes 
da queda do A320, filma-
do por um smartphone, foi 
mencionada pelos jornais 

Paris-Match e Bild na noite 
da úlitma terça-feira (31).

Segundo a publicação 
francesa, que teve acesso 
às imagens, a cena “caótica” 
não permite reconhecer nin-
guém, mas é possível ouvir 
os gritos dos passageiros e 
a expressão “Meu Deus”, em 
várias línguas.

Na noite da última terça-
feira, o tenente-coronel Jean
-Marc Menichini, da polícia 

francesa, disse que essas ale-
gações são “completamen-
te falsas”, em declarações 
à emissora CNN. Ele disse 
também que os celulares re-
colhidos no local do acidente 
ainda não foram analisados 
pelos investigadores.

Os apareclhos celulares 
devem ser enviados para aná-
lise no Instituto de Investiga-
ção Criminal da Polícia Na-
cional em Rosny-sous-Bois, 

perto de Paris, disse o tenen-
te-coronel Menichini.

O acidente aéreo ocorri-
do em 24 de março nos Alpes 
franceses causou 150 mortes. 
O copiloto do avião, Andreas 
Lubitz, é apontado como ten-
do provocado intencional-
mente a queda do aparelho. 
Foi encerrada na última ter-
ça-feira a retirada dos restos 
mortais dos passageiros do 
voo da Germanwings.

Investigadores pedem imagens de acidente aéreo
FRAnÇA

FOTO: Y. Malenfer/Ministère de l’Intérieur/Dicom

Equipes de resgate continuam recolhendo destroços do avião Airbus A320 da Germanwings, que caiu nos Alpes franceses e matou todos os 150 passageiros

Da Agência Lusa
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Federação divulga todos
os jogos de volta do 
Campeonato Paraibano

clássico tradição

Belo quer dar o troco no Galo
No primeiro turno, o 
Treze levou a melhor
em jogo no Almeidão

Passada as emoções da 
estreia na Copa do Brasil, o 
Botafogo volta o foco para 
o Campeonato Paraibano, 
onde terá no próximo do-
mingo, às 16h, um clássico 
importantíssimo contra o 
Treze, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. Es-
tará em jogo a liderança 
isolada da competição, e a 
partida está sendo encara-
da também como uma re-
vanche, já que no primeiro 
turno o Galo venceu o Belo, 
jogando no Estádio Almei-
dão, por 1 a 0. 

Ontem, foi dia de rea-
presentação do elenco, no 
CT da Maravilha do Con-
torno, e os jogadores que 
atuaram contra o Botafogo 
carioca fizeram apenas um 
treino relaxante. Os demais, 
treinaram normalmente.

O treinador Marcelo 
Vilar continua com vários 
desfalques, sobretudo no 
ataque. Rafael Oliveira vol-
tou a sentir uma antiga con-
tusão na coxa, e não retor-
nará nesta partida. Potita 
também está em fase de re-
cuperação, juntamente com 
Danilo Galvão. O meia Túlio 
Sousa também foi vetado. 
Destes, apenas Danilo Gal-
vão talvez tenha condições 
de ser relacionado para o 
clássico. O Belo tem 20 pon-
tos, assim como o Treze, 
mas lidera o Campeonato 
porque no critério de de-
sempate, tem uma vitória a 
mais do que o Alvinegro de 
Campina Grande.

Pelo lado do Treze, o 

empate contra o Santa Cruz, 
na última terça-feira, não es-
tava nos planos de ninguém. 
A equipe perdeu a chance 
de liderar o campeonato, de 
forma isolada, e agora terá 
de vencer o Botafogo, neste 
domingo, para retornar à li-
derança. 

Ontem, o elenco se re-
apresentou no Presidente 
Vargas. Os jogadores que 
atuaram no Teixeirão em 
Santa Rita, fizeram apenas 
um treinamento leve na pis-
cina. Os demais, treinaram 
normalmente. Para hoje, 
está previsto treino nos dois 
turnos.

A grande novidade do 
Galo para o clássico de do-
mingo é o retorno do meia 
Zotti, que já foi liberado pelo 
Departamento Médico. O vo-
lante Rodrigo Celeste, que 
levou uma pancada forte e 
teve luxação em duas cos-
telas, no jogo contra o Santa 
Cruz, já deve treinar normal-
mente amanhã, e vai para o 
jogo. Nas demais posições, o 
técnico Everton Goiano não 
tem nenhum problema e 
deve escalar o mesmo time 
que enfrentou o Santa Cruz, 
exceto a entrada de Zotti no 
lugar de Téssio.

A diretoria do Galo já de-
finiu os preços dos ingressos 
para o Clássico Tradição. Se-
rão os mesmos que vinham 
sendo praticados nos jogos 
anteriores do Alvinegro. Ar-
quibancada sol, R$ 20 reais, 
arquibancada sombra, R$ 30 
reais, e cadeiras, R$ 60 reais. 
Estudantes e idosos terão 50 
por cento de abatimento em 
qualquer local do estádio. A 
venda dos ingressos e a tro-
ca por cupons fiscais, dentro 
do Programa Gol de Placa, 
começam amanhã, a partir 
das 8h, no Estádio Presiden-
te Vargas.

No primeiro turno, o 
Treze surpreendeu 

o Botafogo no 
Almeidão com  a 

vitória de 1 a 0

Foto: Reprodução/Internet

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O técnico do Auto Esporte, Ja-
son Vieira, se mostrou preocupado 
ontem com a lentidão da diretoria 
para a contratação de reforços. Se-
gundo ele, o clube precisa contratar 
urgentemente três atletas para re-
por as ausências do goleiro Jessé, do 
meio campo Léo Olinda e do meia 
atacante Mizael. Estes jogadores 
deixaram o clube, logo após a cri-
se com o atraso no pagamento dos 
salários. Indagado sobre a situação, 
o treinador do Auto Esporte soltou 
o verbo. "Todo mundo quer o time 
classificado no G4, mas ninguém faz 
nada para reforçar a equipe. Estou 
pedindo a reposição destes atletas 
que deixaram o clube, há mais de 
15 dias, e de concreto não há nada 
até agora. Fiz uma lista, entreguei a 
diretoria e pessoalmente ainda fiz o 
contato com os atletas. Eu faço 90 
por cento, mas não sou eu quem de-

cide, e na hora certa, a coisa emper-
ra", disse Jazon.

Ao saber das críticas de Jazon, 
um dos interventores do Auto Es-
porte, o advogado Eduardo Araújo, 
disse que o primeiro reforço, pedido 
pelo treinador, já está no clube, po-
rém apareceu alguns problemas de 
última hora, e por isto ele não assi-
nou ainda o contrato.

"Nós trouxemos o meia Dun-
ga, que era titular do Baraúnas do 
Rio Grande do Norte, e era a prio-
ridade máxima da lista do técnico 
Jazon. Acertamos tudo com o atleta 
e com o clube, mas quando o joga-
dor chegou aqui, fui informado que 
o Baraúnas tinha voltado atrás no 
acordo, e agora estava exigindo o 
pagamento de R$ 10 mil reais para 
liberar o jogador. Eu prontamente 
respondi que o clube não tem este 
dinheiro, e o nosso gerente Paulo 

Raniere está negociando com o pes-
soal do Baraúnas", disse Eduardo.

Em relação a contratação de 
um goleiro e um atacante, Eduardo 
adiantou que os atletas estão con-
tratados e aceitaram vir para o Auto, 
só que o clube só fará o negócio se 
tiver dinheiro em caixa, e uma notí-
cia negativa pegou os interventores 
de surpresa. "Nós nos reunimos com 
a chefia de gabinete da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, e recebe-
mos a informação que a entidade 
não vai pagar aos clubes da capital, 
como prevê a lei criada pelo verea-
dor Zezinho Botafogo, que estipulou 
o "Programa João Pessoa de Todas 
as Torcidas". Se isto acontecer, só o 
Auto Esporte vai deixar de receber 
R$ 240 mil reais. Como poderemos 
administrar o clube desta forma?", 
indaga o interventor apreensivo com 
o futuro do Clube.

reforços não vêm e preocupa Jason Vieira
AUTO ESPORTE

As dificuldades continuam no Auto Esporte, mas os jogadores seguem treinando para o jogo contra o Campinense

Foto: Marcos Russo



CSP intensifica os treinos
para jogo contra o Miramar
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Com 16 pontos, a equipe
alviazulina pode superar o 
Auto e ficar em terceiro

Foto: Divulgação

A Prefeitura de João Pessoa 
não vai cumprir o programa 
“João Pessoa de Todas as 
Torcidas” este ano. É que a 
crise econômica vem afetan-
do os municipios, que vem 
cortando gastos. Segundo o 
interventor Eduardo Araújo, 
do Auto Esporte, a prefeitura 
já deu sinais de que não vai 
ajudar os clubes, deixando 
Auto Esporte, Botafogo e CSP sem esses recur-
sos. No ano passado, o Botafogo recebeu R$ 570 
mil, o Auto Esporte R$ 240 mil e o CSP R$ 180 mil. 
E agora? Os dirigentes dos três clubes devem es-
tar superpreocupados para saber como vão cobrir 
suas despesas. 

Todas as torcidas

Clássicos prometem
novas emoções

Passada as emoções da quarta-feira de jogos pela 
Copa do Brasil envolvendo os nossos clubes, o chip 
muda mais um vez e tem de ser trocado para o Cam-
peonato Paraibano porque o final de semana progra-
ma jogos de fundamental importância para Botafogo, 
Campinense, Treze e Auto Esporte, os quatro, em tese, 
favoritos ao quadrangular final da disputa. E o jogo mais 
esperado é o clássico tradição entre Treze e Botafogo 
que vale a ponta da tabela, hoje em poder do Belo pelo 
maior número de vitórias sobre o Galo, já que a pontua-
ção é a mesma, ou seja, 20 pontos.

No jogo de ida, disputado no Almeidão, em que se 
esperava um Botafogo mais ousado com o seu elenco 
de alto nível, eis que houve uma grande surpresa com 
a vitória do Galo. Seus jogadores entraram com muita 
disposição e o técnico Everton Goiano deu um nó tático 
em Marcelo Vilar. Chegou a hora do troco? Só vamos 
saber no domingo, lá no Amigão.

Outro jogo também merece atenção redobrada. 
Trata-se de Auto Esporte x Campinense. O Alvirrubro 
anda numa maré ruim quando o assunto é de ordem 
financeira, mas em campo o técnico Jason Vieira tem se 
notabilizado por segurar o grupo e evitar novos motins, 
afinal os problemas administrativos também afetam 
o clube. É o confronto chave para o Auto que está na 
terceira posição e pode subir bem mais na tabela.

Quanto ao Campinense espera-se que a boa fase 
vivida nos últimos jogos - nem sei quanto foi ontem 
- pela Copa do Nordeste e Estadual se mantenha nos 
jogos de volta. É bom lembrar que a Raposa ainda está 
em desvantagem sobre os seus concorrentes, já que 
não jogou contra o Atlético de Cajazeiras pela fase 
anterior e nem diante do CSP, este já na volta. Então, 
todo cuidado é pouco nessa reta final do Campeonato 
Paraibano que vai até o mês de maio.  

