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32o Máx.
22o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,033  (compra) R$ 3,034  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,030  (compra) R$ 3,220  (venda)
EURO   R$ 3,233  (compra) R$ 3,235  (venda)

l 51% da população adulta da Paraíba tem excesso de peso. Página 9

l Cruz Vermelha abre seleção de profissionais no Trauma de JP. Página 10

l Projeto Prima do Governo do Estado será levado à China. Página 11

l Governo anuncia salário mínimo de R$ 854 para 2016. Página 19

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Paraíba

Políticas

O governador Ricardo Coutinho indicou o caráter histórico do evento em Brasília e falou sobre sentimento de nordestinidade

Entre as obras de Lúcio Lins estão Perdidos Astrolábios e Histórias Flutuantes

O governador Ricardo Coutinho alertou ontem a bancada nordestina para  a necessidade 
de mais investimentos na Saúde e convivência com a seca. Ele também apelou aos parla-
mentares para que atentem contra projetos que reduzam as finanças estaduais.  PÁGINA 3

TERcEIRIzAção  Sindicatos e movi-
mentos sociais pararam ruas do Cen-
tro de João Pessoa em protesto contra 
o Projeto de Lei 4330.  PágINA 13

Ligações de orelhão 
agora são gratuitas

Parte do ICMS ficará 
no Estado de destino
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Handebol: Qatar treina em JP 
para competição internacional

A seleção masculina do Qatar, atual 
campeã do Beach Games, escolheu a capi-
tal paraibana para os treinos que podem 
levá-la ao Mundial de 2016.  PÁGINA 24

Ricardo alerta para
defesa da economia

OPINIÃO PÚBLICA
 

População considera necessário o
emplacamento das “cinquentinhas”

Há 10 anos a cultura regional perdia a
presença do poeta paraibano Lúcio Lins

Júlio César Gabriela Alves

Zillyane Pereira Genaldo Soares

Todas as pessoas ouvidas ontem em João 
Pessoa consideram correta a exigência de li-
cenciamento para ciclomotores.  PágINA 13

Medida é uma punição da Anatel 
à Oi e vale apenas em chamadas lo-
cais para telefones fixos.  PágINA 15

Senado aprovou proposta que 
muda regras do ICMS nas compras 
por telefone e internet.  PágINA 18

Dez anos sem o poeta Lúcio Lins, voz autônoma da 
criação poética paraibana. Lúcio legou à cultura nor-
destina uma obra inventiva e musical.  PágINAs 5 E 8
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Há uma crise econômica no Brasil, sim. 
Há até uma expectativa de inflação elevada 
no país e uma retração da economia, mas 
verdade seja dita: não há hoje um só estudo 
sério, conduzido por entidades internacio-
nais abalizadas, que desconheça o esforço 
brasileiro quanto à redução da pobreza e a 
inclusão social. É, pois, fora de dúvida que o 
Brasil tem feito, nas duas últimas décadas, 
um trabalho continuado para retirar da 
pobreza extrema (ou moderada) uma larga 
faixa de sua população, conhecida como “os 
excluídos”. A implantação de vários progra-
mas sociais por seguidas administrações 
se revelou indispensável para que esse qua-
dro de exclusão fosse reduzido. Mas a ver-
dade é que, apesar dos avanços, muita coisa 
ainda está por ser feita.

Recente levantamento do Banco Mun-
dial, em conjunto com a Organização In-
ternacional do Trabalho e a Organização 
para a Cooperação Econômica, aponta que, 
hoje, mais da metade dos trabalhadores 
nos países emergentes, o Brasil entre eles, 
está perto da linha de pobreza. Intitulado 
“Mercados de Trabalho – perspectivas e de-
safios”, o trabalho conclui que, em relação 
aos países do G20 mais de 900 milhões de 
trabalhadores vivem nessa condição: ga-
nham somente até quatro dólares por dia.

Esses dados incluem números do Bra-
sil, China, Rússia, Índia, África do Sul (que 
formam os Brics), além da Argentina, Indo-
nésia, México, Arábia Saudita e Turquia. O 
documento ressalta, até por dever de justi-
ça, que os emergentes do G20 fizeram “pro-
gressos enormes” na redução da pobreza 
extrema (abaixo de U$ 1,25) e moderada 
dos trabalhadores. Nesses países, o núme-

ro de pessoas que ganham até US$ 2 diários 
foi reduzido pela metade desde 1991, tota-
lizando atualmente 447 milhões. O estudo 
destaca especialmente o Brasil e a China 
como dois países que tiveram êxito signifi-
cativo nesta área. 

Pois bem, não é de hoje que estudiosos 
convergem, dentro e fora do Brasil, para o 
entendimento de que a pobreza é um pro-
blema complexo e multidimensional. Tem 
origem ao mesmo tempo na área nacional 
e na área internacional. Não é possível, por-
tanto, encontrar uma solução uniforme, 
com aplicação universal para o combate à 
pobreza. Antes, é fundamental que se de-
senvolvam programas específicos para 
cada país. 

Do ponto de vista econômico, o Bra-
sil de hoje não é, seguramente, aquele dos 
anos 2003-2010. As dificuldades batem à 
porta dos mais necessitados e criam som-
bras sobre o futuro próximo. Mas nem por 
isso há de se desconhecer o quanto foi feito 
para garantir a inclusão social de milhões 
de brasileiros. A crise existe, deve ser en-
frentada e, por óbvio, haverá de ter solução. 
Demanda tempo, mas o crescimento nos 
próximos anos será inevitável na mesma 
medida em que as medidas de ajustes se-
jam agora aprovadas.  Tudo o que o brasilei-
ro espera é que, independente das disputas 
políticas e partidárias, o país redobre seus 
esforços para reduzir as desigualdades 
sociais que historicamente sempre enver-
gonharam o Brasil no concerto geral das 
nações. E que as suas lideranças políticas 
possam, enfim, compreender, a singulari-
dade deste momento para que possamos 
todos vencer a crise. 

Editorial

Vencer a crise

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de  abril de 2015
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

O fogão

Alguém aí está pensando em comprar um 
fogão novo? Acompanhe um resumo da experi-
ência do colunista Artur Xexéo e veja o bolo que 
isso pode dar:

Vivo com o mesmo fogão há 20 anos. Foi 
uma união perfeita. Ele nunca me negou fogo. 
Mas é preciso admitir que, de uns tempos para 
cá, nossa relação vinha se desgastando. Sei 
que o amor não é eterno, como dizia Vinicius, 
posto que é chama. Foi justamente a chama de 
meu fogão que começou a falhar. Ele passou a 
se negar a acender as bocas com faíscas elé-
tricas, como fazem os fogões modernos, e tive 
que voltar a incluir caixas de fósforos na mi-
nha lista de compras do mês. Depois foi o for-
no que, quando era usado, deixava escapar um 
perigoso cheiro de gás. Nem discuti a relação. 
Comprei um fogão novo.

Instalar um fogão novo não significa usá-
-lo imediatamente. É preciso fazer a conversão 
para o gás de rua. Telefonei para a autorizada. 
Fui atendido por uma voz gravada. “Para tra-
balharmos melhor, por favor, digite seu CPF”. 
Digitei. “Se o senhor comprou uma geladeira, 
digite 1. Se comprou uma máquina de lavar 
roupa, digite 2... Compradores de fogão devem 
digitar 4.” Digitei. “Já tem uma ordem de ser-
viço? (digite 1) ou é a primeira vez que entra 
em contato conosco? (digite 2). Vamos encami-
nhá-lo para um atendente”. (pausa) “Todos os 
nossos atendentes estão ocupados. A demora é 
de dois minutos. Se quiser desligar e agendar 
pela internet, digite 1. Se quiser receber um 
retorno nosso até as 22h, digite 2. Se quiser 
esperar, digite 3.” Digitei 3. Esperei dois minu-
tos e fui atendido pela Mara. “Qual é seu CPF?” 
Uai, eu comecei isso tudo digitando meu CPF. 
“É que está havendo uma mudança no siste-
ma e não estamos registrando o CPF.” Ditei. E 

ditei também meu nome (isso sempre demora 
um tempo... vai dizer que se chama Xexéo para 
essas mocinhas do atendimento!), e meu ende-
reço, e meu CEP, e meu telefone celular, e meu 
telefone fixo, e meu e-mail, e o modelo do fo-
gão, e o número de série... O esforço não foi em 
vão. Depois disso tudo, ganhei uma ordem de 
serviço e a promessa de que a conversão seria 
feita no dia seguinte, entre 7h e 12h.

No dia seguinte, acordei cedo e esperei. 
Não aconteceu nada. Liguei para reclamar. 
Fui atendido por uma voz gravada: “Digite seu 
CPF.” Ai, meu Deus, vai começar tudo de novo. 
Digitei. Como não era a primeira vez que liga-
va para lá, recebi um novo comando: “Digite 
sua ordem de serviço.” Digitei. Depois de op-
tar pela espera de dois minutos (são sempre 
dois minutos?), fui atendido por outra moci-
nha. “Qual é seu CPF?” Não estranhei. Afinal, 
já sabia que está havendo uma mudança no 
sistema. Ditei. “Qual é o número da sua ordem 
de serviço?” Uai, mas eu já digitei essa ordem. 
Pois tive que dizer de novo, e confirmar meus 
telefones, e meu endereço e o modelo e o nú-
mero de série do fogão. “Houve um imprevisto, 
o técnico tentou avisá-lo, mas estava fora de 
área.” Comecei a me irritar. “O que é que esta-
va fora de área?” A mocinha foi sucinta; “É o 
que está no sistema.” Resolvi criar uma revira-
volta na trama: “Quero fazer uma reclamação.” 
A mocinha foi paciente: “Vou registrar no sis-
tema sua insatisfação.” Tive uma esperança: 
“E alguém vai me procurar para se explicar?” 
A mocinha foi fria e calculista: “Insatisfações 
registradas no sistema não têm retorno.”

Moral da história: mandei a mocinha à 
merda, desliguei e estou aqui, diante de meu 
novo fogão. Ele é lindo. Mas acho que essa rela-
ção não tem futuro.

  Sei que o amor não é eterno, como dizia Vinicius, posto que é chama. 
Foi justamente a chama de meu fogão que começou a falhar”

UNInforme

TERcEIRIzAÇÃO

PEnA MAIOR PARA cORRuPÇÃO EM PRESíDIO  

A Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ) da Câmara dos De-
putados aprovou ontem 64 projetos de 
decreto legislativo que autorizam ou 
renovam concessões de serviços de ra-
diodifusão em 21 Estados, por período 
de dez anos. Na Paraíba, os decretos 
tratam da renovação da Rádio Correio 
do Vale, em Mamanguape, do Sistema 
Correio de Comunicação, e da autoriza-
ção para a Sociedade Paraibana de Co-
municação, em Remígio. As propostas 
serão enviadas, agora, ao Senado.

O deputado Luiz Couto (PT-
-PB) criticou ontem, em 
pronunciamento na Tribuna 
da Câmara Federal, o Projeto 
de Lei 4330/2004, que re-
gulamenta a terceirização, 
classificando-o como um 
“retrocesso na legislação e 
nas relações trabalhistas do 
Brasil”. O petista considera 
que a terceirização reduz 
salários, elimina direitos e 
enfraquece sindicatos.

“Estaremos juntos com 
esses partidos para sair-
mos vitoriosos na cam-
panha para a prefeitura. 
Continuaremos firmes”. 
Palavras do presidente da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, vereador Durval 
Ferreira (PP), defendendo 
a manutenção da aliança 
entre seu partido, o PSB e 
o PT, com vistas às eleições 
municipais do próximo ano.
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Tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei que torna mais severa a pena para diretores de pe-
nitenciárias ou agentes públicos que permitam o acesso de celulares e rádios de comunicação nos 
presídios brasileiros. De acordo com a PL 6701/13, a pena de reclusão pelo crime passaria a ser de 
dois a quatro anos, mais multa. Atualmente, o Código Penal prevê punição mais branda: três meses 
a um ano. A comunicação entre presos e o ambiente externo, como sabemos, é um dos vetores do 
aumento da violência nas grandes cidades, uma vez que as quadrilhas organizadas têm a possibilidade 
de comandar ações criminosas, que vão desde a execução sumária de pessoas, passam por assaltos a 
bancos e empresas e chegam até a determinar confrontos e intimidações às forças policiais. O projeto, 
de autoria do deputado Fábio Reis (PMDB-SE), recebeu parecer favorável do deputado (foto) Laudívio 
Carvalho (PMDB-MG), para quem “a prática atingiu uma gravidade assustadora”. Ele acredita que agen-
tes públicos, com o aumento da pena, pensarão duas vezes antes de ceder à corrupção.

cOnSELhO TuTELAR
No próximo dia 27, será aberta a inscrição individual para candidatos interessados em concorrer as 10 
vagas de conselheiro tutelar de Cabedelo. Este ano, as eleições serão unificadas em todo o país, conforme 
prevê a Lei 12.696/2012: ocorrem no dia 4 de outubro. Em Cabedelo, a inscrição será feita na sede do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Centro.

“Cenários turbulentos, mudanças velozes”. 
Este é o nome da palestra que o filósofo e 
educador Mário Sérgio Cortella dará amanhã 
em Campina Grande, às 19h, no Garden Hotel. 
Em sua palestra, o comentarista da rádio CBN 
abordará temas como mudanças no cenário 
dos negócios, gestão do conhecimento, ati-
tude propositiva e inteligência estratégica. 
As inscrições, que custam R$ 50, devem ser 
efetuadas no site www.sebraepb.com.br.

Hoje, às 10h30, haverá sessão extraordinária 
no Tribunal de Contas do Estado (TCE) para a 
escolha dos nomes que comporão a lista trípli-
ce dos auditores aptos a assumir a vaga aberta 
com a aposentadoria do conselheiro Umberto 
Silveira Porto. Na disputa, estão os auditores 
Oscar Mamede, Antonio Gomes Filho, Marcos da 
Costa e Antonio Cláudio de Silva.

LISTA TRíPLICE
cORTELLA EM cG

cOncESSÃO DE RÁDIO JunTOS E FIRMES

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet



Convivência com a seca e fontes 
de financiamento para a saúde
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Os chefes do Executivo 
dos nove Estados do Nor-
deste se reuniram ontem, em 
Brasília, com toda bancada 
nordestina de parlamentares, 
para discutir pautas prioritá-
rias para a região. Durante o 
encontro, o governador Ri-
cardo Coutinho (PSB), prin-
cipal articulador e mediador 
dos trabalhos, defendeu que 
a bancada federal poderia 
trabalhar em ações de convi-
vência com a seca e fontes de 
financiamento para a saúde.

Sobre o evento, Ricardo 
destacou ter sido a primeira 
vez em que todos os governa-
dores do Nordeste, de forma 
conjunta, estiveram reunidos 
com toda bancada de sena-
dores e deputados federais 
da região. O governador res-
saltou que o encontro signifi-
cou  um estreitamento funda-
mental, não só em busca da 
aprovação de um projeto ou 
de uma obra ou de mais re-
cursos, “mas principalmente 
em busca de um sentimento, 
de uma ação conjunta que 
eu denominaria de ‘nordes-
tinidade’, não no sentido fi-

gurativo xenofóbico, mas no 
sentido de observar que o 
Nordeste concentra 29% da 
população do país”. 

O governador  acres-
centou ainda que o Nor-
deste responde por apenas 
13,8% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil, e que 
cresceu 4,8% em média ao 
longo dos últimos 12 anos, 
enquanto o Brasil cresceu 
apenas 3,8 %. “Esta diferen-
ça não dá ao Nordeste a ga-
rantia de que em 30, 40 anos 
a gente chegue ao patamar 
de representação do PIB que 
hoje o Sul tem, por exemplo”. 

Ricardo Coutinho disse 
que o baixo fluxo de investi-
mentos que a região recebe 
é uma realidade despropor-
cional com o que acontece 
às outras regiões do Brasil. 
“É preciso acelerar esse de-
senvolvimento, e para isso é 
preciso investimentos, de po-
líticas públicas, é preciso en-
tender que nós não podemos 
entrar numa lógica que seja a 
lógica da recessão, a lógica da 
paralisação dos investimen-
tos”, propôs o governador.

Ricardo fez um apelo 
para que os parlamentares 
da região se voltem para os 
projetos em tramitação na 
Câmara e no Senado que com-
prometam as finanças dos Es-
tados nordestinos. Ele acredi-
ta que este deve ser o esforço 

dos deputados, dos senadores 
e dos governadores.

Ainda durante a reunião, 
realizada no Auditório Ne-
reu Ramos, na Câmara dos 
Deputados, os governadores 
apresentaram para os parla-
mentares a lista de 25 proje-
tos que estão tramitando no 
Congresso de interesse prio-
ritário do Nordeste. Entre 
eles, a taxação do comércio 
eletrônico e a PEC da irriga-
ção. Os parlamentares defen-
deram também novas fontes 
de financiamentos dos recur-
sos da saúde.

Outro ponto que foi  prio-
rizado durante o encontro foi  
a participação dos Estados 
na distribuição dos royalties 
do petróleo. A autoria deste 
substitutivo, que se encontra 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) esperando julgamento, 
é do ex-senador Vital do Rêgo 
Filho, hoje ministro do Tribu-
nal de Contas da União. 

 A bancada federal elo-
giou a ação e a unidade dos 
governadores do Nordeste, 
ressaltando o pioneirismo 
da ação conjunta em dialo-
gar pautas únicas, priorizan-
do a região. Para o deputado 
federal Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB-PB), a reunião 
foi bastante proveitosa por-
que todas as bancadas dos 
Estados do Nordeste enten-
deram que o sentimento é o 

Propostas do governador 
Ricardo Coutinho para a 
bancada federal nordestina

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

mesmo quando o governa-
dor Ricardo Coutinho utili-
zou o espírito de nordesti-
nidade. “É isto que devemos 
fazer, trabalhar de forma 
conjunta as matérias que fo-
rem de interesse do Nordes-
te e que estão tramitando na 
Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal. E desta for-
ma todos ganham com uma 
região mais rica e mais prós-
pera”, comentou.

Outro deputado federal 

paraibano que demonstrou 
contentamento com a reu-
nião foi Wilson Filho (PTB). 
“Tivemos uma reunião im-
portante e na ocasião tam-
bém pudemos expor algu-
mas pautas para que possam 
ser apoiadas por eles, como 
por exemplo o projeto da 
Zona Franca do Semiárido”, 
destacou o deputado, autor 
desta proposta.

Os deputados federais 
e senadores paraibanos que 

também participaram do en-
contro foram: Aguinaldo Ri-
beiro (PP), Damião Feliciano 
(PDT), Efraim Filho (PMDB), 
Luiz Couto (PT), Pedro Cunha 
Lima (PSDB), Rômulo Gou-
veia (PSD), Cássio Cunha 
Lima (PSDB) e Raimundo 
Lira (PMDB). Os secretários 
de Estado da Comunicação 
Institucional, Luís Tôrres, e 
de Representação Institucio-
nal, Lindolfo Pires, também 
participaram do encontro.

O governador Ricardo Coutinho foi o maior articulador da reunião dos governadores do Nordeste

FOTO: Secom-PB

Henrique Eduardo 
Alves no Turismo

A presidente Dilma Rousseff 
anunciou ontem que Henrique Eduardo 
Alves será o novo ministro do Turismo. 
Em nota divulgada à imprensa, o Palácio 
do Planalto noticiou a saída de Vinícius 
Lages e agradeceu a dedicação e lealdade 
dele à frente da pasta. De acordo com a 
nota, a posse ocorrerá hoje, às 15h. A 
nomeação já tinha sido confirmada pelo 
vice-presidente Michel Temer na terça-
feira (14). Segundo Temer, Vinícius Lages 
“certamente será aproveitado” em outro 
cargo no governo.

Curtas

EJA da PB é modelo 
para a Guatemala

O projeto da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) desenvolvido na Paraíba 
recebeu a indicação do Ministério da Educação 
(MEc) pelo sucesso e pelos bons resultados 
no Estado, como modelo a ser implantado na 
Guatemala. Para isso, uma equipe de quatro 
educadores, membros do comité Nacional 
de Alfabetización (conalfa) estão em missão 
para firmar um acordo de cooperação entre o 
país e o Brasil, envolvendo a Secretaria de 
Estado da Educação (SEE) e a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), que vai coordenar 
os trabalhos no sentido de promover a 
formação dos professores gualtemaltecos e 
elaborar o material didático.

Greve da Guarda 
Municipal é ilegal 

O Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJ-PB) concedeu, ontem, liminar que 
determina a imediata suspensão da 
greve dos Guardas civis do Município de 
João Pessoa. A decisão foi tomada pelo 
desembargador Leandro dos Santos, que 
entendeu que as reivindicações da classe 
não podem ser justificadas com uma 
greve que abrange quase a totalidade 
da categoria e impede a efetivação do 
direito fundamental à segurança.

A vice-presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
ministra Carmem Lúcia, as-
segurou que a votação da 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade contra lei aprovada 
no Congresso Nacional, que 
garante a distribuição dos 
royalties do pré-sal para Esta-
dos não produtores, deve sair 
logo após a posse do novo 
ministro Luiz Edson Fachin. A 
afirmação aconteceu durante 
reunião na terça-feira (14), 
com os governadores nordes-
tinos na sede do STF.

De acordo com o gover-
nador Ricardo Coutinho, so-
mente a Paraíba teria direito 
a receber R$ 350 milhões por 
ano com a distribuição dos 
royalties. “É preciso rapidez 
na votação. Não podemos 
ficar com um assunto dessa 
importância na indefinição, 
na expectativa por algo que 
se arrasta há tanto tempo”, 
ressaltou o governador. 

Sobre os royalties
Em novembro de 2012, 

a presidente Dilma Rousseff 
vetou itens do projeto de lei 

que mudou a distribuição dos 
royalties da exploração de pe-
tróleo. A proposta aprovada 
pelo Congresso reduzia de 
26,25% para 20% a arrecada-
ção dos Estados produtores e 
garantiu aos Estados e Muni-
cípios não produtores – que 
recebiam apenas 1,76% dos 
royalties do petróleo – uma 
fatia maior dos recursos. Os 
royalties são um percentual 
do lucro obtido pelas empre-
sas e pagos ao Estado como 
forma de compensação pelo 
uso de recurso natural.

Sobre as ADIS
Duas ações diretas de 

inconstitucionalidade contra 
a Lei 12.734/2012, que fixa 
novas regras de distribuição 
dos royalties do petróleo, fo-
ram impetradas no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Uma 
ação (ADI 4916) foi reque-
rida pelo ex-governador do 
Espírito Santo, Renato Casa-
grande, e a (ADI 4917) pelo 
então governador do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral. A mi-
nistra Carmen Lúcia é a rela-
tora dos dois processos.

Royalties do pré-sal

Os deputados decidi-
ram no começo da noite de 
ontem adiar a votação da 
PL 43330/2004, que regula-
menta da terceirização, até a 
próxima quarta-feira (22). 

Os deputados aprova-
ram no dia 8 deste mês o 
texto-base, mas recebeu 27 
destaques e 6 emendas aglu-
tinativas, que precisavam ser 
votadas na Câmara, para de-
pois seguir para o Senado. A 
princípio, a discussão na Casa 
seria para decidir se a votação 
final seria ontem ou no dia 
27, data proposta pelo líder 

do governo na Câmara, depu-
tado José Guimarães (PT-CE), 
ao presidente Eduardo Cunha 
para a votação.

Dividida, com partidos 
da base aliada do governo 
e da oposição pedindo mais 
tempo para analisar o pro-
jeto, a votação foi adiada. 
Os deputados Chico Alencar 
(PSOL/RJ) e Jandira Fegha-
li (PC do B/RJ ) afirmaram 
que é preciso respeitar as 
dificuldades dos partidos 
que pedem um tempo para 
entender as questões e não 
votar errado.

Câmara adia votação 
da PL da terceirização

O Ministério Públi-
co Federal pediu ontem 
a condenação de qua-
tro réus pela execução 
do advogado Manoel 
Mattos. Porém, solicitou 
ao corpo de sentença a 
absolvição de um dos 
acusados. O segundo 
dia do julgamento dos 
cinco réus acusados de 
matar o advogado Ma-
noel Bezerra de Mattos 
Neto, há seis anos, na 
Praia de Pitimbu, Litoral 
Sul da Paraíba, no dia 
24 de janeiro de 2009, 
começou com os deba-
tes entre as partes, ca-
bendo réplica e tréplica. 

O julgamento foi 
iniciado pela acusação, 
que teve 2 horas e 30 
minutos para conven-
cer o júri da culpa dos 
suspeitos. Na sequência, 
a defesa teve o mesmo 
tempo para dissuadir 
o Conselho de Senten-
ça formado por quatro 
mulheres e três homens. 
No lado da acusação, 
cinco procuradores da 
república apresentaram 
trechos de depoimentos 
de testemunhas, de Ma-
noel Mattos, a dinâmica 
da execução, análises 
de provas, além de fo-
tos da vítima e do local 
do crime. O procurador 
Marcos Queiroga rela-
tou que Manoel Mattos 
declarou em depoimen-
to à Polícia Federal que 
se sentia ameaçado pelo 
sargento Flávio.

Relembre o caso
O advogado Ma-

noel Mattos, integrante 
da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-PE, foi 
morto a tiros em uma 
casa de Praia em Pitim-
bu, a 70km de João Pes-
soa, em 24 de janeiro 
de 2009. 

Manoel Mattos, ex-
vereador (PT-PE), era 
defensor de direitos 
humanos e denunciava 
a atuação de grupos de 
extermínio que seriam 
responsáveis pelo as-
sassinato de jovens, ho-
mossexuais e ladrões na  
divisa entre a Paraíba 
e Pernambuco. Ele foi 
executado com dois tiros 
de espingarda. 

Mattos deveria es-
tar sob proteção policial, 
conforme entendimento 
da Comissão Interameri-
cana de Direitos Huma-
nos da OEA. Inicialmente 
de competência da Justi-
ça Estadual, o caso foi fe-
deralizado e desaforado 
para a Justiça Federal no 
recife devido a alegação 
de grave violação aos di-
reitos humanos. Esse foi 
o primeiro caso de fede-
ralização no Brasil. 