Domingo tem Fla-Flu e o técnico Vanderley Luxembur-
go aproveitou a semana de folga para fazer ajustes na 
equipe. O jogo é altamente decisivo para as duas equipes, 
principalmente para o Tricolor que está fora do G4.

Fla-Flu decisivo

O torcedor já sabe os jogos 
que serão transmitidos 
pela Esporte Interativo do 
Campeonato Paraibano de 
2015. A tabela, ao lado, traz 
toda a programação até o 
final de abril.

Interativo

De parabéns os dirigentes 
do Santa Cruz de Santa 
Rita pela boa recepção no 
Teixeirão. Por lá já jogaram 
Campinense, CSP e Treze e 
nenhum problema foi regis-
trado. Viva o Santinha!

Teixeirão

O Botafogo, do Rio de Janeiro, tinha um débito com o 
Botafogo paraibano de R$ 150 mil. Pelo que foi apurado, o 
problema foi resolvido em cinco parcelas de R$ 30 mil. O 
débito ainda é daquela frustração do ano passado quando 
o time carioca não veio à reinauguração do Almeidão.

Acordo 

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Campeonato Paraibano de 2015 - Jogos de volta

No início desta semana, a Federação Paraibana de Futebol divulgou, finalmente 
os jogos de volta do Campeonato Paraibano de 2015, cuja conclusão deve 
acontecer no próximo dia 29, quando o torcedor irá conhecer os quatro clubes 
que irão para o quadrangular que vai apontar o campeão de 2015.

Buscar a reabilitação e 
encostar nos dois primeiros 
colocados é a meta do Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), 
que enfrenta o Miramar de 
Cabedelo, às 16h, no Centro 
de Treinamento Ivan Tomas, 
no Valentina Figueiredo, no 
próximo sábado pelo Estadu-
al. O Tigre vem de uma der-
rota para o Botafogo (1 a 0) e 
ocupa a quarta posição, com 
16 pontos. O único desfalque 
será o atacante Leandro que 
cumprirá suspensão auto-
mática. Carlos Caaporã pode 
ser o substituto, formando o 
setor ofensivo com Carioca.

Para o treinador Tazi-
nho, o objetivo é corrigir o 
posicionamento, marcação e 
as finalizações, que vem atra-
palhando o time nos últimos 
jogos. Segundo ele, no fute-
bol quem não faz leva, acre-
ditando na reação da equipe 
na disputa. 

“Temos que superar 
as dificuldades e obter os 
resultados positivos para 
melhorar a colocação no 
G4”, observou. Com relação 
ao adversário que carrega 
a lanterna, com um ponto, 
sendo forte candidato ao re-
baixamento, o comandante 
do Tigre evita o favoritismo, 
ressaltando que não existe 
adversário “morto”. Não tem 
jogo fácil em nenhuma com-
petição, onde iremos atuar 
com a mesma disposição e 
seriedade”, avaliou.

 
Sousa
Aproveitando a folga na 

tabela do Estadual o Sou-
sa enfrenta hoje, às 19h30, 
o selecionado de Picuí, no 
Estádio Marizão. A equipe 
atuaria no próximo sábado, 
diante de uma seleção de 
Uiraúna, mas em virtude do 
falecimento de Tancredo Fer-
nandes - filho do prefeito da 
cidade, João Bosco Fernan-
des - que ocorreu na última 
terça-feira, em João Pessoa, o 
confronto foi cancelado.

Após empatar em 1 a 
1 com o Lucena, no Estádio 
Amigão, o Dinossauro volta 
a atuar pelo Estadual no pró-
ximo dia 8, contra o Treze, às 
20h30, no Marizão. Para que 
não fique apenas nos treina-
mentos a diretoria acertou 
o jogo para observar melhor 
o grupo e colocar em ação o 
zagueiro Da Silva (ex-Itapipo-
ca-CE), o mais novo reforço 
Alviverde. A diretoria corre 
atrás para trazer um meia e 
um atacante, setores carentes 
no representante da Cidade 
Sorriso. O objetivo é encarar 
o Galo da Borborema com um 
grupo mais forte e começar 
uma reação na disputa.

A equipe ocupa a sexta 
colocação, com 13 pontos, 
mas terá ainda cinco jogos 
no Marizão. Para o gerente 
de futebol, Rafael Abrantes, 
o momento é preparar a 
equipe e buscar as vitórias 
necessárias para retornar 
ao G4. “Queremos fortalecer 
o grupo para que possamos 
começar uma reação e brigar 
pelas primeiras colocações. 
Temos que aproveitar os jo-
gos e fazer o dever de casa”, 
disse Rafael.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Jogadores do CSP aprimorando a forma física no Unipê para o jogo do próximo sábado com o Miramar
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Hulk visita escola na Rússia
PRESTÍGIO
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Paraibano, que joga no 
Zenit, atendeu a uma 
carta enviada por uma fã
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Curtas

Chinês cruza o país
em maratonas

Alonso diz que será 
campeão pela Honda

Puma lança bola 
só para canhotos

Brasil busca vagas
para a Rio 2016

MARCOS MAdEIRA é O nOvO PRESIdEnTE dA CBFS

O chinês de 37 anos Chen 
Penbin se propôs a correr a distância 
homologada de uma maratona (42,195 
quilômetros) todos os dias durante 
mais de três meses, o que o levará a 
percorrer a geografia chinesa do sul ao 
norte, informou ontem a agência oficial 
“Xinhua”. Desafio começa hoje.

De acordo com a imprensa 
espanhola, o bicampeão mundial Fernando 
Alonso está tão confiante com o projeto em 
desenvolvimento pela parceria McLaren/
Honda que – à boca pequena – sugere que 
ganhará um título na Fórmula 1 antes da 
escuderia Ferrari — onde foi piloto titular 
até a temporada passada.

Não serão apenas as medalhas de 
ouro, prata e bronze que estarão em disputa 
nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a 
partir do  dia 10 de julho,  no Canadá. Em onze 
esportes, a competição valerá também como 
classificação para as Olimpíadas de 2016, no 
Rio. Para o Brasil,  o foco está no hóquei na 
grama, modalidade menos desenvolvida do 
país, que precisa vencer ao menos um jogo 
para se garantir nos Jogos Olímpicos. 

Agora é oficial: Marcos Madeira é o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). Ex-presidente 
da Federação Mineira, ele foi eleito para o cargo na última terça-feira, em pleito com chapa única, uma vez que seu 
adversário, Nilton Romão, desistiu de concorrer na última semana. Madeira terá um mandato de quatro anos e 

encontrará uma Confederação sem patrocinador master desde o fim de 2013 e com uma dívida estimada em R$ 6 milhões. 
Participaram da eleição na sede da CBFS, em Fortaleza, todos os 27 presidentes das federações filiadas. Madeira substitui 
Renan Tavares, que poderia exercer o cargo até o fim de 2017, mas decidiu antecipar as eleições a fim de tentar melhorar a 
situação da entidade. O presidente da Federação Paraibana de Futsal, João Bosco Crispim, representou o Estado.

Já imaginou uma bola que ajuda 
aqueles que chutam com o pé esquerdo? 
Parece mentira - e de fato é -, mas a Puma e o 
Arsenal anunciaram com pompa que tinham 
desenvolvido tal tecnologia. Em release 
divulgado à imprensa e no site oficial do 
clube, até jogadores testaram e aprovaram a 
‘evoPower', que, supostamente, "aumenta a 
precisão e potência" dos canhotos. Tudo  não 
passou de um 1o de abril.

Mais de 700 mil na 
compra de ingresso

O Comitê Organizador dos Rio-
2016 já recebeu pelo menos 700 mil 
pedidos de ingressos da Olimpíada. O 
número foi divulgado pelo órgão na manhã 
de ontem e leva em conta as solicitações 
feitas até as 10h. A primeira fase de 
venda de ingressos da Olimpíada começou 
na terça-feira (31) de tarde e vai até o 
dia 30 de abril. A comercialização dos 
bilhetes, inicialmente, está sendo feita 
exclusivamente pelo site www.rio2016.
com/ingresssos. É por esse site que os 
interessados acessam o sistema de venda 
das entradas olímpicas. O próprio Comitê 
Organizador Rio-2016 reconheceu que 
falhas nesse sistema ainda impedem 
que alguns torcedores concluam seu 
pedido de ingressos. Segundo o órgão, a 
solução de todos os problemas pode levar 
até uma semana. A principal falha, de 
acordo com o Rio-2016, está relacionada 
ao reconhecimento do código postal de 
algumas cidades brasileiras. 

Fora das últimas convo-
cações da Seleção Brasilei-
ra, mas ainda ídolo no Zenit, 
o atacante brasileiro Hulk 
mostrou um pouco do seu 
prestígio ontem. Atendendo 
pedido de um fã que enviou 
carta ao clube, fez uma vi-
sita surpresa a uma escola 
de São Petersburgo, inter-
rompendo a aula do Ensino 
Médio e fazendo a festa dos 
outros alunos, com direito 
a selfies e coro de torcida 
ao sair da escola. Sem arra-
nhar o russo, tentou se vi-
rar em inglês, mas precisou 
mesmo de uma tradutora 
para se comunicar com as 
crianças e jovens.

A convocação para 
a Copa América será em 
maio. O técnico Dunga já 
disse que os 23 da lista sai-
rão do grupo de 43 jogado-
res já chamados por ele. In-
cluindo aí os que souberam 
acordar do pesadelo ale-
mão na Copa. O paraibano 
não foi convocado nenhuma 
vez, mas ainda não perdeu a 
esperança de ser chamado. 
Ele acredita que se desta-
cando no Zenit vai voltar a 
vestir a camisa da Seleção. 
Hulk se mostra otimista, 
mesmo estando ausente 
dos amistosos realizados 
pela Seleção na era Dunga.

A Copa América é no 
Chile. De 14 de junho, es-
treia do Brasil, a 4 de julho. 
Mas, antes, haverá amisto-
sos contra México e Hondu-
ras, dias sete e dez de junho. 

Dias atrás, o técnico da 
Seleção Brasileira deu pis-
tas de como será a sua lista 
para a Copa América ao co-
mentar o trabalho.

“Eu estou satisfeito da 
forma como os jogadores 
têm se comportado, em to-
dos os momentos, como 
eles têm reagido após a 
Copa do Mundo, aceitaram 
as críticas. Não chegamos 
em lugar nenhum, estamos 
num bom caminho, eles 
também entendem isso e 
buscam melhorar a cada 
dia”, diz o técnico Dunga.

Diante da exposição de 
Dunga, as chances do pa-
raibano ser chamado são 
remotas até porque os joga-

dores mais jovens vêm ten-
do vez no seu comando.