Parentes e amigos 
do advogado Manoel 
Mattos estiveram na pla-
téia, nos dois dias do júri, 
vestindo camisas com a 
foto dele e pediam Jus-
tiça para o crime. A mãe 
de Manoel Mattos, Nair 
Ávila, comemorou o fato 
do julgamento está sen-
do realizado no recife. 
Até o fechamento des-
ta edição o julgamento 
prosseguia.

MPF pede condenação 
de quatro réus em júri

CASO MAnOel MAttOS
Senado conclui 
votação do novo 
marco legal da 
biodiversidade

O Plenário do Senado con-
cluiu ontem a votação do novo 
marco legal da biodiversidade 
(PLC 02/2015). Os senadores 
aprovaram os dois últimos 
destaques ao texto principal da 
matéria, que havia sido aprova-
do na semana passada. A pro-
posta agora retorna à Câmara 
dos Deputados para revisão.

Os senadores acataram 
emenda alterando a regra de 
isenção de cobrança de re-
partição de benefícios. O tex-
to original previa que, a partir 
da vigência da nova lei, fica-
riam isentos do pagamento 
de repartição de benefícios os 
produtos com componentes 
da biodiversidade ou do co-
nhecimento tradicional asso-
ciado que tiveram a pesquisa, 
ou seja, o acesso ao patrimô-
nio genético ou conhecimen-
to tradicional, iniciada antes 
de 29 de junho de 2000 – data 
de edição da primeira legisla-
ção sobre o tema.

Com a mudança aprova-
da em plenário, a isenção pas-
sa a valer só para quem ini-
ciou a exploração econômica 
do produto acabado, e não a 
pesquisa, antes daquela data.

Se alguém acessa e gera 
um produto, é a exploração 
econômica do produto, e não o 
acesso, o que traz a obrigação 
de repartir os benefícios. Logo, 
não interessa quando foi feito 
o acesso, mas quando se deu a 
exploração econômica, que é o 
fator gerador da obrigação de 
repartir os benefícios. 

Dívida dos Estados
O presidente Renan Ca-

lheiros anunciou, ontem, a sus-
pensão da ordem do dia com 
análise do PLC 15/2015. A vo-
tação deve continuar na próxi-
ma sessão deliberativa.
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Sitônio faz paralelo de 
tragédias ocorridas em 
casebres e castelos
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Orquestra Sinfônica da 
Paraíba realiza o quarto 
concerto da temporada

Edônio Alves fala da 
obra de um amigo do 
mar de dentro 
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MÚSICA POESIA

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de abril de 2015

Poetas e amigos lembram 
legado literário do autor de 

“Histórias Flutuantes”

Dez anos 
sem 

Lúcio Lins

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Lúcio Lins era 
reconhecido 
por retratar 
a realidade 
com poesia e 
possuir uma 
capacidade 
incrível para 
a criação de 
trocadilhos

Poetas não morrem, poetas 
se encantam, dizem alguns. 
Dentro dessa lógica, há dez 
anos o poeta Lúcio Lins se 
encantou para o reino da 
palavra, onde o verbo se 
faz poesia. Falecido em 16 
de abril de 2005, de cân-

cer, o poeta publicou os livros Lado que 
cavo/que covas (1982), As lãs da insônia 
(1991), Perdidos astrolábios (1999) e 
Histórias Flutuantes – 25 anos de poesia, 
legado literário que o fez querido por 
amigos, leitores e companheiros de papo 
e poesia.

Entre esses amigos, está o poeta Sér-
gio de Castro Pinto. Para ele, a importân-
cia da poesia de Lúcio Lins no contexto da 
lírica paraibana poderia ser ainda maior 
caso ele ainda estivesse vivo. “Com efeito, 
foi a partir de “Perdidos astrolábios” que 
ele encontrou a voz com que demarcou 
o seu próprio espaço com relação ao dos 
poetas com os quais mantinha “afinidades 
eletivas”. Foi-se ainda jovem, mas a sua 
poesia permanece entre nós. É definitiva”, 
comenta.

Sérgio, que também é professor da 
Universidade Federal da Paraíba, costuma 
recitar poemas de Lúcio Lins em sala de 
aula. Ele brinca e diz que conhece Lúcio 
Lins desde quando, em Macondo, chegou 
o primeiro carregamento de gelo. “Des-
de quando, menino, Bandeira teve o seu 
primeiro alumbramento: viu uma mulher 
nuinha em pelo. Desde quando viajei aos 
seios de Duília. Conheço Lúcio Lins desde 
tempos imemoriais”.

A presença física de Lúcio Lins já con-
sistia num episódio interessante, segundo 
Sérgio. Aliás, em texto que escreveu sobre 
ele no livro “A Casa e seus arredores”, 
destacou a condição de causeur do seu 
querido amigo “Ainda hoje, vejo-me à 
frente de Lúcio, ouvindo as suas frases 
de efeito, o seu humor agridoce, como se 
estivesse diante dos camelôs bandeiria-
nos, esses ‘demiurgos de inutilidades’ que 
‘(...) ensinam no tumulto das ruas os mitos 
heroicos da meninice.../ E dão aos ho-
mens que passam preocupados ou tristes 
uma lição de infância’. Que falta nos faz o 
‘demiurgo de inutilidades’ Lúcio Lins! ‘Ah, 
mas os seus versos ainda correm como 
rios perenes ao encontro do mar maior 
de sua poesia! - dirão alguns. Ao que eu 
respondo: É verdade, mas para os da 
minha geração, a ausência física de Lúcio 
lembra uma marchinha antiga (...): ‘zum, 
zum, zum, zum,zum, zum zum, tá faltando 
um!/ zum zum zum zum zum,zum, zum, 
tá faltando um!”

Já o poeta André Ricardo Aguiar 
afirma que Lúcio Lins trouxe para a 
poesia uma musicalidade inteligente, um 
ritmo que não abria mão da inventividade 

lúdica e também uma coerência temática. 
“O mar sempre foi uma de suas paixões 
recorrentes. História flutuante talvez seja 
um poema que melhor represente a poéti-
ca do querido autor”, destaca.

André conheceu o poeta quando es-
tava cursando Letras na UFPB. “A amizade 
veio de pronto, pois Lúcio era de um bom 
papo, de uma capacidade irrequieta de 
puxar para o lado lúdico da realidade. 
Frequentamos mesas de bares e tínha-
mos muitos amigos em comum. Lúcio 
me mostrava poemas ainda em processo, 
me dava dicas. A Praça da Alegria deveria 
levar seu nome. Foi seu melhor escritório”. 
Segundo ele, Lúcio não parava quieto, não 
conseguia durar muito tempo sentado no 
banco. “Sempre foi como onda de praia, ia 
e vinha, ia e vinha”.

Já Ed Porto, também poeta, afirma 
que não sabe mensurar a importância 
de Lúcio Lins para a literatura paraiba-
na. “Sei que muitos de seus poemas me 
tocavam. A temática do mar recorrente. O 
cotidiano também”. A relação de Ed com 
Lúcio Lins era de amizade sincera e com 
muito amor, de celebração da vida sempre 
que se encontravam. 

Ed conta um episódio interessante 
envolvendo Lúcio Lins: “Xisto, Gustavo 
Moura e eu rabiscamos algo numa farra 
que depois foi musicado por Xisto. Lúcio 
fez questão de participar da composição 
fazendo uns versos. Condicionamos sua 
participação a uma petição por escrito. 
E assim fez com sua verve humorística. 
A canção está gravada num CD de Xisto 
Medeiros”.

Para o poeta e amigo Edônio Alves, 
a poesia de Lúcio Lins não era senão o 
registro existencial da pessoa que ele era: 
imaginativa e imagética.“Bem humora-
da, mas detentora de um humor que faz 
pensar nas dobras assimétricas da exis-
tência; lírica, mas de um lirismo cortante 
e denso; contida, mas de uma contenção 
medida com o peso acumulado da experi-
ência com a palavra”, analisa.

Edônio faz uma bela definição da 
poesia e do estilo de Lúcio Lins: “É que 
Lúcio Lins era poeta no sentido maior do 
termo, poeta da vida e poeta do texto, a 
ponto de costumeiramente confundir a 
todos nós que privavam da sua amizade 
no quando estava poetando, no sentido 
literário; ou no quando estava fazendo 
poesia, no sentido existencial. Nele uma 
dimensão sempre comportava a outra 
(vida e poesia não se separavam), num 
processo visceral que conduzia usufruin-
do de todos os seus elementos constituti-
vos e essenciais”.

Lúcio Lins fez, também, parcerias 
musicais com Adeildo Vieira, Byaya, 
Chico César, Eleonora Falcone, Fuba e Zé 
Wagner. Além de poeta, era bacharel em 
Direito, formado pelos Institutos Parai-
banos de Educação - IPÊ (atualmente 
Unipê), 1989, em João Pessoa.

FOtOS: Divulgação
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Vivências 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de abril de 2015  

Lembro de uma visita feita pelo professor Gil-
dásio Amado, na época diretor do Departamento de 
Ensino Secundário do MEC, à Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade do Distrito Fede-
ral (o Rio ainda era a capital da República).  Ele iria 
falar a alunos e professores da FFCL a respeito da 
experiência que acontecia, no MEC, de criação dos 
Ginásios Orientados para o Trabalho(Got).

O lastro da iniciativa poderia ser encontrado em 
estudos do professor Anísio Teixeira, como se pode 
observar pela frase a seguir: 

“Tal escola secundária (propedêutica), como 
aliás a escola secundária de todo o mundo, sendo 
preparatória para o Ensino Superior, não visava a 
dar nenhuma educação específica para ensinar a 
viver, ou trabalhar, ou produzir, mas simplesmente 
ministrar uma educação literária, que era toda a  
educação que a esse tempo se conhecia.”

Como se nota, havia uma forte reação, já na-
quela época, ao sentido propedêutico do Ensino 
Médio, sem nenhuma preocupação mais séria com a 
profissionalização.  O que vem desde os tempos do 
Estado Novo(1937), quando a emenda constitucional 
estabeleceu que “o ensino técnico-profissional seria 
destinado às classes menos favorecidas”.  Era uma 
clara discriminação, que infelizmente se estendeu 
até os dias de  hoje, embora haja um esforço oficial 
para disfarçar esse absurdo.

Voltemos ao educador Gildásio Amado.  Foi pro-
fessor titular do Colégio Pedro II e pertencia a uma 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Sim, somos deuses!
Ao escutar os primeiros acordes da mo-

derna e instigante 3ª sinfonia de Rachma-
ninoff, no recente Festival de Baden-Baden, 
executada pela “Filarmônica de Berlim”, no 
esplendoroso teatro do “Festpierhaus”, deu 
logo pra sentir que estávamos, bem próximos 
da perfeição.

A sonoridade que ecoava pela grandiosa 
acústica, a impressionante unidade harmônica 
e o entusiasmo emocional percebido em todos 
os músicos nos aproximava do divino. O corpo 
tornava-se leve, os pensamentos se fluidifi-
cavam em sintonia com vibrações sutis que 
elevavam a alma às mais etéreas frequências 
com a sensação de um êxtase verdadeiramente 
transcendental.

A primeira imagem visualizada era a do 
próprio compositor, à qual se inclinava um 
sentimento de gratidão e reconhecimento pela 
superioridade de sua obra. Como me sentia 
grato à mente que foi capaz de conceber um 
conjunto de melodias tão belo, que nos pro-
porcionava uma sensação emocionalmente 
elevada, bem próxima da perfeição. Será que 
as pessoas se lembram de mentalizar grati-
dões aos autores, quando se deliciam com as 
grandes obras de Arte?...

Então comecei a passear os olhos por 
outras belezas que completavam o sublime 
momento. O ambiente sob todos os ângulos, 
pinturas que ornamentavam o teto, o magní-
fico lustre pendente, e, principalmente, a ma-
gia que emanava da sintonia de todos e entre 
tudo. 

Quando se iniciou o 2º movimento da sin-
fonia, profundamente melódico e nostálgico, 
foi que os pensamentos se expandiram em di-
reção a uma profunda gratidão por tudo e por 
todos os que contribuíram para a construção 
daqueles momentos. Afinal, que seríamos de 
nós sem os outros, sem a colaboração recípro-
ca presente em toda a evolução da vida?

Agora eu vivia um êxtase transcendental, 
sob um sentimento de irmandade, de amor ao 
próximo, que se estendia desde Rachmaninoff 
ao maestro, aos músicos, às recepcionistas, 
aos responsáveis pela limpeza e segurança do 
teatro, aos pedreiros arquitetos e construtores 
que o edificaram.

Naquele instante sentíamo-nos convictos 
de que só seremos inteiramente felizes quando 
formos capazes de amar a humanidade, tam-
bém como obra do Criador. “Vós sois deuses”, 
dizia Jesus.

E entender o Criador é uma das experiên-
cias mais buscadas e rebuscadas pelo homem 
ao longo de sua vasta existência. Experiências 
que envolvem filosofia, teosofia, psicologia, pa-
ranormalidade, misticismo, religiosidade, fe-
nomenologia, cosmologia, esoterismo, e tantos 
outros conhecimentos analisados, estudados 
e pesquisados pela humanidade na ânsia de 
desvendar os mistérios da vida, do Universo. 
E como nos faz bem ser informados de que 
quanto mais os pesquisadores se adentram no 
conhecimento científico, mais se aproximam da 
certeza de que existe uma Inteligência Suprema. 
Uma ordem regida por leis imutáveis e perfeitas 
responsáveis por tudo que existe e acontece.