Visitas na Europa
O técnico Dunga o co-

ordenador de Seleções Gil-
mar Rinaldi e o assistente 
técnico Andrey Lopes se-
guiram ontem do Atléti-
co para o Real Madrid. No 

clube merengue, tiveram 
um encontro com o técnico 
Carlo Ancellotti e o técni-
co adjunto Fernando Hier-
ro, ex-jogador e capitão do 
Real. O Real Madrid, em que 
atuam os brasileiros Marce-
lo e Lucas Silva, contratou 
o lateral direito Danilo, em 
transação anunciada ofi-

cialmente no site do clube. 
A comissão técnica da Se-
leção Brasileira encerrou, 
no Real Madrid, a visita aos 
clubes europeus. A marato-
na de visitas aos clubes eu-
ropeus que têm jogadores 
convocados para a Seleção 
Brasileira (Principal e base) 
passou pelo Monaco FC, na 

França e depois em Barce-
lona, onde Dunga, Gilmar 
Rinaldi e Andrey Lopes es-
tiveram na manhã da últi-
ma terça-feira no centro de 
treinamento do clube cata-
lão, onde atuam os brasilei-
ros Daniel Alves, Adriano, 
Rafael Alcântara, Douglas e 
Neymar.

Dunga, Gilmar e An-
drey conversaram com o 
técnico Luís Henrique, Joan 
Barbará, auxiliar técnico, 
Rafel Pol, preparador físi-
co, Robert Moreno, treina-
dor assistente, Juan Carlos 
Unzué, treinador assisten-
te, e Joaquim Valdés, psicó-
logo. 

Hulk com estudantes em escola de São Petersburgo fazendo a festa e mostrando o que seu prestígio está em alta no futebol russo. Ele ainda sonha com a Seleção
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Equipe ultrapassa a 
Internazionale e chega 
ao 9º lugar em ranking

Verdão já tem 105 mil sócios
MARCA IMPORTANTE

Ontem, o Palmeiras con-
quistou mais uma marca 
importante em 2015. Com 
105.949 adeptos no progra-
ma de sócio-torcedor, o Ver-
dão ultrapassou a Internazio-
nale de Milão (ITA) e ocupa a 
nona colocação no ranking di-
vulgado pelo Movimento por 
um Futebol Melhor.

Só nos primeiros três 
meses deste ano, o número 
de associados no programa 
Avanti aumentou em 41 mil 
pessoas.

O Benfica, de Portugual, 
é quem lidera com 270 mil 
membros, seguido pelo Ba-
yern de Munique (ALE), com 
238 mil, e Arsenal (ING), 225 
mil. Entre os times brasilei-
ros, o Internacional é o me-
lhor colocado, ocupando a 
sexta colocação com 130.204 
sócios.

Vale lembrar que os da-
dos dos times europeus são 
relativos ao ano de 2014, 
exceto Internazionale e Ma-
chester United (ING), que, 
quando consultados, afirma-
ram que não houve alteração 
no número até o momento. 

Valdivia
Já Valdivia está mais pró-

ximo de, enfim, fazer sua es-
treia em 2015. Ele trabalhou 
com bola ontem, em ativida-
de fechada para a imprensa 
na Academia de Futebol, e 

Só nos primeiros três meses deste ano, o número de associados no programa Avanti do Palmeiras aumentou em 41 mil pessoas

tem chances de ser aprovei-
tado por Oswaldo de Olivei-
ra no sábado, contra o Mogi 
Mirim, no Allianz Parque. A 
última partida do chileno foi 
em 7 de dezembro de 2014, 
contra o Atlético-PR, quando 
agravou a lesão em sua coxa 
esquerda para salvar o clube 
do rebaixamento.

O atacante Kelvin tam-
bém participou do chama-
do “jogo dos quatro gols”, 

atividade comandada pela 
comissão técnica ontem em 
que cada equipe podia ba-
lançar a rede de dois gols 
delimitados. Ele sofreu uma 
lesão no joelho esquerdo 
ainda durante a pré-tempo-
rada, ainda não estreou pelo 
clube e vive a expectativa de 
ser inscrito nos mata-matas 
do Paulista - cada clube pode 
efetuar até quatro trocas na 
lista original de 28 atletas 

até o dia 10 de abril.
Após ficar a serviço da 

seleção chilena (sem partici-
par dos amistosos contra Irã 
e Brasil, semana passada), 
Valdivia se reapresentou na 
última terça-feira, quando 
trabalhou a parte física com 
o preparador Marco Aurélio 
Schiavo. Já Kelvin participa 
de atividades normais desde 
sexta passada.

O lateral-esquerdo Zé Ro-

berto, com um edema na coxa 
direita, fez exercícios na sala 
de musculação e no departa-
mento médico. O meia Cleiton 
Xavier, em estágio avançado 
de recondicionamento, trei-
nou com a preparação física. 
O lateral-esquerdo Egídio 
realizou testes físicos antes 
de se dirigir à Faculdade das 
Américas da Rua Augusta 
para ser apresentado de for-
ma oficial ontem.

Porto fatura mais 
de R$ 1,7 bilhão 

O Porto acertou esta sema-
na a venda do lateral-direito Danilo 
ao Real Madrid por 31,5 milhões 
de euros (R$ 108 milhões). A ne-
gociação é mais um exemplo do 
modelo de negócios do Dragão. 
Nos últimos anos, o clube portu-
guês se notabilizou em garimpar 
talentos na América do Sul, em um 
esquema que conta com cerca de 
250 olheiros espalhados. Se for 
olhar para o faturamento da equi-
pe comandada pelo presidente 
Pinto da Costa há mais de 30 anos, 
tudo fica ainda mais “assustador”. 
Só neste século, o time arrecadou 
R$ 1,74 bilhão com jogadores sul
-americanos.

Danilo até saiu do Brasil já 
conhecido, tinha até conquistado 
a Copa Libertadores pelo Santos. 
Porém, muitos destes sul-ame-
ricanos vão para o Dragão ainda 
jovens e desconhecidos em seus 
próprios países. Os casos mais 
emblemáticos são os de Fernando, 
James Rodríguez, Hulk, Pepe e até 
Thiago Silva, que teve uma breve 
passagem no Porto bem antes de 
ser o “Monstro”.

O primeiro dessa lista é Jar-
del. O ex-atacante, com passagens 
por Vasco e Grêmio, foi ídolo e fez 
um caminhão de gols na década de 
1990 pelo Porto. Foi vendido na 
temporada 2000/01 e começou 
essa tradição portista. Saiu para o 
Galatasaray por R$ 70 milhões (de 
acordo com o câmbio atual).

Para driblar a crise, a OAS colocou 
à venda 50% dos ativos da Arena Fon-
te Nova, em Salvador, palco da última 
Copa do Mundo. O ‘saldão’ da em-
presa pode ser frustrado, no entanto: 
de acordo com o contrato de PPP fir-
mado (parceria público privada) para 
reconstrução e exploração do estádio, 
ela precisa de “expressa autorização” 
do Governo da Bahia para realizar a 
operação.

Construtora
A construtora é investigada pela 

Polícia Federal por sua participação na 
Operação Lava-Jato, esquema de lava-
gem de dinheiro e desvio de recursos.

No último mês de fevereiro, ela 
teve os seus bens bloqueados por uma 
ação judicial para pagamento de R$ 
51,3 milhões em dívidas com o Banco 
Caixa Geral, de Portugal. Ela tem rea-
lizado desde então cortes que afeta-
ram, inclusive, a Fonte Nova.

A princípio, em contato com o 
ESPN.com.br, o Estado diz estar ana-
lisando o contrato com a OAS para 
se posicionar oficialmente sobre o 
assunto.

A cláusula 37.1 do acordo deixa 
claro, contudo, que ela não pode fa-
zer a transferência do controle acio-
nário arbitrariamente.

“Transferência do Controle Acio-
nário da Concessionária. Salvo por 
eventual transferência do controle so-
cietário no âmbito da Intervenção do 
Financiador na Concessão, regulada 
pela Cláusula 36 supra, os Controla-
dores só poderão transferir o Bloco do 
Controle da Concessionária mediante 

prévia e expressa autorização do Po-
der Concedente, sob pena de ineficá-
cia do ato ou declaração de caduci-
dade da concessão, caso a eficácia do 
ato seja mantida e o ato não revertido 
oportunamente. Demais alterações da 
composição acionária regular-se-ão 
pelo disposto na cláusula 11”, diz o 
trecho do documento.

O acordo ainda revela as condi-
ções para que a mudança possa ser 
realizada: 1) justificativa de transfe-
rência; 2) indicação das sociedades 
que irão assumir; 3) demonstração 
de que essas sociedades atendem as 
exigências de capacidade técnica, ido-
neidade financeira e jurídica; 4) com-
promisso das sociedades para cumprir 
todas as obrigações.

O Governo da Bahia ainda se res-
guarda o prazo de 30 dias para se 
manifestar, por escrito, da solicita-
ção de transferência do controle do 
estádio.

BNDES
Na Fonte Nova, o Estado con-

seguiu R$ 323,6 milhões do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social) para repassar à OAS e à Ode-
brechet, e emprestou outros R$ 50 mi-
lhões para demolição do antigo está-
dio, fechado após queda de parte da 
arquibancada, em 2007, que matou 
sete pessoas.

Além do palco em Salvador, a OAS 
também pôs à venda 100% de seus 
ativos da Arena das Dunas, em Natal. 
O Governo do Rio Grande do Norte 
também diz não ter sido notificado da 
negociação.

Governo da Bahia pode vetar 
venda da Arena Fonte Nova

ESTÁDIO DA COPA

Walter não joga mais 
pelo Fluminense. Pelo me-
nos até ter uma definição se 
continua ou deixa o Tricolor. 
O atacante se reuniu com a 
cúpula de futebol do clube 
na tarde de ontem e, após 
cerca de uma hora de con-
versa, onde pediu desculpas 
por ter ido embora antes do 
treino da última terça-feira e 
revelou problemas pessoais, 
foi liberado da atividade de 
ontem.

O vice-presidente de 
futebol do Fluminense, Má-
rio Bittencourt, disse que o 
atleta será punido, mas não 
revelou de que forma. O di-
rigente destacou ainda que 
o atleta chegou a se emocio-

nar durante a reunião.
“O Walter está muito 

atordoado. Disse que está 
com problemas pessoais 
reais e chegou a se emocio-
nar em alguns momentos. 
Nós o puniremos com uma 
medida administrativa que 
será tratada que forma inter-
na pelo clube”, destacou.

Ao comentar o interesse 
do Atlético-PR pelo jogador, 
Mário Bittencourt disse que 
Paulo Carneiro, diretor de fu-
tebol do Rubro-Negro para-
naense, vai conversar com o 
Porto (POR), dono dos direi-
tos de Walter, para conseguir 
a liberação e que o clube por-
tuguês pode ser um entrave 
no acerto.

Embora não vá jogar até 
definir a situação, Walter se-
guirá treinando pelo Flumi-
nense. Mário Bittencourt afir-
mou que ele será reintegrado 
ao elenco nesta quinta-feira.

Walter não joga mais pelo Flu 
até definir futuro no clube

ATACANTE
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Embora não vá jogar até definir a situação, o atacante Walter seguirá treinando pelo Fluminense

Vice-presidente 
de futebol do 
Fluminense, 
Mário Bittencourt, 
disse que 
o atleta 
será punido

FOTO: Reprodução/Internet



JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019173
Responsavel.: LARISSA TORRES TRAJANO ARARUNA
CPF/CNPJ....: 074121964-64
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             79,87
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019409
Responsavel.: LAYSE DE LUCENA WANDERLEI
CPF/CNPJ....: 069074684-92
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             31,96
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019300
Responsavel.: LEIDE MARIA OLIVEIRA RAMEIRO
CPF/CNPJ....: 067175863-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             40,51
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018723
Responsavel.: LEONARDO MACENA HIGINO
CPF/CNPJ....: 023861594-42
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,69
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018604
Responsavel.: LEONIDES GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 548514244-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018401
Responsavel.: LUIS SERGIO DE ALMEIDA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 226166674-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             54,08
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018578
Responsavel.: LUISA OLIVEIRA RAMOS NEVES
CPF/CNPJ....: 117872464-69
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             27,67
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019165
Responsavel.: LUIZ FERNANDO F DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 569520154-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             47,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019355
Responsavel.: MARCELO JOSE DA COSTA
CPF/CNPJ....: 176575474-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             94,57
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019099
Responsavel.: MARIANA DA SILVA TUBINO
CPF/CNPJ....: 120253514-37
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             27,76
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019167
Responsavel.: MARILIA LAUSIMAR DA ROCHA LUNA
CPF/CNPJ....: 141305054-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             38,09
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018594
Responsavel.: MASTER MIX COM DESCARTAVEIS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011272825/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            642,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018007
Responsavel.: MILTON PAIVA NETO
CPF/CNPJ....: 010481914-60
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019399
Responsavel.: OLIVIO OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ....: 001821244-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            749,99
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017587
Responsavel.: RAFAELA GUEDES DA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 013120544-76
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             56,05
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019253
Responsavel.: RENATO PININGA H CAVALCANTE
CPF/CNPJ....: 056091644-27
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             29,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019111
Responsavel.: RICARDO SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 917381304-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             95,19
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019288
Responsavel.: RITA DE CASSIA LUIZ DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 065830604-93
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019079
Responsavel.: RODRIGO FALC O COUTINHO DE 
LUCENA
CPF/CNPJ....: 049694274-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            820,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017954
Responsavel.: RODRIGO LUIZ MONTEIRO BORGES
CPF/CNPJ....: 023770744-64
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019083
Responsavel.: ROSA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 022485384-80
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             35,90
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019423
Responsavel.: ROSILENE TAVARES LEITE
CPF/CNPJ....: 965510464-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             40,69
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018741
Responsavel.: SANDRA VALERIA M DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 981476764-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             87,25
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018899
Responsavel.: SOARES E OLIVEIRA CONST. INCOR
CPF/CNPJ....: 013892967/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015046
Responsavel.: STUDIO ELETR COM DIST. MOV ELE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.399,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017014
Responsavel.: SUENIA BARRETO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 054839534-95
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             37,83
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018654
Responsavel.: TATIANA MARANHAO DE CASTEDO
CPF/CNPJ....: 854748784-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            127,63
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019132
Responsavel.: THAILMA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 043520774-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             68,57
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018813
Responsavel.: TATHYANNA MENDES DE C MELO
CPF/CNPJ....: 023009954-84
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             35,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019333
Responsavel.: THAYSSA REGINA ALVES S SILVA
CPF/CNPJ....: 110093894-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             27,76
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019197
Responsavel.: THIAGO EARLY MELO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 010235414-67
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019073
Responsavel.: VERA LUCIA LINS DA COSTA
CPF/CNPJ....: 146031538-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            923,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017466
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,  02/04/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRE LIMA TORRES
CPF/CNPJ....: 090325114-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019588
Responsavel.: ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 046040064-90
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             36,24
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019276
Responsavel.: ANDREA QUEIROGA DA COSTA 
BARROS
CPF/CNPJ....: 788446064-53
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.101,21
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 019554
Responsavel.: BERNARDO SIQUEIRA SMITH
CPF/CNPJ....: 025800844-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019718
Responsavel.: CAMILLA BRAGA LEITE SEBADELHE
CPF/CNPJ....: 078579284-88
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,57
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018590
Responsavel.: EDNALDO AVELINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 044817344-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            345,47
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017225
Responsavel.: EDUARDO DA CONCEICAO 09420548490
CPF/CNPJ....: 011950426/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,63
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018406
Responsavel.: GEANCARLOS DA SILVA EUGENIO
CPF/CNPJ....: 032562474-74
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             53,10
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019261
Responsavel.: GEOVANE VALDEMIR SILVA DE 
MENEZES
CPF/CNPJ....: 065390214-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019596
Responsavel.: GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 301399104-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             33,64
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018640
Responsavel.: GLAUCIA CARNEIRO CUNHA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 486122604-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             40,63
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018924
Responsavel.: HALISSON MIGUEL JOSE A I LEITE
CPF/CNPJ....: 085301954-18
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             30,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019454
Responsavel.: HILTON SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 079088884-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             32,14
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019419
Responsavel.: IZABEL ALVES DA S MACEDO
CPF/CNPJ....: 013101854-09
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             35,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019322
Responsavel.: JANETE DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ....: 106941974-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             38,20
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019249
Responsavel.: JCR INCORPORACOES DE EMPRE-
ENDIMENTO
CPF/CNPJ....: 012071120/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.066,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015213
Responsavel.: JIMENA GARCIA ROCHA
CPF/CNPJ....: 058656094-75
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             40,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018987
Responsavel.: JOAO BATISTA DE ALMEIDA SILVA
CPF/CNPJ....: 685797134-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             38,09
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018697
Responsavel.: JOSE LEONARDO NOGUEIRA DE 
SOUTO
CPF/CNPJ....: 567612444-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             45,57
 Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018592
Responsavel.: JOSEAN PEREIRA DE ARAUJO 
0853971641
CPF/CNPJ....: 019920407/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,46
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016953
Responsavel.: JOSEANE BARBOSA DE S ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 965991545-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019203
Responsavel.: JOSEFA BEZERRA SILVA
CPF/CNPJ....: 037663554-14
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             38,52
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018624
Responsavel.: JOSEFA ROSALINE DE O ARAUJO
CPF/CNPJ....: 087235064-90
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             35,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019304
Responsavel.: JOSEFA VENANCIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 014899444-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             95,52
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018770
Responsavel.: JOSELIO LOPES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 043069624-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            482,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019614
Responsavel.: JULIA ASSALIM POMBEIRO
CPF/CNPJ....: 117397734-11
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             27,60
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019147
Responsavel.: JULIANA ANCILLA FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 847296356-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            109,52
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018891
Responsavel.: JULIO CESAR FIRMINO FORMIGA
CPF/CNPJ....: 704428774-39
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             27,86
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019145
Responsavel.: KAROLINY CRISTINA FRANCA GOMES
CPF/CNPJ....: 069608764-27
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             80,75
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018950
Responsavel.: KATIA CRISTINA GUEDES CORREIA
CPF/CNPJ....: 504584934-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             48,44
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018918
Responsavel.: KATIA TARGINO DA COSTA PESSOA
CPF/CNPJ....: 526637604-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             70,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018975
Responsavel.: KEYNA RODRIGUES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 036181774-61
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             59,80
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018821
Responsavel.: LARISSA MARIA CARVALHO ALVES
CPF/CNPJ....: 059402394-71
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             20,98
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2015, que objetiva: Prestação de Serviços 
de Recarga de Cartuchos e Tonners diversos, a fim de atender as necessidades da Administração; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INFORTEL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 37.000,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos 
do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2015, que objetiva: Contratação de 
laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E 
HOSP. LTDA - R$ 3.280,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais e Utensílios de cozinhas diversos para o melhor funcionamento da Administração; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEX DISTRIB, IMPORTAÇÃO 
E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA - R$ 162.012,00; EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODO-
MÉSTICOS LTDA - R$ 22.329,70; MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES - R$ 30.550,50. Ficam os 
licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2015, que objetiva: Aquisições de Tablets 
para uso de Programas Específicos, em acordo ao PP n.º 115/2014; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CÉLIA FRANCISCA DE CARVALHO - R$ 69.420,00. Fica o 
licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 017/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa para execução dos 
serviços de processamento de dados para alimentação de sistemas da saúde. Data de abertura: 
15/04/2015 às 08h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/
nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 31 de março de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 018/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de Empresa Especializada 
para os serviços de prestação de contas de convênios. Data de abertura: 15/04/2015 às 10h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 31 de março de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 019/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de serviços de consultoria e 
assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos para a captação de recursos. Data de 
abertura: 15/04/2015 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 31 de março de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DE POÇO DANTAS-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 01 de Abril de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DE POÇO DANTAS-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 01 de Abril de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSE DE MOURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RECURSOS CONCORRÊNCIA Nº 01/2014

Ante o exposto, por serem tempestivos, conhece-se dos recursos interpostos por VIGA ENGE-
NHARIA EIRELI – EPP, e D B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, e no mérito, nega-lhes 
provimento, nos termos da fundamentação retro.

Poço Jose de Moura - PB, 27 de Março de 2015.
MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSE DE MOURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS CONCORRÊNCIA Nº 01/2014

A Comissão de Licitação avisa aos interessados que a Concorrência Nº 01/2014 terá abertura 
das propostas para o dia 10 de abril de 2015 às 14h. Os interessados poderão no horário das 08h 
às 13h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na sede da prefeitura Avenida 
Frei Damião, 332 - Centro - Poço de José de Moura – PB, Tel: (083) 3564-1008.

Poço Jose de Moura - PB, 31 de Março de 2015.
MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A AMBIENTAL BRASIL CONSULTORIA, CNPJ: 13.526.630/0001-46, torna público que solici-
toulicenciamento ambiental para osseguintes empreendimentos:  ALEXANDRE NÓBREGA DE 
ASSIS-ME, CNPJ:01.452.295/0001-08,para a atividade de Abatedouro de Frangos, Processo: 
2015-001291/RLO; VERTENTES MINERAIS LTDA-EPP, CNPJ: 41.115.973/0001-53, para Extração 
de Calcário, Processo: 2015-001592/LP; REVENDA DE COMBUSTIVEIS JESUS DE NAZARÉ, 
CPF: 11.331.369/0001-01, para atividade de Comércio de combustíveis para Autos, Processo: 
2015-000926/LO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO  , CNPJ/CPF Nº 09.069.709/0001-18, torna público 
que requereu na  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente  a licença de 
instalação do projeto de construção do CRAS – Processo N° 2014-002818

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
 AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

A Pregoeira Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial n.° 0015/2015. 
Objetivo Aquisição de materiais gráficos diversos, destinado a esta prefeitura.