Quando se tem consciência dessa gran-
deza infinita, percebe-se que não emanam de 
Deus somente as coisas que, aos nossos olhos, 
parecem agradáveis, como esta música. Pois, 
se Deus é a Lei, a Causa Primária de tudo o que 
acontece, entendamos que as coisas só ocor-
rem porque os mecanismos da Criação assim o 
permitem.

Daí, aprendamos a agradecer, não só as 
bênçãos da Arte, mas a tudo o que nos vier a 
acontecer, sempre resignados, sejam sabores 
ou dissabores, que também vêm de Deus, que 
está em tudo, tudo permite e tudo rege.

Germano 
RomeroGot, a semente

Duas irmãs morreram abra-
çadas no incêndio de sua casa, 
quarta-feira, oito deste abril 2015, 
na Comunidade Riachinho, bair-
ro 13 de Maio, em Parahyba. O 
sinistro se deu à noite, provocado 
por uma vela acesa no quarto das 
meninas. A casa estava com a luz 
cortada à falta de pagamento. 
Maria Vitória tinha nove anos, 
Maria Cecília tinha oito. A mais 
nova pedira à mãe para acender 
a vela, pois estava com medo da 
escuridão. Maria Cecília pediu 
para apagar, mas venceu o pranto 
de Vitória. O beliche 
de ferro ficou todo 
empenado; bloqueou 
a porta.

A conta atrasa-
da somava 350 reais 
(cem euros), quantia 
que Cibele Campos, 
a mãe das meninas, 
não possuía. Pediu 
ao pai, pediu à vó, 
mas ninguém tinha, 
ou não quiseram dar. 
A Energisa cortou a 
luz. 

Lembro-me do 
festival internacio-
nal de cinema que de 
dois em dois anos a 
Energisa promove com seu me-
cenato. É o Cineport, uma atitude 
louvável. Cineastas de língua 
portuguesa têm oportunidade de 
mostrar seu trabalho, e o povo 
tem vez de ver.

Ano passado pude ver e ouvir 
boa música portuguesa, ao vivo, 
nas vozes de Carminho e Lula 
Pena. Carminho é o diminutivo de 
Carmem; em Portugal, vai para o 
feminino. No Brasil, diríamos Car-
minha. E Lula Pena é o aumentati-
vo dela mesma, com sua voz grave 
e única, e seu violão econômico de 
notas, acompanhando sua soli-
dão no palco. Sou fã. No festival, 

encontrei os irmãos Vladimir e 
Walter Carvalho. Um prêmio que 
ganhei, eu que não concorri.

Quero dizer com isso que a 
Energisa tem e gasta dinheiro. É 
generosa com as artes e os ar-
tistas. Mas pode e deve gastar, 
também, com assistência social. 
Acredito que gasta, mas pode 
fazer mais – haja vista a tragédia 
do Riachinho, em que perderam 
a vida as irmãs Cecília e Vitória. 
Corte de luz só deveria ser feito 
após análise das condições finan-
ceiras dos devedores. Quem atra-

sa o pagamento 
da luz é porque 
não pode pagar. 
O pagamento 
não deve pro-
vocar o simples 
apagamento. O 
dos pobres, bem 
que poderia ser 
abatido, parcial-
mente, no re-
colhimento dos 
tributos.

E às vezes 
a falha não é do 
pagador, mas de 
quem cobra. Sei 
de um deputado 
que a antiga Sa-

elpa chegou à sua casa para cortar 
a luz, que estava em dia, em pleno 
dia. Pararam a camioneta junto ao 
poste e o funcionário começou a 
subir para cortar. Sua Excelência 
pegou o revólver (um Smmith 38, 
conheço os dois) e apontou para 
o homem: “se cortar, morre”. A 
equipe do corte voltou para a sede 
da empresa e a luz continuou a 
brilhar para todos.

Na passagem de ano de 
1890, os reis da Bélgica esta-
vam comemorando o evento no 
Castelo Real de Bruxelas, tido 
como um palácio de cerimônias 
e despachos. Deixaram a infanta 

princesa Clementina dormindo 
no Castelo Real de Laeken (ou 
Schooenenberg), a residência dos 
reis. Não se sabe como o castelo 
pegou fogo. A criada Antoniette 
percebeu o incêndio e conseguiu 
salvar a princesa Clementina, 
mas não pôde retirar sua aia de 
nove anos, menina da ilustre e 
nobre família Drancourt, que 
dormia com a princesa. Seu nome 
perdeu-se no incêndio (cartas 
para o repórter).

Castelos são voláteis, assim 
como as casas dos pobres. Caste-
los têm muitas sedas, cortinas e 
tapetes, e velas acesas. É possível 
que o castelo de Laeken ainda não 
tivesse iluminação elétrica, pois 
a lâmpada de Edson foi inventa-
da em 21 outubro de 1879, e era 
o primeiro dia do ano de 1890. 
Noutro janeiro, o de 1869, o prín-
cipe Leopoldo, 9, morrera afogado 
num tanque de Laeken. O castelo 
é maldito como os castelos. Na 
Segunda Guerra Mundial, foi a 
prisão dos reis da Bélgica. Outro-
ra, fora a residência de Josephine 
de Napoleão.

A maldição parece esten-
der-se às casas dos pobres, pois 
o Castelo do Riachinho pegou 
fogo, já na era da luz elétrica e da 
Energisa. Era o castelo das irmãs 
Campos. Outro castelo que pegou 
fogo foi o da boate Kiss, em Santa 
Maria, Rio Grande do Sul, em 27 
de janeiro de 2013. Um castelo de 
classe média, pois cada qual tem 
o castelo que pode. Na boate Kiss 
também morreram duas irmãs, 
Franciele e Cecília Vargas. Morre-
ram ainda centenas de pessoas, e 
outras centenas ficaram feridas 
ou intoxicadas. Castelos são mal 
assombrados, sejam de ricos ou de 
pobres.

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

O casebre, o castelo

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

família das mais ilustres  do  Nordeste (Sergipe), 
de onde eram os seus muitos irmãos, entre os quais 
Genolino Amado, Gilberto Amado e Gilson Amado, 
e também o  primo famoso Jorge Amado.  Além dos 
GOTs, Gildásio, como nos diz o seu filho, embaixador 
André Amado, titular do Brasil na Bélgica, foi autor 
de uma série de importantes realizações, no âmbito 
de atuação do Ministério da Educação, como se pode 
lembrar: implantação das chamadas “classes experi-
mentais” (1959), primeira tentativa de flexibilização 
do currículo rígido nesse ramo de ensino; a propos-
ta, inspirada no ensino secundário da  Inglaterra, de 
um curso ginasial com tronco comum de dois anos e 
ensino diversificado na 3ª. e  4ª. séries, com a inclu-
são de matérias técnicas, a que denominou “Ginásio 
Moderno”(1957), que depois retornou com o nome 
de Ginásio Orientado para o Trabalho; o estímulo à 
implementação da orientação educacional; a insti-
tuição da equipe de planejamento do  Ensino Médio, 
início do famoso Premem,  bem como a criação do 
Centro de Treinamento de Professores de Técnicas 
Industriais, Comerciais e Agrícolas.

 Outra marca deixada por Gildásio Amado, de 
brilhante passagem pelo MEC, foi a Campanha de 
Aperfeiçoamento do Ensino Secundário, responsável 
por muitos cursos oferecidos aos mestres brasilei-
ros.  No meu caso, tenho com ele uma dívida de gra-
tidão, pois, como secretário de Estado de Educação,  
inaugurei cinco escolas via Premem.  É claro que 
nada disso pode ser esquecido.

Quem atrasa o 
pagamento da 
luz é porque não 
pode pagar. O 
pagamento não 
deve provocar 
o simples 
apagamento

 

Farolito Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com
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Mídias em destaque
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A Série Divergente: 
Insurgente

A Orquestra Sinfônica da Paraíba é reconhecida pela qualidade musical

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.
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As capas de vários jornais por todo o país devem 
trazer hoje destaque para a prisão do tesoureiro do 
Partido dos Trabalhadores (PT), João Vaccari Neto. Ele 
teria sido um dos operadores do esquema de desvio de 
dinheiro da Petrobras, deflagrado pela Polícia Federal 
na Operação Lava Jato. O tesoureiro do partido foi preso 
em São Paulo e transferido para Curitiba, no Paraná, 
ontem mesmo. É notícia e merece destaque em todo o 
país.

Observem, no entanto, como esse mesmo tema 
(Operação Lava Jato e escândalo na Petrobras) ocupa a 
pauta da imprensa nacional. A desproporção é notória. 
Os parágrafos nos textos seguem os mesmos padrões e 
requentam diariamente a mesma história. 

É dever da imprensa denunciar escândalos, tra-
moias, roubalheiras, conluios e mais todo tipo de safa-
deza embrenhada no meio político. Também é dever 
noticiar tudo o que for relevante. Enquanto a Petrobras 
domina a agenda dos jornalistas e os espaços nobres, 
são deixados de lado outros casos tão graves quanto o 
badalado desvio de dinheiro da maior estatal do país.

Mais uma vez, reafirmo, precisamos divulgar tudo, 
principalmente aquilo que não interessa aos anun-
ciantes. Para comprovar a desproporcionalidade entre 
visibilidade e dinheiro desviado, comparemos os escân-
dalos.

Para cada reportagem publicada sobre a Petrobras, 
quantas aparecem falando do andamento do escândalo 
do banco HSBC e seus clientes brasileiros sonegando 
impostos com contas na Suíça, no caso SwissLeaks? A 
estimativa para o caso da Lava Jato é de que tenham 
sido desviados até R$ 5 bilhões. No SwissLeaks, brasilei-
ros teriam R$ 7 bilhões depositados, segundo o levanta-
mento feito pelo banco na Suíça. 

E a Operação Zelotes, também deflagrada pela Polí-
cia Federal? Empresas podem ter sonegado ao Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), ligado ao 
Ministério da Fazenda, nada menos que R$ 19 bilhões. 
O montante é quase quatro vezes maior que o total 
desviado da Petrobras, e mesmo assim o caso segue 
com pouca repercussão. A maior beneficiada, conforme 
apontam as investigações, é a RBS, afiliada Rede Globo 
no Rio Grande do Sul.

Então, tudo explicado. Mas enquanto as redes 
sociais engatinham rumo ao protagonismo de mídia 
alternativa no Brasil, pois ainda não chegaram nem ao 
meio do caminho de seu verdadeiro potencial, o corpo-
rativismo da imprensa branca escamoteia o que é mais 
relevante. 

Durante a semana seguiremos acompanhando 
perfis históricos do PT, a trajetória de Vaccari no par-
tido, comparações com Youssef e Delúbio, escândalos 
maiores tratados como menores e temas relevantes, 
como a redução da maioridade penal e a mudança na 
lei das terceirizações deixados de lado. Nesse momento, 
é exatamente isso que os conservadores do Congresso 
querem, uma boa mudança de foco.

OSPB realiza concerto hoje com repertório inspirado 
em romances trágicos e nos ritmos carnavalescos

Produção tem direção do cineasta Robert Schwentke

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.com

Cristovam Tadeu

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Sob a regência - como convidado 
especial - do capixaba Leonardo David, a 
Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB) re-
aliza mais uma apresentação gratuita para 
o público, a partir das 20h30 de hoje, na 
Sala de Concertos Maestro José Siqueira, 
instalada no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa. No programa, algu-
mas obras românticas - mas envoltas em 
tons melancólicos - e outras, em contra-
posição, alegres. “O concerto se pauta em 
duas linguagens: a da celebração do amor 
que não se concretiza e a que demonstra 
alegria”, comentou para o jornal A União 
o maestro titular, Luiz Carlos Durier. A 
propósito, ele antecipou que, nesta noite, 
inclui-se, no repertório, a estreia da peça 
‘Sinfonietta Seconda – Carnevale’, compo-
sição de Ernani Aguiar, que será tocada 
pela primeira vez.

Dedicada ao amor, a primeira parte 
do programa do concerto será com a 
música ‘Abertura - Fantasia Romeu e 
Julieta’, autoria de Tchaikovsky (1840 
- 1893) e trilha sonora inspiradora de 
uma das histórias mais famosas do 
mundo já transpostas para a Sétima 
Arte, que é o clássico filme de final trá-
gico Romeu e Julieta, longa-metragem 
(2h18min de duração) de 1968, dirigi-
do por Franco Zeffirelli. Em seguida, a 
OSPB tocará ‘Prelúdio da Ópera Tristão 
e Isolda’, de Richard Wagner (1813 - 
1883), lenda medieval do amor proi-
bido entre o cavaleiro da Cornuália e a 
princesa irlandesa, também inspirado-
ra de espetáculos teatrais e no cinema.              