Jacaraú - PB, 31 de março de 2015
ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
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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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 COMUNICADO – ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2015

O Pregoeiro Oficial comunica que ONDE LÊ- SE: dia 08 de Abril de 2015 – LEIA-SE: dia 09 de 
Abril de 2015. Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal A União no dia 31.03.2015. Referente 
à licitação na modalidade Pregão Presencial n.°0024/2015. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221
Rio Tinto - PB, 01 de Abril de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA – Pregoeiro Oficial
     

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DE POÇO DANTAS-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 01 de Abril de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
da Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 31 de Março de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
  

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 15 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcela 
de Materiais Gráficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São João do 
Rio do Peixe-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 31 de Março de 2015

Vanessa Fernandes Duarte - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 10:30 horas do dia 17 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DI-
VERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 31 de Março de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
de expediente para atender as diversas secretarias de Joca Claudino-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 31 de Março de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 12:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mate-
riais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 31 de Março de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:30 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Materiais 
Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 31 de Março de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Gêne-
ros Alimentícios e Material de Limpeza para atender as necessidades das diversas secretarias de 
Joca Claudino-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 31 de Março de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 11:30 horas do dia 16 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de profissional 
especializado em Farmácia Bioquímica para prestar serviço na Secretaria de Saúde do Município 
de Joca Claudino – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 31 de Março de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 13:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Pneus 
para atender as necessidades da Frota Municipal de Joca Claudino-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 31 de Março de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Neirrobson de Sousa P. Junior 
CPF: 034.527.524-10
Título/Valor – DMI - R$ 754,60
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliários
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100563
Responsável: Francisca Belo de Sousa
CPF: 035.547.634-70
Título/Valor – DMI - R$ 53,75
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 100431
Responsável: Joana Darc Santos Sousa

CPF: 035.562.744-26
Título/Valor – DMI - R$ 140,00
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 100252 
Responsável: Marileuza Alves de Souza
CPF: 457.398.973-00
Título/Valor – DM - R$ 178,48
Protestante: Programa Empreender Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100547
         
 Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 01 de abril de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto
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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 AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de medicamentos de uso controlado e anticon-
cepcionais, de acordo com a Tomada de Preços  nº  00014/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos de uso controlado e anticoncepcionais, destinados a Far-

mácia Básica do município e aos Centros de Saúde onde atuam as equipes do Programa de Saúde 
da Família – PSF, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, neste município, 
a medida de suas necessidades, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente.   

VALOR DO LOTE I - R$: 206.001,50 (duzentos e seis mil, um real e cinqüenta centavos).
VALOR DO LOTE II - R$: 30.462,50 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta 

centavos).
VALOR GLOBAL R$: 236.464,00 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e 

quatro reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015

Aguiar - PB, 01 de abril de 2015
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -   Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de um imóvel na cidade de Campina Grande, de acordo 
com a Tomada de Preços  nº  00015/2015.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:  LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO 
OBJETO: Locação de um imóvel residencial com mobília, na cidade de Campina Grande, para 

servir de CASA DE APOIO para servidores municipais em viagem às cidade de Campina Grande 
e João Pessoa, bem como para pessoas doentes do município que são encaminhadas para rea-
lizar tratamentos médicos nas referidas cidades. O imóvel residencial deve conter, no mínimo, 04 
quartos, 02 banheiros, sala, cozinha, área de serviço, despensa e garagem.  Deve conter ainda 
mobília, sendo no mínimo: 02 camas de solteiro com colchão em cada quarto, 01 refrigerador, 01 
fogão com botijão de gás, 01 TV a cores, armários ou guarda-roupas em cada quarto, 01 mesa 
com 6 cadeiras na sala de jantar/cozinha, sofás na sala de estar, 01 liquidificador, 01 sanduicheira, 
conforme descrição do imóvel e relação do mobiliário, anexo a proposta de preços.

VALOR  MENSAL R$:  1.460,00  (hum mil, quatrocentos e sessenta reais).
VALOR  GLOBAL R$:  13.140,00  (treze mil, cento e quarenta reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB,  01  de Abril de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos, de acordo com oPregão Presencial  
nº  00023/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 08.348.650/0001-34
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde.
VALOR GLOBAL DE: R$ 283.493,90 (duzentos e oitenta e três mil e quatrocentos e noventa e 

três reais e noventa centavos)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 01 de Abril de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de peças e contratação de serviços para atender as necessidades 

da Frota de São João do Rio do Peixe.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00001/2015 - 01.04.15 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 411.000,00

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota do Município 

de São João do Rio do Peixe.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe e RECURSOS PRÓ-

PRIOS, FNDE, FUNDEB
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00017/2015 - 01.04.15 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 593.740,00

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

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00009/2015.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos para atender o Município de São João do 

Rio do Peixe-PB.
ABERTURA: 01/04/2015 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/04/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.014/2015 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, 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. 0.6.014/2015, a ser realizada no dia 15/04/2015 às 14h00min (horário local), que tem por objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE MENSÁRIO OFICIAL EM PAPEL JOR-
NAL DE 60 GR, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTEIRO. O edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da 
Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 31 de Março de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.015/2015 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, 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, a ser realizada no dia 15/04/2015 às 15h00min (horário local), que tem por ob-
jeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, PLACAS, PAINÉIS, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E 
IMPRESSÃO DE OUTDOORS), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. O edital e seus anexos, encontra-se disponível 
no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de 
Menezes, n° 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1544, no 
horário das 08:00 as 12:00.

Monteiro-PB, 31 de Março de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.006/2015 - SRP

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, 
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. 2.6.006/2015 – Menor Preço por Lote, cujo objeto é o Sistema de Re-
gistro de Preços para a Aquisição de Acervo Bibliográfico Escolar e para a Biblioteca Publicas do 
Município, para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Data da abertura: 
15 de Abril de 2015, às 11h0min (horário local). Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência 
de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, 
em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de compro-
vante de pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 31 de Março de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.004/2015 - SRP

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, 
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. 2.6.004/2015 - cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços para a 
Aquisição de Merenda Escolar, para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 
Data da abertura: 15 de Abril de 2015, às 09h0min (horário local). Os interessados poderão obter 
o Edital, na Gerência de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo 
telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 31 de Março de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2015
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2015

PROCESSO ADM. Nº 2015.03.020
OBJETO: Aquisição de peixes inteiros congelados destinados à doação a população do muni-

cípio de Caldas Brandão.
Fornecedor Beneficiário: FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME, localizado Rua Sizenan-

do Carneiro leão nº 10 – Santa Cruz – Carpina - PE, inscrito no CNPJ sob o nº 03.750.630/0001-71, 
representado pela Procuradora: Valdinete Belarmino Cabral – CPF: 333.646.644-04.

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

 Item 01: Peixe Inteiro Congelado Tipo Corvina.
 Quantidade: 8.000 (oito toneladas)
 Valor Unitário: R$: 8,20 (Oito Reais e Vinte Centavos)
 Valor Total Registrado: R$: 65.600,00 (Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais)
2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua 

publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 

não fica obrigada a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, 

desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de Caldas Brandão.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de 

Caldas Brandão, por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata 
de Registro de Preços.

Caldas Brandão, 01 de Abril de 2015.
NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES

PREFEITA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de exames 
laboratoriais e outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2015. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2015 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00168/2015 - 16.03.15 - DIAGFARMA COMÉR-
CIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA - R$ 74.816,20; CT Nº 00169/2015 - 16.03.15 
- BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA - R$ 224.470,00

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contrat. de Empresa para prestação de serv. especializados de Asses. Técnica na 
Elaboração de Projetos nas div. áreas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 02.00 - Secretaria de Planejamento e Coordenação 
04.121.1002.2004 - Manter Atividades da Sec. de Planejamento e Coordenação 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 Guarabira e: CT Nº 00175/2015 – 23.03.15 - 
SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA - R$ 30.000,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para conclusão das ampliações das 
“UBS”s (Unidades Básicas de Saúde) IRACEMA DA SILVA PONTES, CNES 3451763, localizada 
no Bairro Alto da Boa Vista, DR. ODACI S ROCHA, CNES 2334496, localizada no Sítio Tananduba 
e DR. AUGUSTO DE ALMEIDA S, CNES 2334429, localizada no Sítio Passagem, de conformidade 
ao “PSF” (Programa de Saúde na Família), conforme Portarias de n.° 2.394, de 11/10/2011 e 1.170, 
de 05/06/2012, ambas do Ministério da Saúde, de conformidade ao “PSF” (Programa de Saúde na 
Família), Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, Regime de 
execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00001/2015. RECURSOS PRÓPRIOS/PORTARIA Nº 1.170-MS, DE 05/05/2012 - 
16.00 - Fundo Municipal de Saúde - SMS. 10.301.0023.1042 - Construção, Reforma e Ampliação 
de Unidades de Saúde. 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses 
da emissão da ordem de serviços. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA, CNPJ sob o nº 18.246.378/0001-
35 - CT Nº 00212/2015 – 01/04/2015 – R$ 235.355,66 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Trezentos e 
Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos).

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
GABINETE DO GESTOR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, 

usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 0001.2015, funda-
mentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 
30 e 31/03/2015, respectivamente, no valor total de R$ 235.355,66 – (Duzentos e Trinta e Cinco Mil 
Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos), em favor da empresa CONS-
TRUTORA FERNANDES & CIA LTDA – inscrita no CNPJ sob o nº 18.246.378/0001-35, que tem 
como objetivo, a Contratação de empresa do ramo pertinente para conclusão das ampliações das 
“UBS”s (Unidades Básicas de Saúde) IRACEMA DA SILVA PONTES, CNES 3451763, localizada 
no Bairro Alto da Boa Vista, DR. ODACI S ROCHA, CNES 2334496, localizada no Sítio Tananduba 
e DR. AUGUSTO DE ALMEIDA S, CNES 2334429, localizada no Sítio Passagem, de conformidade 
ao “PSF” (Programa de Saúde na Família), conforme Portarias de n.° 2.394, de 11/10/2011 e 1.170, 
de 05/06/2012, ambas do Ministério da Saúde, de conformidade ao “PSF” (Programa de Saúde 
na Família), Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. Fica 
a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos 
termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 01 de Abril de 2015.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 001.2015.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO: equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos) e 2,83 
(Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até 04 de Fevereiro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCELO ALEXANDRINO DA SILVEIRA - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 041.2014.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO:  equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos) e 2,83 
(Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO - Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 001.2015.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO: equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos) e 2,83 
(Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até 04 de Fevereiro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCELO ALEXANDRINO DA SILVEIRA - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 041.2014.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO:  equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos) e 2,83 
(Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO - Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 001.2015.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO: equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos) e 2,83 
(Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até 04 de Fevereiro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCELO ALEXANDRINO DA SILVEIRA - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 041.2014.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO:  equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos) e 2,83 
(Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 006/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a locação de veículo automotor. Data de Abertura: 
15/04/2015 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 01 de abril de 2015.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

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 PEDRA LAVRADA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: AQUISIÇAO DE 
PNEUS PARA MÁQUINAS E OUTROS VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA - PB.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARROJADO PNEUS COMER-
CIO E SERVICOS LTDA - EPP - R$ 89.110,00; FORTALEZA PNEUS LTDA - ME - R$ 14.000,00; 
GREGORIO TIAGO MEDEIROS LEAL - ME - R$ 35.020,00.

Pedra Lavrada - PB, 02 de Abril de 2015.
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: TALISMA LOCADORA DE VEICULOS - R$ 63.000,00.

Pedra Lavrada - PB, 02 de Abril de 2015.
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais elétricos para atender o Município de São João do Rio do Peixe-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São João Rio do Peixe - PB, 01 de Abril de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 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 peças e contratação de serviços para atender as necessidades da Frota de São João do Rio do 
Peixe; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PEDRO MANGUEIRA 
DE AQUINO - R$ 411.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 01 de Abril de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota do Município de São João do Rio do Peixe; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA DE AQUINO FERREI-
RA - R$ 593.740,00.

São João Rio do Peixe - PB, 01 de Abril de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 20 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos para atender as 
Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 01 de Abril de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Funerários 
destinados ao sepultamento de pessoas carentes do município de Solânea/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 01 de Abril de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO CT Nº 00104/2014

OBJETO DO CONTRATO: Pavimentação em paralelepípedo nas ruas: José Henrique Sobral, 
Raimundo Barros, Lúcio Duarte, Vidal de Negreiros, Carlos de Sousa Freitas, V. Bernardino da 
Silva e Rua E.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2014
DOTAÇÃO: Ministério das Cidades e Recursos Próprios do Município de São João do Rio do 

Peixe.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar por mais 200 (duzentos) dias o prazo de vigência e proceder 

a pactuação contratual. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93, Art. 57, Inciso II.  
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe ePLANCON - 

Planejamento Construções e Serviços Ltda
Data de Assinatura: 03 de abril de 2015.

MAR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA - CNPJ/CPF Nº 20.817.736/0001-64. Torna 
público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
emitiu a Licença de Instalação nº 560/2015 em João Pessoa, 31 de março de 2015 - Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. Na(o) – RUA RITA SABINO DE 
ANDRADE, S/N, QD 038, LT 0452 - AEROCLUBE Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2015-001573/TEC/LI-3908.

FALCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.387.374/0001-86. Torna 
público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
emitiu a Licença de Instalação nº 562/2015 em João Pessoa, 31 de março de 2015 - Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE LOTES REMANESCENTES DO LOTEAMENTO 
COLINAS DO SUL – PROLONGAMENTO 3 – COM 06 QUADRAS. Na(o) – LOTEAMENTO COLI-
NAS DO SUL – PROLONGAMENTO 3, GRAMAME Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2015-001613/TEC/LI-3924.

Ventos do Nordeste S/A, CNPJ 16.833.395/0001-43, torna público que requereu a SUDEMA- Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para o Complexo de Parques 
Eólicos FRAGATA, com 180 MW de potência instalada, localizado no município de Araruna.

FALCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.387.374/0001-86. Torna 
público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu 
a Licença de Instalação nº 561/2015 em João Pessoa, 31 de março de 2015 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE LOTES REMANESCENTES DO LOTEAMENTO PORTAL DO 
COLINAS II – COM 20 QUADRAS. Na(o) – LOTEAMENTO PORTAL DO COLINAS II, GRAMAME 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-001612/TEC/LI-3923.
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JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017815
Responsavel.: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 514314322-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017192
Responsavel.: MARIA LUCIA SERRAO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 713661564-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018359
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ....: 076205974-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019514
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO E DA COSTA  
SILV
CPF/CNPJ....: 001701584-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            135,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018206
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO E DA COSTA  
SILV
CPF/CNPJ....: 001701584-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018195
Responsavel.: MARIA SOCORRO TOME
CPF/CNPJ....: 541398054-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             98,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017937
Responsavel.: MARIA DAS NEVES DE PAULA MAIA
CPF/CNPJ....: 181566654-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015685
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE LUCENA 
GOMES
CPF/CNPJ....: 423920554-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            482,26
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017965
Responsavel.: NORTBRASIL ENGENHARIA E MEIO 
AMBIEN
CPF/CNPJ....: 015534559/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            571,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015490
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            681,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018307
Responsavel.: SANTA JULIA INCORP. E CONST. L
CPF/CNPJ....: 006081565/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            710,13
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018373
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            572,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018322
Responsavel.: VERONICA BATISTA DE ARAUJO 
02509178
CPF/CNPJ....: 016464664/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            684,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017265
Responsavel.: WANESSA KELLY OLIVEIRA DE 
VASCONCEL
CPF/CNPJ....: 011500571/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017041
Responsavel.: VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 013888108/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.505,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017181
Responsavel.: ZUILA GURGEL DA COSTA
CPF/CNPJ....: 161053464-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015440
Responsavel.: ZUILA GURGEL DA COSTA
CPF/CNPJ....: 161053464-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             56,80
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015417
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  02/04/2015
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 488560454-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.535,07
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015105
Responsavel.: A.L.X. CONST. LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 015409799/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,54
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018148
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERME-
ABILIZACA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016852
Responsavel.: BERNADETE DA CRUZ REGO
CPF/CNPJ....: 105226274-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015424
Responsavel.: CASA DO BICO AUTO PECAS ME
CPF/CNPJ....: 012884362/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017976
Responsavel.: DANIELLE DE ALMEIDA COSTA
CPF/CNPJ....: 011814733/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.688,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017207
Responsavel.: ENOC ELIAS CHAVES
CPF/CNPJ....: 002104928/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017933
Responsavel.: ERIC ANDRETTI BARRETO NOGUEIRA
CPF/CNPJ....: 026783714-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017953
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.637,58
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019533
Responsavel.: ELVIS RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 064605804-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            370,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017367
Responsavel.: FABIO MAROJA PEDROSA
CPF/CNPJ....: 403352834-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            425,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017373
Responsavel.: GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADE
CPF/CNPJ....: 008963299/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         29.746,39
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012595
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ....: 017259746/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            433,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017647
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ....: 017259746/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            515,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017391
Responsavel.: JUCIELEN NOBREGA LIMA
CPF/CNPJ....: 016445475/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.243,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017795
Responsavel.: JUCIELEN NOBREGA LIMA
CPF/CNPJ....: 016445475/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.095,55
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017237
Responsavel.: JUCIELEN NOBREGA LIMA
CPF/CNPJ....: 016445475/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            972,27
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017238
Responsavel.: KASSIA KELLY DE FRANCA CARNEIR
CPF/CNPJ....: 014112902/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,59
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014071
Responsavel.: LIDIA PONTES SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 110168694-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            479,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 007/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de aplicação de mosaico artístico. Data de Abertura: 15/04/2015 às 
14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges 
Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 01 de abril de 2015.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 001.2015.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO: equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos) e 2,83 
(Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até 04 de Fevereiro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCELO ALEXANDRINO DA SILVEIRA - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 041.2014.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO:  equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos) e 2,83 
(Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO - Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 

público aos interessados que a  licitação na modalidade Concorrência Pública 002/2015, cujo objeto 
é o SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, marcada para o dia 
14/04/2015 às 09:00h, fica adiado até ulterior deliberação.

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 
público aos interessados que em virtude da mudança do local de funcionamento do Setor de 
Licitações,  a  licitação na modalidade Pregão Presencial 037/2015, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE 
CARRO DE SOM, marcada para o dia 08/04/2015 às 11:00h, fica adiada para o dia 14/04/2015 
às 09:00h. O edital estará disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia. NOVO 
ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131, MONTE CASTELO, CABEDELO/PB. CEP: 
58.101-085. SETOR DE LICITAÇÃO.

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 
público aos interessados que em virtude da mudança do local de funcionamento do Setor de 
Licitações,  a  licitação na modalidade Pregão Presencial 039/2015, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE COMPUTADORES (TIPO NOTEBOOK), marcada para o dia 10/04/2015 às 11:00h, fica 
adiada para o dia 15/04/2015 às 11:00h. O edital estará disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Link:Transparencia. NOVO ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131, MONTE 
CASTELO, CABEDELO/PB. CEP: 58.101-085. SETOR DE LICITAÇÃO.

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2015
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 
público aos interessados que em virtude da mudança do local de funcionamento do Setor de 
Licitações,  a  licitação na modalidade Pregão Presencial 047/2015, cujo objeto é aAQUISIÇÃO 
DE QUADRICICLO, marcada para o dia 09/04/2015 às 09:00h, fica adiado para o dia 22/04/2015 
às 09:00h. O edital estará disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia. NOVO 
ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131, MONTE CASTELO, CABEDELO/PB. CEP: 
58.101-085. SETOR DE LICITAÇÃO.

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna públi-

co aos interessados que em virtude da mudança do local de funcionamento do Setor de Licitações,  a  
licitação na modalidade Pregão Presencial 049/2015, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COFFEE BREAK, marcada para o dia 13/04/2015 às 09:00h, fica adiada para o dia 23/04/2015 
às 09:00h. O edital estará disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia. NOVO 
ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131, MONTE CASTELO, CABEDELO/PB. CEP: 
58.101-085. SETOR DE LICITAÇÃO.

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0027/2015
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,  torna 
público aos interessados que em virtude da mudança do local de funcionamento do Setor de Licita-
ções,  a  licitação na modalidade Pregão Presencial 027/2015, cujo objeto é Aquisição de Material 
Gráfico para as escolas, creches e Secretaria de Educação, marcada para o dia 10/04/2015 às 
11:00h, fica adiada até ulterior deliberação. O edital estará disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Link:Transparencia. NOVO ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131, MONTE 
CASTELO, CABEDELO/PB. CEP: 58.101-085. SETOR DE LICITAÇÃO.

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0046/2015

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 

público aos interessados que em virtude da mudança do local de funcionamento do Setor de 
Licitações,  a  licitação na modalidade Pregão Presencial 046/2015, cujo objeto é o SERVIÇO 
DEDIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM MINI TRIO, marcada para o dia 08/04/2015 
às 09:00h, fica adiado para o dia 17/04/2015 às 09:00h. O edital estará disponível no site: www.
cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia. NOVO ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 
131, MONTE CASTELO, CABEDELO/PB. CEP: 58.101-085. SETOR DE LICITAÇÃO.

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0048/2015

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,  torna 

público aos interessados que em virtude da mudança do local de funcionamento do Setor de Licita-
ções,  a  licitação na modalidade Pregão Presencial 048/2015, cujo objeto é Aquisição de Material 
Gráfico para diversas Secretarias desta municipalidade, exceto Secretaria de Educação, marcada 
para o dia 10/04/2015 às 09:00h, fica adiada até ulterior deliberação.

NOVO ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131, MONTE CASTELO, CABEDELO/
PB. CEP: 58.101-085. SETOR DE LICITAÇÃO.Maiores informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparência

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2015

O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna públi-
co, o cancelamento da licitação da Concorrência nº 001/2015, tipo Menor Preço, sob o regime de 
Empreitada Por Preço Global, objetivando a Construção do Prédio Sede da Promotoria de Justiça 
da Comarca de Patos/PB, Município de Patos/PB., publicado no Diário Oficial do dia 03/03/2015, 
e, consequentemente sua sessão marcada para o dia 08/04/2015 às 09:00 horas, acolhendo im-
pugnação interposta. Outrossim, comunicamos que será publicado novo Aviso de Licitação com o 
respectivo edital. Mantida a intenção de contratação.