Depois de um intervalo, a melan-

colia resultante da primeira parte do 
concerto será quebrada pelos ritmos 
festivos carnavalesco, a exemplo do 
frevo e da marchinha, quando a OSPB 
tocará a ‘Sinfonietta Seconda – Carne-
vale’, do compositor Ernani Aguiar. Luiz 
Carlos Durier ressaltou para A União 
que, nesta segunda etapa da apresenta-
ção, quando os músicos estiverem exe-
cutando o último movimento, que é o 
samba enredo, o público será convidado 
a cantar com a Orquestra. Na ocasião, 
prosseguiu ele, haverá um momento 
de plena interatividade entre os ins-
trumentistas e a plateia. Outro aspecto 
destacado foi a experiência do capixa-
ba convidado, Leonardo David, que é 
maestro auxiliar da Orquestra Sinfônica 
do Espírito Santo e, pela primeira vez, 
regerá a Sinfônica paraibana, o que é 
motivo de entusiasmo para o grupo. 

“É importante que a Orquestra toque 

música contemporânea, além da músi-
ca universal. Queremos que o público 
crie o hábito de ver a Orquestra como 
um conjunto que toca todos os estilos e 
gêneros”, comentou o maestro Luiz Carlos 
Durier. Dentro dessa filosofia de trabalho, 
ele antecipou que o próximo concerto 
incluirá três obras do cantor, compositor e 
maestro Tom Jobim (1927 - 1994)

FoToS: Divulgação

VELOZES E FURIOSOS 7(EUA 2015). Gênero: Ação. 
Duração: 138 min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: 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 profis-
sional, 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 6: 21h30 Manaíra 
7: 19h e 22h  Manaíra 9/3D: 13h, 16h,  19h e 
22h   Manaíra 10/3D:  14h, 17h, 20h, 22h10 
e 23h  Manaíra 11: 20h CinEspaço3/3D: 15h, 
18h (DUB) 21h (LEG)  Tambiá 4: 14h30, 17h30 
e 20h30  Tambiá 6/3D: 15h40, 18h20 e 21h 

A SÉRIE DIVERGENTE: INSURGENTE(EUA 2015). 
Gênero: Ação. Duração: 119 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Robert Schwentke 
Com: Shailene Woodley, Theo James, Octavia 
Spencer.Tris (Shailene Woodley) e Quatro 
(Theo James) agora são fugitivos e procu-
rados 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 8: 14h05, 16h45, 
19h40 e 22h15 Tambiá 2:  14h40, 17h40 
e 20h40

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 Drisella. A jovem ganha o apelido 
de Cinderela e é obrigada a trabalhar como 
empregada na sua própria casa, mas continua 
otimista com a vida. Passeando na floresta, ela 
se encanta por um corajoso estranho (Richard 
Madden), sem desconfiar que ele é o príncipe 
do castelo. Cinderela recebe um convite para 
o grande baile e acredita que pode voltar a 
encontrar sua alma gêmea, mas seus planos 
vão por água abaixo quando a madrasta má 
rasga seu vestido. Agora, será preciso uma 
fada madrinha (Helena Bonham Carter) para 
mudar o seu destino.  Manaíra1:22h05  Manaíra 
3: 13h15, 15h45, 18h30 e 21h15  Manaíra7: 
20h15  CinEspaço4: 14h30, 16h50, 19h20 
e 21h40  Tambiá 5: 14h10, 16h20, 18h30 
e 20h40 

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

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

A HISTÓRIA DA ETERNIDADE(BRA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 120 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Camilo Cavalcante. Com Irandhir Santos, 
Marcelia Cartaxo, Zezita Matos.Alfonsina (Débora 
Ingrid) tem 15 anos e sonha conhecer o mar. 
Querência (Marcélia Cartaxo) está na faixa dos 40. 
Das Dores (Zezita Matos) já no fim da vida, recebe 
o neto após um passado turbulento. No sertão 
compartilham sobrenome e muitos sentimentos. 
Amam e desejam ardentemente. Manaíra 1: 12h 
e 19h30

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). Gênero: 
Animação. Duração: 94 min. Classificação: 
livre. Direção: Tim Johnson. Com Jim Parsons, 
Rihanna, Steve Martin .O planeta Terra foi 
invadido por seres extra-terrestres, os Boov, 
que estão em busca de um novo planeta 
para chamar de lar. Eles convivem com os 
humanos pacificamente, que não sabem 
de sua existência. Entretanto, um dia a 
jovem adolescente Tip (Rihanna) encontra 
o alien Oh (Jim Parsons), que foi banido 
pelos Boov devido às várias trapalhadas 
causadas por ele. Os dois logo embarcam 
em uma aventura onde aprendem bastante 
sobre as relações intergalácticas. Manaíra 1: 
14h30, 17h05 e 19h30 Manaíra 6: 13h50, 
16h10 e 18h15  Manaíra 7: 13h05, 15h30 
e 17h45 CinEspaço2: 14h, 16h, 18h e 20h 
Tambiá 3: 14h20,16h20, 18h20 e 20h20 
Tambiá 6/3D: 13h50

O SAL DA TERRA(FRA 2015). Gênero: Documen-
tário. Duração: 110 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. 
Com Sebastião Salgado, Wim Wenders, Juliano 
Ribeiro Salgado.OO filme conta um pouco da lon-
ga trajetória do renomado fotógrafo brasileiro 
Sebastião Salgado e apresenta seu ambicioso 
projeto “Gênesis”, expedição que tem como ob-
jetivo registrar, a partir de imagens, civilizações 
e regiões do planeta até então inexploradas. 
CinEspaço1: 16h50

CHAPPIE(EUA 2015). Gênero: Ação. Duração: 
114 min. Classificação: 16 anos. Direção: Neill 
Blomkamp. Com Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh 
Jackman.Em um futuro próximo, a África do Sul 
decidiu substituir os seus policiais humanos 
por uma frota de robôs ultra resistentes e 
dotados de inteligência artificial. O criador 
destes modelos, o brilhante cientista Deon 
(Dev Patel), sonha em embutir emoções nos 
robôs, mas a diretora da empresa de segurança 
(Sigourney Weaver) desaprova a ideia. Um 
dia, ele rouba um modelo defeituoso e faz 
experiências nele, até conseguir criar Chappie 
(Sharlto Copley), um robô capaz de pensar 
e aprender por conta própria. Mas Chappie é 
roubado por um grupo de ladrões que precisa 
da ajuda para um assalto a banco. Quando 
Vincent (Hugh Jackman), um engenheiro 
rival de Deon, decide sabotar as experiências 
do colega de trabalho, a segurança do país 
e o futuro de Chappie correm riscos. Manaíra 
4: 13h45, 16h30, 19h1 e 21h50  Manaíra 6: 
20h45  Manaíra 11:13h30 e 18h45

n Evento: Concerto da OSPB
n Regência:  Maestro Leonardo David (convidado 
especial)
n Data: Hoje 
n Hora: 20h30
n Local: Espaço Cultural José Lins do Rego, em João 
Pessoa
n Endereço: Av. Abdias Gomes de Almeida, n0 800, 
Tambauzinho
n Entrada: Gratuita

Serviço
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Homenagem

Um amigo 
do mar de 

dentro

Edônio Alves Nascimento
Especial para A União

A vida mesma e os dois ofícios 
que exerço, tanto profissional 
como existencialmente, a saber, 
o jornalismo e a literatura, já 
me mostraram, ao longo desta 
louca travessia que é a existên-
cia, a ponta de uma certeza nada 
desprezível: a de que é extrema-

mente difícil – e, no mais das vezes, contrapro-
ducente mesmo – tentarmos haurir impressões 
diversas sobre a pessoa dos outros, principal-
mente quando estas se situam, por contingên-
cias que nos escampam, em posição afetiva um 
tanto distante ou um tanto próximas de nós.

Pois bem! É assim, um tanto premido pela 
força extraordinária desta certeza, que me vejo 
aqui na tarefa de falar sobre um grande ser 
humano e artista da palavra que foi o poeta 
paraibano, Lúcio Lins. Devo confessar desde 
já que cumpro a tarefa na circunstância de ter 
privado, por um tempo não ainda bem equa-
cionado na minha memória afetiva, da sua mais 
íntima e confortante amizade. O que, conve-
nhamos, vem colorir as tintas destas minhas 
palavras de uma imensa e indelével saudade.

Eu poderia, portanto, começa assim: “Foi 
magro meu desventurado amigo, de magre-
za esquálida – faces reentrantes, olhos fun-
dos, olheiras violáceas e testa descalvada”, à 
maneira de Órris Soares no magistral retrato 
póstumo que fez do seu amado amigo e poeta, 
Augusto dos Anjos. Mas, não. Em tudo – embora 
diversamente extraordinários – os dois poetas 
contrastam no corte da vida. Comecemos, 
então, chamando a esta conversa aquilo que no 
caso de Lúcio Lins lhe era mais caro, aquilo que 
fazia da sua vida uma saudável confusão estéti-
ca que misturava a um só tempo, tudo num ser 
único, singularíssimo, as dimensões do homem 
e do artista. 

Afinal, e aqui retomo outra vez Órris Soa-
res, “o que existe por todos os séculos além é a 
poesia, a espiritualidade das coisas, e o poeta, 
intérprete dessa espiritualidade, por via, obra e 
graça de maior poder sensorial que os demais 
humanos. E tanto é o poeta o que parte do real 
para se mergulhar no ideal, como o que desce 
do ideal para sentir o real. Nesta ascensão ou 
nesta descensão, cada um tem o seu colorido, 
a sua música, a sua forma, sua personalidade 
tocada de luz”. 

E como Lúcio literalmente quer dizer “luz”, 
falemos do seu generoso e intenso brilho parti-
cular; da sua figura humana ímpar e irrequieta; 
da sua imensa e incompreendida capacidade 
de amar os seus; do seu doce e embriagante 
espírito infantil, enfim; da sua aposta radical 
no sonho do “supremo impossível”, que é o que 
alimenta todo poeta de verdade, na sua ânsia 
incompreendida de recriar esta vida insuficien-
te e precária a par da mais atávica e primeva 
arma de que dispomos: a palavra, na sua mate-
rialidade discursiva e humana.

É que Lúcio Lins era poeta no sentido 
maior do termo, poeta da vida e poeta do texto, 
a ponto de costumeiramente confundir a todos 
nós que privavam da sua amizade no quando 
estava poetando, no sentido literário; ou no 
quando estava fazendo poesia, no sentido exis-
tencial. Nele uma dimensão sempre compor-
tava a outra (vida e poesia não se separavam), 
num processo visceral que conduzia usufruin-
do de todos os seus elementos constitutivos e 
essenciais.

Dentre estes, é oportuno por em relevo 
aqui aqueles que, a meu ver, recolhidos num 
imenso universo de outros mais – em face do 
primeiro encanto pela sua pessoa humana –, 
me fizeram sedimentar uma relação de amiza-
de e companheirismo que nos tornou íntimos 
um do outro, movidos que éramos tanto pelas 
lides do verso quanto pelas tensas batalhas da 
existência afora.

E digo desde já que o primeiro traço 
humano que atraía em Lúcio – e isto também 
aconteceu comigo – era o seu irreprimível 
senso de humor que lhe temperava a alma. Um 
humor vibrátil, gratuito, mas extremamente 
reflexivo. Que tanto nos fazia rir incondicional-
mente quanto nos fazia pensar no conteúdo de 
patético e de ordinário que encerra a condição 
humana para a qual ele estava sempre atento.

A sua poesia, portanto, não ficava à mar-
gem desse seu traço espiritual, a despeito do 
possível arranhão estético que isso, porventu-
ra, viesse causar às linhas gerais da sua obra. 
Talvez viesse justamente daí o seu gosto pelo 
trocadilho com as palavras, pelo torneio verbal, 
pelo maneirismo irônico com que tratava seus 
textos, principalmente os da primeira fase da 
sua poesia.

Assim, o poeta estreante de Lado que cavo 

Lúcio Lins era um verdadeiro apaixonado pelo mar 
e pela lua, com os quais nutria um carinho especial 

revelado em inúmeras poesias da sua verve 

Foto: Raul Lacerda

que covas, não hesitava um só instante em sair-
se com essa quando, em linguagem poética, 
arrematava o seu “Trabalho feito”:

 
para ser 
pai de santo
falta-me
presença de espírito.
(In: Lado que cavo que covas. 2ª Ed., João 

Pessoa, Editora Universitária, 1983. p. 21.)

E num crescendo de ironia socrática e 
refinado humor filosófico resumia (ainda em 
recorte trocadilhesco) o seu olhar poético sobre 
as coisas humanas que insistem em se esconder 
pro trás das coisas humanas:

 
não vender os olhos 
à vista
e deixar de ver bem claro
o absurdo deste tanto escuro

sim
deixa-los em brasa
viva/vivos
ardendo em nós cegos
até que nos queime 
o olhar vil que não viu.
(In: Lado que cavo que covas. 2ª Ed., João 

Pessoa, Editora Universitária, 1983. p. 59.)

Saindo do plano da poesia para o plano da 

vida mesma, a coisa não mudava de figura na 
irrequieta performance existencial de Lúcio Lins. 
Uma historinha pessoal ilustrará bem o que digo:

Certa vez estávamos eu e meu filho, Pedro 
Henrique, então com cinco anos de idade (Lúcio 
acabara de entrar nos cinqüenta), brincando numa 
piscina em agradável momento de recreação 
quando se achega o poeta e fita compenetra-
damente o meu filho a quem pousara a mão no 
ombro. A sentença lapidar dirigida ao menino 
ficou entre os inúmeros exemplos que guardo 
na memória a afirmar esse seu profundo senso 
de humor irônico.