João Pessoa, 01/abril/2015.                                            
Francisco de Assis Martins Junior

 Presidente COPLI/MPPB 
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - 

PB, comunica o cancelamento da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00001/2015. OBJETO: 
Execução dos serviços de construção de uma Unidade escolar com quatro salas de aula, neste 
Município. JUSTIFICATIVA: Razões de interesse público. INFORMAÇÕES: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 01 de Abril de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objeti-
vando a aquisição de materiais de construção, para execução de serviços diversos da Secretaria 
de Infraestrutura, revisão de Escolas Municipais de Ensino Fundamental e revisão de Postos de 
Saúde do Município de Mogeiro, no dia 21/04/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 16/04/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 31 de março de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PB
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.009/2015

O Fundo Municipal de Saúde de Monteiro através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 1.6.009/2015, do tipo Menor Preço por Item, objetivando CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO 
DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. Data de Abertura: 
15/04/2015 às 17h00min. O Edital pode ser obtido no Setor de Licitações do Fundo Municipal de 
Saúde de Monteiro, situada à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, Monteiro – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3351-1544, no horário das 08h00min às 12h00min.

Monteiro - PB, 31 de Março de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PB
Fundo Municipal de Educação de Monteiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.005/2015

O Fundo Municipal de Educação de Monteiro através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 2.6.005/2015, do tipo Menor Preço por Item, objetivando CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM 
EMISSÃO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. Data 
de Abertura: 15/04/2015 às 16h00min. O Edital pode ser obtido no Setor de Licitações do Fundo 
Municipal de Educação de Monteiro, situada à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 
Monteiro – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3351-1544, no horário das 
08h00min às 12h00min.

Monteiro - PB, 31 de Março de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00005/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento 

parcelado, destinados a diversas secretarias do município. Data e Local: 15 de Abril de 2015 às 
09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 01 de Abril de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00006/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de Relógio de Ponto Eletrônico 

destinado ao município de Condado, conforme Termo de Referência do edital. Data e Local: 15 
de Abril de 2015 às 14:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - 
Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 01 de Abril de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 0002/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCAS MANOEL 
DE MORAIS LOPES - ME - R$ 16.300,00.

Riachão - PB, 11 de Março de 2015.
CARLOS CARRUZO PEREIRA TORRES

PRESIDENTE DA CÂMARA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA MESA DIRETO-

RA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
0002/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE RIACHÃO(DUODÉCIMO):0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO:01.031.1001.2001 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 
0004/2015 - 11.03.15 - LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME - R$ 16.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.005.01/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.005/2015/FMS

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo 
com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo 
relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.005/2015 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO: 006/2015 OBJETO: Sistema de Registro de Preços Para a Contratação de Empresa Para 
a Realização de Manutenção Preventiva e Corretivos Equipamentos Médicos das UBS, CEMED, 
Centro da Mulher e Demais Unidades. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - 
DATA DA ASSINATURA: 17 de Março de 2015. EMPRESA VENCEDORA: ULA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 05.341.808/0001-56, com o valor total de R$ 153.600,00 (Cento e cinquenta e três 
mil e seiscentos reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 17 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.005/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.005/2015, que tem por objeto o Sistema 
de Registro de Preços Para a Contratação de Empresa Para a Realização de Manutenção Preven-
tiva e Corretivos Equipamentos Médicos das UBS, CEMED, Centro da Mulher e Demais Unidades, 
para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de adjudicação, em 
favor da seguinte empresa: ULA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES 
LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.341.808/0001-56, do 
qual sagrou-se vencedora no lote: 001, com o valor total de R$ 153.600,00 (Cento e cinquenta e 
três mil e seiscentos reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 17 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DO GURJÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 004/2015SRP, que tem por objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTER-
NET BANDA LARGA, em favor de: ALLYSON DINIZ MELO - ME – CNPJ 12.661.847/0001-04, para 
os itens descritos no Termo de Adjudicação, no valor Global de R$: 176.400,00 (cento e setenta 
e seis mil e quatrocentos reais). Dê ciência aos interessados e determinar que sejam lavrados os 
respectivos Contratos Administrativos e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo 
setor competente.

Gurjão - PB, 01 de abril de 2015.
Ronaldo Ramos de Queiroz

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO GURJÃO/ RONALDO RAMOS DE QUEIROZ 

CONTRATADO: ALLYSON DINIZ MELO - ME / ALLYSON DINIZ MELO OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA 
- VALOR GLOBAL: R$: 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais) - VIGÊNCIA: 12 
MESES DATA DA ASSINATURA: 01/04/2015 LEGISLAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 004/2015SRP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços Para a Contratação de Empresa Para a Realização de 

Manutenção Preventiva e Corretivos Equipamentos Médicos das UBS, CEMED, Centro da Mulher 
e Demais Unidades. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Com-
plementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
006/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.005/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 10.301.3015.2066 – 33.90.39.00 / 
10.301.3015.2062 – 33.90.39.00 / 10.302.3016.2078 – 33.90.39.00 / 10.302.3016.2079 – 33.90.39.00 
/ 10.302.3016.2090 – 33.90.39.00 / 10.302.3016.2081 – 33.90.39.00 / 10.302.3016.2082 – 
33.90.36.00 / 10.302.3016.2083 – 33.90.39.00.  VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa ULA DISTRIBUI-
DORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ 05.341.808/0001-56, 
com sede a Avenida Floriano Peixoto, 4040, Malvinas, Campina Grande – PB, CEP: 58.432-809, 
com o valor total de R$ 153.600,00 (Cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais) – Contrato 
Administrativo nº 1.6.5.01/2015.  

Monteiro - PB, 17 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
CONCORRÊNCIA  Nº 001/2015

A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público do Estado da Paraíba, torna público 
que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba,  no uso de suas 
atribuições, conheceu e julgou parcialmente procedente à impugnação ao ato convocatório da 
Concorrência nº 001/2015, apresentada pela  empresa  CONSTRAL-CONSTRUTORA E CON-
SULTORIA SANTO ANTÔNIO LTDA, CNPJ nº 10.758.902/0001-45, nos termos e fundamentos da 
decisão da Comissão de Licitação.

João Pessoa, 01 de abril de 2015.                                               
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

01 de Abril de 2015
PROCESSO Nº 016/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015
INSTRUMENTO: Aquisição de Peças Automotivas e Contratação de Serviços mecânicos, 

destinadas a reposição, manutenção, funcionamento e consumo dos veículos deste município.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e,
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO –EPP, com  CNPJ 24.099.731/0001-02.
MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA-EPP, comCNPJ 10.358.843/0001-18
OBJETO:Aquisição de Peças Automotivas e Contratação de Serviços mecânicos, destinadas a 

reposição, manutenção, funcionamento e consumo dos veículos deste município, subordinados a 
Secretaria Municipal de Administração.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 299.400,00( 
Duzentos e Noventa e Nove Mil e Quatrocentos Reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO –EPP - Pela Contratada

MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA-EPP – Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

25 de Março de 2015.
PROCESSO Nº 017/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015
INSTRUMENTO: Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços de assessoria no 

acompanhamento para esta município em Contratos, Convênios, Termos de Compromissos, Ela-
boração de Prestação de Contas em Meio Físico e Tecnológico em Sistemas SISMOB, SICONV, 
SIMEC, SGI,/P.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
               MARCOS ALVES DE LIRA
OBJETO: Contratação de Pessoa. Física para prestação de serviços de assessoria no acom-

panhamento 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 etc, subordinados a Secretaria Municipal de Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 11.000,00(Onze 
Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas -PB
MARCOS ALVES DE LIRA - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 016/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 010/2015 de 05 de 
Março de 2015, com abertura para 20 de Março de 2015, às 09:00 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: Os procedimentos licitatórios, em consequência, ficam convocadas as Empresas: 
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO –EPP, com  CNPJ 24.099.731/0001-02 e Inscrição Estadual 
n° 06.080.696-8, estabelecida a rua Bonifácio Moura, s/n°, Térreo, Centro Cajazeiras, Estado da 
Paraíba, cujo valor da proposta é deR$ 151.650,00 ( Cento Cinquenta e Um Mil Seiscentos e 
Cinquenta  Reais), e

MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA-EPP, com CNPJ 10.358.843/0001-18 e Inscrição 
Estadual n° 16.159.319-4, estabelecida a rua Sabino Assis, 157, Centro, Cajazeiras-PB, Estado 
da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 147.750,00 ( Cento e Quarenta e Sete Mil Setecentos 
e Cinquenta 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, 01 de abril de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 017/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 011/2015 de 05 de 
Março de 2015, com abertura para 20 de Março de 2015, às 10:00 horas, na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SÃO JOSÉ 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 convocado a Pessoa Física: 
MARCOS ALVES DE LIRA, inscrita no CPF n.º 049.208.404-11, e RG nº. 2.596.663 SSP PB, estabe-
lecida à Rua Antonio Galdino,S/N - Centro, Carrapateira, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta 
é de R$ 11.000,00(Onze 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.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 25 de Março de 2015
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

PrefeitoConstitucional
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para extenção de Rede Adutora de Água neste cidade. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 01 de Abril de 2015

LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: contratação de empresa para 
construção de CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL no Município de 
Juru 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: (83) 3484-1245.
Email: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 02 de Abril de 2015
DERORAH GLEINE DE OLIVEIRA 

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 025/2015

ERRATA – Onde lê-se: Aquisição de material informatica 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 07 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 informatica 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 expediente 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 CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2015

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,  torna 

público aos interessados que em virtude da mudança do local de funcionamento do Setor de Licita-
ções,  a  licitação na modalidade Pregão Presencial 044/2015, cujo objeto é a Locação de veículos 
tipo caminhões para atender as Secretarias de Serviços Urbanos e Ação Social, marcada para o dia 
09/04/2015 às 11:00h, fica adiado para o dia 16/04/2015 às 09:00h. O edital estará disponível no 
site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia. NOVO ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOARES 
DA SILVA, 131, MONTE CASTELO, CABEDELO/PB. CEP: 58.101-085. SETOR DE LICITAÇÃO.

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 14h00min do dia 17 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BÁSICOS E HOSPITALARES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE, ESF, FARMACIA BÁSICA, SAMU, CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO E O HOSPITAL MU-
NICIPAL CAPITÃO JÕAO DANTAS ROTHEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 27 de 02 de março de 
2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 01 de Abril de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 10:00 horas do dia 15 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DOS CABINETES ODONTOLÓGICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 01 de Abril de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DAS UNIDAD. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 27. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 01 de Abril de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 17 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 01 de Abril de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 15:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos, destina-
do a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 31 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um Trator Agrícola, uma 
Roçadeira Hidráulica e uma Retro escavadeira de Pneus, destinada a esta Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 01 de Abril de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de construções 
diversos, destinado a conclusão da construção de Unidade Básica de Saúde deste município. Recur-
sos: 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) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 01 de Abril de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
 

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 ARAU-
JO- 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 Asses-

soria 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de Estruturas diversas para realizações de eventos a serem realizados pela 
Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento 2015 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 Guarabira e: 
CT Nº 00180/2015 - 24.03.15 - ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE - R$ 15.000,00; CT Nº 
00181/2015 - 24.03.15 - JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA - R$ 13.400,00; CT Nº 00182/2015 - 
24.03.15 - LUCIENE FERREIRA DE LIMA - R$ 25.950,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2015, que objetiva: Locações de Estruturas 
diversas para realizações de eventos a serem realizados pela Administração Municipal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRA-
DE - R$ 15.000,00; JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA - R$ 13.400,00; LUCIENE FERREIRA DE 
LIMA - R$ 25.950,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato, nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 24 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
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 16 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUSIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 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, 01 de Abril de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
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 17 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE. 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, 01 de Abril de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que fará realizar 
a Tomada de Preço Nº 001/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
de engenharia na Reforma das seguintes escolas municipais: E. E. F. Manoel Antônio da Nóbrega, 
localizada no Sítio Batalha (R$ 29.535,85); E. E. F. Antônio Germano, localizada no Sítio Bonito (R$ 
18.941,05); E. E. F. Manoel Paulino Loyola, localizada no Sítio Arius 1 (R$ 20.822,22) e E. E. F. João 
Pereira Filho, localizada no Sítio Pinhão (R$ 14.052,59), todas com recursos próprios, conforme pla-
nilhas orçamentarias de custos. Data da Abertura: 17/04/2015. Horário: 08h00min (oito horas), Local: 
Sala da CPL, Rua José Américo de Almeida, nº 386, Centro, Livramento/PB, Fone: (83)-3477-1042, 
Suporte legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. 
Edital: Será adquirida por cópia ou CD virgem, no horário de expediente das 08h00min (oito horas) 
às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 31 de março de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

ça Instalação para Reforma da Praça da Independência no bairro Tambiá, no Município de  João 
Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2015
Torna público aos interessados que através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB faz constar que todas as empresas que 
participaram deste referido certame ficaram INABILITADAS, tendo esta comissão comunicado em 
reunião os referidos motivos, portanto, abriu-se prazo para apresentar nova documentação, funda-
mentada no Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93e 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, 01 de abrilde2015
TAÍSA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

RESULTADO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CONCORRÊNCIA Nº: 0002/2014.
INTERESSADOS: DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME, COFEM CONSTRU-

ÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME, SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - ME, RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE 
LTDA - ME, COVALE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA - EPP, RMC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 
PROJETOS LTDA - ME, VIGA ENGENHARIA EIRELI - EPP, GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA 
- ME, QUALIFICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ torna público que após análise dos recursos interposto 
pelas empresas: DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME, COFEM CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME, SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, 
RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - 
ME, LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA - ME, GIRLEUDO FEITOSA 
DA SILVA LIMA - ME E QUALIFICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. DECIDE 
julgar pelo conhecimento e no mérito pelo NÃO PROVIMENTO dos recursos, pela ausência de 
fundamentação legal. JULGAR pelo conhecimento e no mérito pelo PROVIMENTO PARCIAL do 
recurso interposto pela empresa VIGA ENGENHARIA EIRELI - EPP, tornando-a HABILITADA para a 
fase de proposta de preço. CONVOCAR, todas as empresas habilitadas para reunião de abertura e 
julgamento das propostas que acontecerá as 11:00hrs. do dia 06/04/2015, na sala da CPL, localizada 
na Rua Ariano Suassuna, 363 - Centro - Taperoá - PB.

Taperoá-PB, 31 de março de 2015.
Leonardo Vilar Bezerra - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para, execução dos serviços de ampliação de 03 (três) Postos de Saúde, nas 
seguintes localidades: Zona rural, Sítio Bolas;  Zona urbana, Bairro Santo Antônio e Zona Urbana, 
Centro, junto a este Município: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 01 de Abril de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 17 de abril de 2015 as 11h00min. Objetivo: Eventual 
aquisição parcelada de fogos de artifícios destinada para abrilhantar as comemorações e festividades 
municipais. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, 
s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas 
ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 31 de março de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de SÃO 
JOSE DOS RAMOS, no dia 17 de abril de 2015 as 14h00min. Objetivo: Contratação de empresa para 
Locação de Sistemas de informática de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Tributos, Nota 
Fiscal e Controle de Tesouraria, destinado a manutenção das atividades da Prefeitura e Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de São Jose dos Ramos. Maiores informações e aquisição 
do edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 01 de abril de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

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

José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Gêneros 
Alimentícios perecíveis para atender as necessidades das diversas secretarias de Joca Claudino-PB 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Mu-
nicipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 31 de Março de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO Nº. 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis nº 001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 10. O leilão será realizado no dia 17/04/2015 as 
14:00 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal (83) 3396-1020 ou com o Leiloeiro Oficial (83) 8740-8175 | 9699-1850 
ou no site: www.rjleiloesleiloes.com.br

Aroeiras - PB, 01 de abril de 2014.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú - PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 002/2015, 

Tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para realização de pavimentação 
em diversas ruas do município de Camalaú (recursos financeiros: Ministério das Cidades). Data de 
Abertura 21/04/2015 às 10:00hs, na sala de reuniões da CPL. O Edital encontra-se a disposição dos 
interessados na Rua Nominando Firmo, 56, centro, Camalaú – PB, maiores informações através 
do tel: (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 13:00h.

Camalaú - PB, 01 de abril de 2015.
José Fagner Barbosa Alves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2015 de 02 de Janeiro 

de 2015, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para 
os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015, cujo 
objeto é a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios. Tendo como vencedor:

INALDO SABINO DE ALMEIDA  -  ME
VALOR GLOBAL R$ 152.569,40 (cento e cinqüenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove 

reais e quarenta centavos).
Olho D´agua – PB, 01 de Abril de 2015.

José de Arimateia R. de Lacerda
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2015 de 08 de Janeiro 

de 2015, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para 
os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015, cujo 
objeto é a contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços de engenharia com 
a fiscalização e acompanhamento de obras, emissão de ART`s e outros serviços correlatos NO 
município de Olho D´agua. Tendo como vencedor:

ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR
VALOR GLOBAL R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)

Olho D´agua – PB, 01 de Abril de 2015.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

NOTIFICAÇÃO 001/2015
O Prefeito Municipal de São José dos Ramos-PB, no uso de suas atribuições, NOTIFICA a 

empresa: PAULO ERNESTO DO REGO FILHO-ME, CNPJ: 02.035.769/0001-70, para apresentar 
defesa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,  sob pena de incorrer nas penalidades constantes 
no Contrato nº 021/2014. Maiores informações, na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – 
São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: 
(83) 3682-1086

São José dos Ramos, 01 de Abril de 2015.
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gerência de Licitações e Compras
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 0.4.015/2014

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 0.4.015/2014, que tem por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS CAUSAS 
TRABALHISTAS E TAMBÉM ASSESSORAR A MONTRAN, para atender as necessidades para 
defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Monteiro, em favor de: Miguel Rodrigues da Silva, 
no Valor Global R$: 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, 
c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o relatório 
apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Monteiro – PB, 02 de Julho de 2014.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 0.4.015/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB/Ednacé Alves Silvestre Henrique. Contratado: 

Miguel Rodrigues da Silva. CPF: 979.492.564-00. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AS-
SESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS CAUSAS TRABALHISTAS E TAMBÉM ASSESSORAR 
A MONTRAN, para atender as necessidades para defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de 
Monteiro, no valor global de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais). Vigência: 12 
(doze) meses. Data da Assinatura: 02/07/2014. Fundamentação: art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 
6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 15.000.15.0
01.13.392.4011.3014.2111 - 33.90.36.00. Contrato nº 04151/2014. Monteiro – PB, 02 de Julho de 
2014. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Prefeita Constitucional.

Município de São José do Bonfim 
Prefeitura Municipal

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

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 08:30 horas do dia 23 de abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preço Nº. 00002/2015, do tipo menor preço global, para: Contratação 
de empresa especializada para construção de infra-estrutura urbana (pavimentação em paralele-
pípedo) em diversas ruas no município de São José do Bonfim/PB, conforme convênio. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 30 de março de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de combustíveis destinados ao 

abastecimento de veículos que circulam na localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproxima-
damente Km 100. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro 
- Nazarezinho - PB, às 8:00 horas do dia 16 de Abril de 2015.

Nazarezinho - PB, 01 de Abril de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para locação de veículo, tipo caçamba, para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Nazarezinho/PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 9:00 horas do dia 16 de Abril de 2015.

Nazarezinho - PB, 01 de Abril de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de Gás GLP para o município 

de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro 
- Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Abril de 2015.

Nazarezinho - PB, 01 de Abril de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Água Mineral destinados a atender as 

necessidades de diversas Secretarias do Município. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Abril de 2015.

Nazarezinho - PB, 01 de Abril de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILIATAÇÃO

A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar público o resultado 
do julgamento da habilitação referente a Tomada de Preços nº 001/2015, destinada à Contratação 
de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na Construção de uma Unidade 
Escolar no Município de Assunção-PB, de acordo com a planilha orçamentária de custo (Convênio 
SEE nº 0382/2013 - Registro no SIAF nº 055340), o Presidente após a analise da documentação 
divulgou o seguinte resultado: Licitante Inabilitados: Empresa Soconstroi Construções Comercio e 
Serviços Ltda-EPP, por não atender os seguintes itens: 10.2.2 “a”, 10.2.6 “a” e “b”, 10.2.8 “a”, 10.2.11 
“a”, 10.2.12 “a” e “b”, e a Empresa Gopan Construções Eireli-EPP, por não atender os seguintes 
itens: 10.2.2 “e”, 10.2.6 “a” e “b”, 10.2.7 “a” e “b”, 10.2.7 “d”, 10.2.8 “a”, 10.2.11 “a”, 10.2.12 “a” e 
“b”. Licitante Habilitados: Empresa Livramento Const. Serviços e Projetos Ltda; Empresa Prime 
Construções e Emp. Imob. Ltda; Empresa Construtora J. Galdino Eireli-EPP; Empresa Costa Lira 
Serviços e Transportes Ltda-EPP. O Presidente da CPL notifica os interessados para as 14h:00 
(quatorze horas) do dia 10 de abril de 2015, para a sessão publica de abertura do envelope proposta, 
e notifica todos os licitantes para dar vista nos autos, e abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso administrativo.

Assunção/PB, 27 de Março de 2015.
João Paulo Souza Galdino 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

Licença Instalação para Construção do Centro de Atendimento ao Turista - CAT, no Município de  
João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

cença Prévia para Reforma da Praça da Independência no bairro Tambiá, no Município de  João 
Pessoa - PB.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N056/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 23/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material de laboratório, destinado ao Hospital da Policia 
Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 14-00245-5
João Pessoa, 01 de abril  de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
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