– É, Pedro Henrique, estamos ficando 
velhos! - tascou o poeta, num rasgo de reflexão 
para uma criança entre atônita e perplexa.

Não é preciso dizer que, aí, na clave deste 
contraste radical, ninguém sabe dizer quem era 
a criança e quem era o adulto; ou melhor ainda: 
quem refletia sobre quem.

Pois essa era uma outra característica 
marcante do amigo Lúcio Lins: ser uma autên-
tica criança sem abandonar um minuto sequer 
a sua (agora compreendo bem!) desconfortável 
condição de adulto. E já não disseram (se não 
disseram, digo-o agora) que o poeta nada mais 
é do que uma criança que permanentemente 
revisa o adulto munido de indulgência e com-
paixão? Só agora, passados os momentos cruéis 
da certeza de sua ausência definitiva entre nós, 
reafirmo com toda clareza que Lúcio Lins era a 
prova acabada e perfeita do que acima está dito.

Várias foram as ocasiões que presenciei 
o amigo disputando balas, chocolates, passes 
de balet, mergulhos de mar, um badulaque de 
cabelo, enfim; a atenção dos adultos para o 
seu ego de criança numa renhida batalha com 
estas propriamente ditas. E registre-se que as 
crianças se sentiam à vontade a sua presença. A 
meninice, portanto, era a roupa mais cara que 
vestia Lúcio Lins. É claro que ele também ficava 
elegantérrimo com outras vestes. Por exemplo: 
seu porte quedava soberbo quando trajava a 
armadura, portava a lança e montava o pangaré 
rocinante de D. Quixote. Aí, éramos todos nós, 
os seus amigos, uma legião incomensurável 
de Sanchos Panças a lhe advertir das traiçoei-
ras ilusões dos moinhos de vento. É claro que 
parra isso ele não dava a menor bola. Construía 
castelos por cima de castelos e, ao cabo de 
tudo, desmoronava todos. Certa vez comprou 
um terreno e me garantiu que construiria 
ali a sua morada definitiva e perfeita. Tive, 
então, que analisar com ele, na minha crassa 
ignorância de arquiteto, uns trinta, cinquenta, 
cento e tantos projetos de edificação que todo 
dia – mas, todo dia mesmo – planejava na sua 
prancheta imaginária. Sim, a imaginação agu-
çada e sempre ativa formava o pilar, a estrutura 
basilar, a viga mestra da sua personalidade 
estonteante. Intuitivo e profundamente icono-
clasta (de uma iconoclastia paradoxalmente 
construtivista) Lúcio Lins recriava tudo com 
sua imaginação. Assim, às imagens da reali-
dade mesma ele contrapunha sempre as suas 
amadas imagens imaginadas. Uma lua nova 
nunca lhe parecia uma mera lua nova. Era “uma 
rede com punhos no infinito”. Um prosaico “fim 
de feira” lhe figurava cenas de um espetáculo 
maior do teatro humano onde o que existia era:

as barracas se despindo
num arrumar-se de pano
igual um fechar de cortina
no fim de mais um drama
e onde:
(...)
o camelô fecha a mala
que mais leva do que traz
partindo pra outro teatro
com um monólogo a mais.
(In: Lado que cavo que covas. 2ª Ed., João 

Pessoa, Editora Universitária, 1983. pp. 37-39).

Fabular a existência! Eis o passatem-
po predileto do meu bom e adorado amigo. 
Em cada passeio que dava no seu carro, por 
exemplo (e Lúcio não passava mais que dez 
minutos num só lugar), recolhia conquistas 
femininas impossíveis e inimagináveis como a 
daquele dia que “sim, a senhora vai pra onde? 
Pois entre aqui que eu lhe dou uma carona” e 
que me contou ter sido essa uma das mulheres 
mais belas que, fortuitamente, amou. E foi essa, 
foi a Liliane do Expedicionários, foi a Lucíola 
do Jardim 13 de Maio, foi a Etelvina do Jardim 
Luna, foi a Lídia Conrado de Jaguaribe, uma 
sua antiga vizinha, e foi a Graça Giordano do 
Miramar.

Mirar o Mar! Outro hobby existencial de 
Lúcio Lins. O mar era pra ele uma espécie de 
senha de acesso, via linguagem, ao monumen-
tal e infinito espanto frente o qual contemplava 
a cartografia da humana condição na sua gran-
deza e fragilidade líquidas porém certas. O mar. 
O velho e o Mar, que sempre gostava de evocar 
o grande Hemingway. O mar de dentro e o mar 
de fora, mas sobretudo o mar. Pois encerremos 
esse alinhavado de impressões e de saudade 
com um poema-síntese do amigo que tanto 
bem soube viver e amar (e também escrever) 
a poesia de todos nós com o seu colorido par-
ticular, a sua música, a sua forma, enfim, a sua 
personalidade tocada de luz:

 
Passagem  
olha que eu sol ignorante
e venho do profundo oceano
das coisas que não sei
e me faço luz para que claro
fique que nada saberei
senão mergulhar no espaço
na espera do ocaso de todo
este encontro com um raio
dessa luz que ainda é minha
(In: História flutuante: 25 anos de poe-

sia. João Pessoa: Varadouro, 2000. p. 87.).

 É que a essas alturas, amigo, as lágri-
mas da saudade já me mareiam os olhos!.

n * Poeta e jornalista. Autor dos livros, Essa Doce 
Alquimia, Editora Ideia, João Pessoa: 1992 e Os Amantes 
de Orfeu e Poemas de Rima Interior, Editora Manu-
fatura, João Pessoa: 1999, poesia, e A ferrugem e o 
Mármore, Editora Idéia, João Pessoa: 2004, contos.  
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Cruz Vermelha realiza 
inscrição para o banco de 
reserva do Trauma de JP

Obesidade
PB tem 51% da população adulta com excesso de peso

Resultado da pesquisa Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Tele-
fônico (Vigitel) 2014, divulgada ontem 
pelo Ministério da Saúde, revelou que 
51% da população adulta de João Pes-
soa está com excesso de peso, ficando 
acima, no Nordeste, apenas de Teresi-
na e São Luís.

No quesito obesidade, a Paraíba 
apresenta um percentual de 17% da 
população acima do peso, perdendo na 
região apenas para Teresina. 

A pesquisa Vigitel 2014 do Minis-
tério da Saúde, alerta que o excesso 
de peso já atinge 52,5% da população 
adulta do país. Essa taxa, nove anos 
atrás, era de 43% - o que representa 
um crescimento de 23% no período. 
Também preocupa a proporção de pes-
soas com mais de 18 anos com obesi-
dade, 17,9%, embora este percentual 
não tenha sofrido alteração nos últi-
mos anos. Os quilos a mais na balança 
são fatores de risco para doenças crô-
nicas, como as do coração, hipertensão 
e diabetes, que respondem por 72% 
dos óbitos no Brasil.

Os itens pesquisados tiveram 
como prioridades medir a prevalên-
cia de fatores de risco e proteção para 
doenças não transmissíveis na popu-
lação brasileira. Subsidiar ações de 
promoção da saúde e prevenção de 
doenças.  A pesquisa foi realizada du-
rante nove anos (2006 a 2014), sendo 
entrevistados 40.853 com adultos com 
mais de 18 anos residentes nas capi-
tais dos 26 Estados e DF. Segundo o le-

vantamento, foi constatado o aumento 
no consumo de sal, frutas e hortaliças, 
que estão presentes na rotina da po-
pulação brasileira.Também aumentou 
o número de pessoas que buscam uma 
alimentação saudável, com menos gor-
dura, no entanto, tem substituído re-
feições por lanches.

Atividade física
Os adultos paraibanos ainda não 

têm o hábito de praticar atividades 
físicas recomendadas no tempo livre. 
De acordo com a pesquisa, apenas 36 
por cento têm esse hábito. A Organiza-
ção Mundial de Saúde recomenda 150 
minutos semanais para atividade física 
no tempo livre, porque contribui para 
o melhoramento da saúde. Profissio-
nais recomendam que qualquer tipo 
de esporte auxilia na prevenção de al-
gumas doenças, proporciona bem-estar 
físico, mental e até espiritual.

Crescimento
A apresentação da pesquisa foi 

feita pelo ministro da Saúde, Arthur 
Chioro. Para ele o mais importante 
para o Brasil “neste momento” é deter 
o crescimento da obesidade. “E nós 
conseguimos segurar esse aumento”, 
garantiu. 

Segundo Arthur Chioro, no Brasil 
não há tendência de disparos como 
nos outros países em que o crescimen-
to da obesidade é avassalador. “Em 
comparação com nossos vizinhos con-
seguimos deter o crescimento, quando 
é essa a tendência”, reforça. O índice de 
obesidade do Brasil está abaixo, por 
exemplo, da Argentina (20,5%), Para-
guai (22,8%) e Chile (25,1%).

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O índice de obesidade 
no país se manteve estável, 
mas o número de brasileiros 
acima do peso é cada vez 
maior, segundo aponta a 
pesquisa Vigilância de Fato-
res de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inqué-
rito Telefônico (Vigitel) 2014.

O sobrepeso ocorre 
quando o Índice de Massa 
Corpórea (IMC), relação entre 
peso e altura, vai de 25 até 
29,9. A partir de 30 de IMC, a 
pessoa é considerada obesa.

De acordo com os da-
dos, os homens registram os 
maiores percentuais - o índi-
ce de excesso de peso na po-
pulação masculina chega a 
56,5% contra 49,1% entre as 
mulheres. Não há diferença 
significativa entre os núme-
ros relativos a obesidade.

Em relação à idade, os 
jovens respondem pelas me-
lhores taxas, com 38% acima 
do peso ideal, enquanto pes-
soas com idade entre 45 e 64 
anos ultrapassam os 61%. A 
pesquisa demonstra ainda 
que pessoas com menor taxa 
de escolaridade (zero a oito 
anos de estudo) registram o 
maior índice de sobrepeso: 
58,9%. Do grupo que estu-

dou 12 anos ou mais, 45% 
estão acima do peso. Na 
obesidade, o índice também 
é maior entre os que estuda-
ram até oito anos (22,7%) e 
menor entre os que estuda-
ram 12 anos ou mais (12,3%).

Estabilização
O ministro da Saúde, Ar-

thur Chioro, avaliou que o 
aumento do sobrepeso não 
pode ser desconsiderado, 
mas destacou a tendência de 
estabilização da proporção 
de pessoas com obesidade 
nos últimos três anos. A es-
tratégia da pasta, segundo 
ele, inclui também passar 
dos atuais 17% de obesidade 
na população adulta para os 
15% recomendados pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS).

Além do avanço do ex-
cesso de peso, os indicadores 
apontam para o maior risco 
de doenças crônicas entre os 
brasileiros. Do total de entre-
vistados, 20% disseram ter 
diagnóstico médico de coles-
terol alto. As mulheres regis-
tram percentual de 22,2% e 
os homens, 17,6%. Entre os 
que têm 55 anos ou mais, o 
índice ultrapassa 35%.

Índice aumenta no país

Dados da pesquisa Vigi-
lância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crô-
nicas por Inquérito Telefô-
nico (Vigitel) 2014 apontam 
que o brasileiro está se exer-
citando mais, com um au-
mento de 18% nos últimos 
seis anos.

35,3% dos entrevistados 
disseram dedicar pelo menos 
150 minutos do seu tempo 
livre na semana com exercí-
cios (quantidade recomendada 
pela Organização Mundial 
da Saúde). Em 2009, o índi-
ce era 29,9%. Os homens são 
mais ativos do que as mulhe-
res - 41,6% deles praticam a 
quantidade recomendada de 
atividade física contra 30% 
delas. Jovens, ambos os se-
xos, são os que mais se exer-
citam, com índice de 50%.

A escolaridade aparece 
como fator importante. En-
quanto 47,8% das pessoas 
com 12 anos de estudo ou 
mais se exercitam no tempo 
livre, a taxa é 22,9% entre 
os que têm até oito anos de 
estudo. A pesquisa destaca 

que, embora o número de 
pessoas que disseram praticar 
atividades físicas seja maior 
do que os que não se exer-
citam, o índice da população 
fisicamente inativa (que não 
praticou nenhuma atividade 
física nos últimos três meses) 
ainda é alto: 15,4%. Os mais 
inativos são os idosos com 65 
anos ou mais (38,2%). Além 
disso, 12% dos jovens com 
idade entre 18 e 24 disseram 
não ter feito esforços físicos 
nesse período. O índice de 
brasileiros que não são sufi-
cientemente ativos chega a 
48,7%.

O ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, avaliou os 
resultados como “boas notí-
cias”, mas destacou que não 
se pode desconsiderar que 
15% da população assume 
ser totalmente sedentária. Já 
em relação à ingestão de fru-
tas e hortaliças, os números 
mostram que 36,5% dos en-
trevistados disseram consu-
mir esses alimentos cinco ou 
mais dias na semana. O índi-
ce cai para 24,1% quando se 
considera a quantidade reco-
mendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), de 

cinco ou mais porções diárias 
ou 400 gramas. As mulheres 
são as que mais diversificam 
os pratos - entre elas, o ín-
dice chega a 28,2% contra 
19,3% entre os homens. Ain-
da de acordo com o estudo, 
o consumo de carnes com 
excesso de gordura caiu no 
país. Entre 2007 e 2014, o 
percentual passou de 32,3% 
para 29,4%. Nesse caso, os 
homens comem duas vezes 
mais, com 38,4%, enquanto 
entre as mulheres, o índice 
é 19,3%. O sal, entretanto, 
permanece bastante presen-
te no prato do brasileiro. A 
frequência de adultos que 
consideram seu consumo 
de sal alto ou muito alto é 
15,6%, sendo maior entre os 
homens (17,4%).

Os dados mostram tam-
bém que 20,8% da popula-
ção toma refrigerante cinco 
ou mais vezes na semana. 
O índice, em 2007, era de 
30,9%. Já os alimentos doces 
são ingeridos cinco ou mais 
vezes na semana por 18,1% 
dos brasileiros, sendo mais 
presentes entre as mulheres 
(20,3%) do que entre os ho-
mens (15,8%). 

Mais pessoas se exercitam
Paula Laboissière
Da Agência Brasil
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Brasileiros estão 
praticando mais 
exercício físico, com 
aumento de 18%, nos 
últimos seis anos, 
aponta pesquisa
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Cruz Vermelha inscreve para reserva 
hOspital de trauma de JOãO pessOa

Salários vão de R$ 958 a 
R$ 1.576; inscrição é feita 
no auditório da instituição

l Barra de CamaratuBa 
Se você gosta de apreciar uma beleza selvagem, a dica é a Barra de 

Camaratuba. Habitada por uma pequena vila de pescadores ela pertence 
ao município de Mataraca, a aproximadamente 110km de João Pessoa/
PB e a 120km de Natal/RN, estando situada no meio do pouco que resta 
da Mata Atlântica, com praias desertas, lagoas, áreas de proteção 
ecológica e muito mais. A beleza local vem despertando o interesse de 
visitantes e investidores estrangeiros, que planejam com o apoio do poder 
público municipal, transformar a Barra de Camaratuba em um ícone do 
desenvolvimento turístico, sustentável e preservacionista com foco no 
ecoturismo, turismo rural e de aventura, a exemplo das instalações da Ong 
Caranguejo Uçá, onde se realiza um trabalho de preservação da espécie. 
O acesso a Barra de Camaratuba é através do município de Mataraca. 
Partindo de João Pessoa é feito no sentido Norte pela BR-101. 

Galante 
Para quem gosta de trio 

pé de serra pode aproveitar 
essa oportunidade. A partir 
do próximo domingo até o 
último domingo de maio o clima 
junino invade a Zona Rural de 
Galante, Distrito de Campina 
Grande, com um arrasta-pé 
que será realizado na Divina 
Vila, localizada na Fazenda Olho 
D’água. A realização é uma 
prévia do que vai acontecer 
na temporada 2015 do “Arraiá 
de Cumpade”, incluindo a 
gastronomia, cujos pratos 
para o novo cardápio estão 
em fase experimental sendo 
confeccionados pelos chefs Paulo Machado, Renato Valadares, 
Walter Dantas, Cumpade João e Adriana Lucena. Informações: (83) 
3224-3050 ou (83) 8650-0471.

paraíba: todos os cantos teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l memOrial 
Quem tiver a curiosidade em conhecer sobre a história do Maior 

São João do Mundo, não pode deixar de visitar o Memorial do Maior 
São João do Mundo. Nele é possível acompanhar com fotos, matérias 
em jornais e material publicitário sobre a história do evento desde 
1983, quando foi realizado em uma palhoça e posteriormente foi 
construído o Parque do Povo. O acervo pertencente a professora 
Cléa Cordeiro e o memorial fica instalado na Rua Tiradentes, 165, no 
Centro de Campina Grande. Ele está aberto à visitação gratuitamente 
de segunda-feira a sexta-feira, período das 14h às 17h. No sábado e 
domingo a visita é agendada por email: klea@terra.com.br ou através 
do fone: 9944-7070.

l trilha 

engenho
Um dos pontos turísticos do município de Areia é o Engenho 

e Cachaçaria Triunfo. Diariamente ele é visitado por turistas em 
busca da história de sucesso desse investimento, que é relatada 
pela proprietária Maria Júlia. Ela recebe os visitantes em uma sala 
para, além desse relato, falar sobre o processo de fabricação 
da cachaça e depois, conduz os grupos a uma visita pelas 
dependências do engenho. A visitação termina com a degustação 
lanche com sucos variados, caldo de cana, frutas, sorvete de 
rapadura com cachaça, e também na lojinha existente que 
comercializa produtos da Triunfo, souvenirs e entre outros. Para 
visitar o local é preciso pagar uma taxa de R$ 5, que dá direito 
à palestra de Maria Júlia e ao lanche. O Engenho Triunfo fica 
localizado na Zona Rural de Areia. Informações: (83) 3362-2390/
(83) 9931-9861 ou no E-mail: triunfo@oi.com.br.

Feijão 
O Clube do Feijão Amigo promove no próximo sábado, um 

almoço de confraternização a bordo do Catamarã 100% Lazer 
VII, rumo às águas cristalinas das piscinas naturais do Seixas. 
O presidente do clube, jornalista Onaldo Mendes, informa que o 
ponto de partida será às 9h em frente ao Restaurante Peixarão, 
na Ponta do Seixas, e que o passeio dá direito a buffet oferecido 
pelo Restaurante Al Primo Canto e música ao vivo. Turistas 
interessados podem participar. Informações: 8850-6888.

O turista em João Pessoa que queira 
obter informações sobre os pontos turísticos 
nos diversos municípios paraibanos, tem à sua 
disposição Posto de Informações Turísticas da 

PBTur, localizado na sede do órgão em Tambaú 
ou pelo telefone 3214-8185 ou no Box da 
Rodoviária, no Centro e também pelo telefone 
3218-6655.

l diCas

Foto:S teresa Duarte

Foto: Divulgação

A Trilha do Cume é um dos belos passeios da 
Comunidade Chã de Jardim, localizada às margens 
da Rodovia PB-060, estando situada a 118km de 
João Pessoa, 45km de Campina Grande e a 5km 
do município de Areia. A trilha que é feita na Mata 
do Pau Ferro, conta com nove roteiros que são 
preparados de acordo com o turista. Pode ser café 
da manhã/caminhada ecológica de 2km/banho de bica, 
café da manhã/caminhada ecológica de 5km/banho de 
bica/contemplação da barragem, cesta de piquenique 
com produtos regionais/caminhada ecológica de 400 
metros, cesta de piquenique com produtos regionais/
caminhada ecológica de 2km/banho de bica, cesta de 
piquenique/caminhada ecológica de 5km/banho de bica/
contemplação da barragem, trilha ecológica de 5 km/banho 

de bica/barragem, ou fazer apenas a trilha ecológica de 
2 ou de 1km. Informações com Luciana Balbino de Souza 
(coordenadora da Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Comunidade Chã de Jardim) 9998-25-
97/9344-7680.

A Cruz Vermelha Brasi-
leira filial do Rio Grande do 
Sul recebe inscrição de 15 a 
24 de abril para o Processo 
Seletivo Simplificado para 
compor o banco de reserva 
técnica no Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa. O contrato 
pessoal é regido pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

As vagas ofertadas são 
para nível médio e superior. 
No âmbito superior, as es-
pecialidades são: psicólogo, 
nutricionista, assistente so-
cial, fisioterapia, farmacêuti-
co e enfermeiro; já no nível 
médio são para técnico de 
enfermagem e radiologia. Os 
salários variam de R$ 958 a 
R$ 1.576  mais adicional de 
insalubridade.

De acordo com a geren-
te de Recursos Humanos do 
Hospital de Trauma, Tânia 
Rocha, todas as informações 
sobre o processo seletivo 
podem ser obtidas no edital 
do certame, por meio do site 
http://www.hospitaldetrau-
ma.pb.gov.br, ficando o can-
didato responsável pelo seu 
acompanhamento.  

“O candidato deve con-
ferir plenamente o edital, 

pois será inteiramente res-
ponsável por qualquer erro 
ou omissão, bem como pela 
veracidade das informações 
prestadas na ficha de inscri-
ção, podendo a instituição 
excluir do processo de sele-
ção o candidato que fornecer 
dados incorretos ou aquele 

que prestar informações in-
verídicas, ainda que o fato 
seja constatado posterior-
mente”.

As inscrições poderão 
ser realizadas, das 8h às 
12h e das 14h às 17h, no au-
ditório do Hospital de Trau-
ma, no endereço Av. Orestes 

Lisboa, s/n, Conjunto Pedro 
Gondim, João Pessoa/ PB, 
CEP 58031-090. 

Para fazer a inscrição, o 
candidato deverá levar 1kg 
de alimento não perecível, 
que será doado para uma 
instituição de caridade da 
Grande João Pessoa.

O Ministério da Saú-
de iniciou a distribuição 
da dose tripla combina-
da composta pelos medi-
camentos Tenofovir (300 
mg), Lamivudina (300 
mg) e Efavirenz (600mg), 
aos pacientes com HIV e 
Aids dentro do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Antes, o medicamen-
to estava disponível ape-
nas para as pessoas que 
iniciavam o tratamento. 
Agora, o medicamento 
será ofertado a todos os 
pacientes em tratamento 
que usam esta combina-
ção de drogas, os novos e 
os antigos.

Esta é a última etapa 
da implantação do novo 
medicamento que irá 
beneficiar mais de 100 
mil pacientes com HIV 
e Aids. O Ministério da 
Saúde investiu R$ 80 mi-
lhões na aquisição de 90 
milhões de comprimidos. 
O estoque é suficiente 
para atender os pacien-
tes em tratamento nos 

próximos 12 meses. Os 
novos pacientes dos Es-
tados do Rio Grande do 
Sul e Amazonas, que pos-
suem as maiores taxas de 
detecção do vírus, tam-
bém já recebiam, des-
de agosto, a dose tripla 
combinada. 

O uso do medica-
mento 3 em 1 está pre-
visto no Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas 
de Tratamento de Adul-
tos com HIV e Aids, como 
tratamento inicial para 
pacientes soropositivos. 
A nova dose representa 
avanço importante na 
melhoria do acesso ao 
tratamento de Aids no 
país, pois permite melhor 
adesão ao tratamento 
dos pacientes. Além de 
ser de fácil ingestão, o 
novo medicamento tem 
como grande vantagem 
a boa tolerância pelo pa-
ciente, já que significa a 
redução da atual dose, 
de quatro comprimidos, 
para um apenas.

Mais de 100 mil terão 
acesso ao 3 em 1

paCieNtes COm hiV

Administração do hospital condicionou à inscrição a doação de um quilo de alimento não perecível

FOtO: Evandro Pereira



Inclusão social
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Paraíba apresenta o projeto Prima na China
Música e Artes

Foto: Alberi Pontes

A metodologia e a filosofia de 
trabalho do Projeto de Inclusão 
Social através da Música e das Ar-
tes (Prima), desenvolvido pelo Go-
verno do Estado da Paraíba, serão 
apresentadas aos chineses pelo 
gestor do projeto, maestro Alex 
Klein. Na visita à China, que durará 
cerca de duas semanas, ele percor-
rerá as cidades de Jinan, Chengdu 
e Guangzhou, onde o maestro tam-
bém ministrará aulas em conserva-
tórios. 

Para Alex Klein, essa é mais 
uma oportunidade ímpar adquirida 
por um dos maiores projetos de in-
clusão social do Governo do Estado. 
“A China tem uma capacidade in-
crível de avanços em todos os seto-
res. Na música, não seria diferente. 
Portanto, esse intercâmbio servirá 
para que avancemos ainda mais nas 
ideias que implementamos aqui no 
Prima”, disse. 

O gestor do Prima não tem dú-
vidas de que o intercâmbio também 
levará bons resultados para os chi-
neses. “Mesmo com toda a prospe-
ridade econômica, a China também 
tem dificuldades de realizar inclu-
são social. Por isso, não tenho dúvi-
das de que a apresentação da filoso-
fia do Prima servirá para clarear as 
ideias dos governantes daquele país 
nesse sentido”, pontuou. “Temos 
muito o que ensinar também, contri-
buir com eles para desenvolvimento 
de projetos que tenham como obje-
tivo a inclusão”, prosseguiu. 

Pelo reconhecimento que o 
Prima tem adquirido desde que 
foi implantado, Alex Klein destaca 

que os alunos podem sonhar ainda 
mais. “É uma visita que não nos dei-
xa dúvidas de que, pelo menos em 

médio prazo, poderemos ter condi-
ções de fazer uma turnê pela China. 
A matéria-prima temos: o talento 

incontestável dos nossos alunos. As 
demais coisas são consequência”, 
finalizou. 

Processo de inclusão social de jovens por meio de música e artes será apresentado nas cidades de Jinan, Chengdu e Guangzhou pelo maestro Alex Klein

Nove anos depois da criação 
da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, em 2006, o Brasil colhe 
os frutos das mudanças na legisla-
ção para pequenos negócios, que 
tiveram início no governo Lula e 
são aprofundadas pela presidente 
Dilma Rousseff. O país segue, hoje, 
isolado na liderança em empre-
endedorismo, com o aumento de 
23% para 34,5% de empreendedo-
res em dez anos, segundo pesquisa 
Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), realizada no Brasil pelo Se-
brae e pelo Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade (IBQP).

Para se ter uma ideia da im-
portância desses números para a 
economia, basta fazer a compara-
ção. O pequeno negócio é respon-
sável por mais de 52% da geração 
de empregos formais e 40% da 
massa salarial no país. O número 
de brasileiros entre 18 e 64 anos 
que possuem empresa ou que es-
tão abrindo uma é muito superior, 
por exemplo, ao da nação campeã 
da livre iniciativa. Os Estados Uni-
dos têm 20% de empreendedores. 
Outros países registram índices 
ainda menores, como Reino Uni-
do (17%), Japão (10,5%), Itália 

(8,6%) e França (8,1%). Para in-
centivar o microempreendedor, 
peça-chave na geração de empre-
gos no Brasil, o Sebrae promove 
nesta semana, de 13 a 18 de abril, 
a 7ª Semana do Microempreende-
dor em 26 Estados e no Distrito 
Federal. 

Cerca de 140 mil empreende-
dores participarão de oficinas e 
palestras gratuitas, em que serão 
esclarecidas dúvidas sobre tipos 
de empreendedorismo, segurança 
alimentar, tributação e legislação. 
Também estão previstas 42 mil 
capacitações (saiba mais) .

Campeão em empreendedorismo, 
o Brasil gera 52% de empregos

Ex-beneficiária do Bolsa comanda salão

Abrir empresa será mais fácil em junho

INFRAÇÃo No PAÍS

A empreendedora Sandra da 
Silva Rezende, de 40 anos, e mo-
radora de Alto Araguaia, no Mato 
Grosso, é um exemplo do sucesso 
do sistema para o microempreen-
dedor individual. Ex-beneficiária 
do Bolsa Família, Sandra decidiu 
há alguns anos fazer um curso de 
manicure e pedicure pelo Pronatec. 
Hoje, comanda o próprio salão e já 
pensa em contratar uma funcioná-
ria. “Do dia em que coloquei uma 
placa informando que prestava 
serviço de manicure na frente de 
casa em diante, as clientes aparece-
ram, a renda aumentou e não pre-
cisei mais do Bolsa Família”, relata 
Sandra. “Aí, entreguei meu cartão”.
Casos como o de Sandra são cada 

vez mais comuns. Dos 9,6 milhões 
de empreendimentos registrados 
pelo Super Simples, em vigor des-
de 2007, 4,8 milhões são cadas-
trados pelo Micro Empreendedor 
Individual (MEI). “O MEI tornou-se 
o grande motor de impulso para o 
crescimento pela inclusão produti-
va e social”, afirma José Constanti-
no, secretário-executivo da Secre-
taria da Pequena e Média Empresa, 
em conversa com o Portal Brasil.

Os números impressionam. 
Em 2010, 0,7 milhão de microem-
preendedores individuais estavam 
cadastrados pelo MEI. Em 2014, 4,6 
milhões já constavam do banco de 
dados do sistema. Para Constan-
tino, o MEI representa um avanço 

extraordinário para o ambiente de 
negócios no país ao permitir a for-
malização do pequeno empreende-
dor com segurança, rapidez e me-
nos burocracia. “A legislação para 
o micro empreendedor individual é 
um fenômeno do empreendedoris-
mo”, atesta ele.

Cidadãos cadastrados pelo MEI 
têm direito a aposentadoria, auxí-
lio-doença e licença-maternidade. 
Além disso, empreendedores indi-
viduais pagam carga reduzida de 
impostos: de R$ 33,90 a R$ 38,90 
(5% do salário mínimo mais ICMS e 
ISS). Para serem registrados pelo 
sistema, os microempreendedores 
devem ter receita bruta anual de 
até R$ 60 mil.

O ambiente cada vez mais favo-
rável e menos burocratizado para a 
realização de negócios apresenta re-
sultados visíveis: de cada dez micro e 
pequenas empresas abertas no Bra-
sil, segundo o Sebrae, sete superam 
a marca de dois anos de existência. O 
processo de formalização do micro-
empreendedor individual é rápido e 
pode ser feito de forma gratuita no 

Portal do Empreendedor. Feito o ca-
dastramento, o CNPJ e o número de 
inscrição na Junta Comercial são obti-
dos imediatamente, sem custos. Lan-
çado em fevereiro, o Programa Bem 
Mais Simples vai diminuir a burocra-
cia e facilitar o ambiente de negócios 
no país. O programa apresenta cinco 
diretrizes: eliminar exigências que se 
tornaram obsoletas com a evolução 

tecnológica; unificar o cadastro e a 
identificação do cidadão; permitir o 
acesso aos serviços públicos em um 
só lugar; guardar informações dos 
cidadãos para consultas; além de 
resgatar a fé na palavra do cidadão, 
substituindo documentos por decla-
rações pessoais. O módulo simpli-
ficado de abertura de empresas vai 
funcionar a partir de junho.

Se uma criança de sete anos co-
metesse uma infração no Brasil do 
ano de 1808, ela poderia ser puni-
da legalmente, exceto com pena de 
morte. Dos 17 aos 21 anos, o infra-
tor daquela época era enquadrado 
como “jovem adulto” e poderia ter 
sua pena reduzida. Ao contrário de 
que se pensa e como mostra esse 
exemplo, os jovens no Brasil sem-
pre tiveram a chamada responsa-
bilidade penal e não ficam impunes 
ao cometer um crime.

A promotora de Justiça Jani-
ne Borges Soares fez um estudo 
histórico das leis que trataram de 
crianças e adolescentes infratores 
no país. Para ela, a discussão sobre 
redução da maioridade penal está 
seguindo um caminho equivocado. 
“O que precisa ser feito é imple-
mentar o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Mexer na maioridade 
só vai piorar o problema e colocar 
mais pessoas no sistema prisional”, 
afirma Janine, que trabalha na área 
criminal e fez Mestrado na PUC do 

Rio Grande do Sul. O projeto em 
discussão no Congresso Nacional 
propõe baixar de 18 para 16 anos 
a idade mínima para, em casos de 
crimes violentos, uma pessoa ser 
julgada pela Justiça Comum. 

Trata-se de algo diferente da 
chamada responsabilidade penal 
que prevê punições (como as medi-
das socioeducativas) para um me-
nor de idade infrator. 

“Hoje, ocorre uma ‘judicializa-
ção’ de temas que envolvem família, 
política, drogas. Querem tudo resol-
ver com mudanças na lei”, critica a 
promotora.

As primeiras leis que tratam 
de jovens infratores foram herda-
das das “Ordenações Filipinas”, que 
Dom João VI trouxe ao mudar a cor-
te portuguesa para o Rio de Janeiro 
em 1808. Na década de 1830, foi 
criado o Código Criminal do Impé-
rio do Brasil, que colocou a maiori-
dade penal aos 14 anos. Entre 7 a 
14 anos, as crianças poderiam ser 
levadas às “casas de correção”. 

Desde 1808, os jovens têm 
responsabilidade penal

Gradações ao longo dos anos e punições
Segundo Janine Borges, a chega-

da da República mudou a abordagem 
em relação ao tema. A partir de 1890, 
a responsabilidade penal passou para 
14 anos, seguindo gradações até a ida-
de de 21 anos e atenuando punições. 
Havia uma orientação republicana de 
se criar “cidadãos úteis e produtivos”, 
e os juízes começaram a analisar os 
critérios “biopsicológicos” para defi-
nir suas sentenças contra jovens.

A virada para o século XX foi um 
momento de criação de Tribunais de 
Menores em diversos países, como 
Estados Unidos (1899), Alemanha 
(1908), Argentina (1921), Brasil 
(1925) e Espanha (1924). Surge uma 
preocupação de se consolidar leis pe-
nais e serviços de assistência social. 
Em 1922, por exemplo, ocorre o pri-
meiro Congresso Brasileiro de Pro-
teção à Infância. A Justiça brasileira 

definiu um código de menores no ano 
de 1927, graças ao trabalho do juiz 
Mello Mattos – o primeiro magistrado 
especializado nesse tema na América 
Latina. Criou-se um processo especial 
para quem tinha de 14 a 18 anos de 
idade, além de serviços de proteção e 
assistência. O primeiro código voltado 
para jovens tem um teor protecionista 
e a intenção de controle social.

O Código Penal de 1940 estabele-
ceu a maioridade aos 18 anos no Bra-
sil. Os menores de idade ficaram sujei-
tos à “pedagogia corretiva”. Em 1943, 
o governo criou o Departamento Na-
cional da Criança, com um enfoque so-
cial e sem um caráter essencialmente 
jurídico. Existe um avanço expressivo 
de direitos dos jovens naqueles anos, 
indo até 1959, quando as Nações Uni-
das (ONU) editaram a Declaração dos 
Direitos das Crianças.



Médicos Sales Pinto, Fátima 
Patrício e Roxana Almeida 
Roque, empresários Adol-
fo Maia Filho e Dayse von 
Söhsten Lima, executivos 
Epitácio Pessoa Pereira-Di-
niz e Ricardo Correia Lima, 
conselheiro e poeta Luiz 
Nunes Alves, assistente 
social Odila de Lucena Melo, 
juiz Ruy Eloy, design de 
moda Patricia Chanpam.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A quarta edição do reality 
"Desafio da Beleza", promovido pelo 
canal GNT e O Boticário tem 10 con-
correntes disputando 3 vagas e os 
vencedores se juntarão aos outros 
10 já selecionados.

  A novidade é que o público 
poderá fazer o papel de júri e es-
colher três candidatos até este 
domingo, no site do canal GNT.

Zum Zum Zum

FOTO: Divulgação

Congresso

O RENOMADO 
médico paraibano 
Oswaldo Travassos 
participou recente-
mente em São Paulo 
do VII Congresso da 
Sociedade Brasileira 
de Lentes de Contato 
(Soblec), coordenado 
pelo oftalmologista 
Newton Kara.

O evento foi realiza-
do no Maksoud Plaza, 
na capital paulista, 
onde o médico Oswaldo 
Travassos fez palestra 
sobre “Anisometropia: 
diagnóstico e cor-
reção”. Médico Oswaldo Travassos com o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Milton Ruiz e 

o presidente do Soblec, Newton Kara

“Preservar o 
cumprimento do dever 
e se guardar em silêncio 
é a melhor resposta 
à calúnia”

“Não sei ao certo, se calúnia 
e ingratidão são pobreza 
de caráter ou revelam o 
verdadeiro caráter de 
algumas pessoas”

GEORGE WASHINGTON LEÔNIA OLIVEIRA

Memória
FOI LANÇADA, na 

última terça-feira, pelo 
presidente do TJPB, 
desembargador Mar-
cos Cavalcanti a pro-
gramação das festivi-
dades do Sesquicen-
tenário de nascimento 
de Epitácio Pessoa”. 

Na ocasião, foi 
instituída uma 
“Comissão de Notáveis” 
para ajudar na organização 
dos eventos, formada 
por historiadores e 
membros da Academia 
Paraibana de Letras. 
No dia 28 de maio 
haverá já uma visita 
ao Museu e Cripta de 
Epitácio Pessoa no 
Palácio da Justiça e 
palestra do historiador 
Humberto Melo.

FOTO: Dalva Rocha

Cantoras Renata Arruda e Diana Miranda na Casa Roccia

   A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas atingiu este ano a 
99,48% dos municípios do país. A prova da primeira fase será no dia 2 de junho.

Renata e Sales Pinto, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Osmar Santos
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Estimada Marise, ela é a aniversariante de hoje

Cidadão
O SECRETÁRIO 

do Desenvolvimento e 
Articulação Municipal 
Waldson Souza vai ser 
homenageado pela As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba, com a outorga 
do título de cidadão 
paraibano.

A iniciativa é do 
deputado Ricardo 
Barbosa e o projeto 
já foi sancionado pelo 
governador Ricardo 
Coutinho.

Cadeiras cativas
ESTÁ sendo disponi-

bilizado pela Secretaria 
de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer o alu-
guel de cadeiras cativas 
no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa. Restam 
100 lugares ao preço de 
R$ 1.000,00 à vista e o 
comprador tem direito a 
utilizá-lo por cinco anos.

Inspiração romântica
A SALA de concertos “Maestro José Siqueira”, no 

Espaço Cultural “José Lins do Rego” recebe hoje, a partir 
das 20h30, mais um espetáculo da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba.

Com inspiração romântica e regido pelo maestro 
capixaba Leonardo David, o conceto terá o clássico 
“Romeu e Julieta”, de Tchaikovsky seguida do romance 
“Tristão e Isolda”, de Richard Wagner.

PROMOVIDA pela Representação Regional Nor-
deste do Ministério da Cultura, acontece hoje uma 
videoconferência com a secretária da Cidadania e da 
Diversidade Cultural do MinC, Ivana Bentes que será 
transmitida diretamente de Recife para todas as capi-
tais nordestinas.

A videoconferência tem o objetivo de apresentar a 
Lei Cultura Viva e a sua nova regulamentação e em João 
Pessoa ela acontece no Banco do Nordeste do Brasil, 
na Av. Epitácio Pessoa.

Lei Cultura Viva

   A tradicional Corrida de Tiradentes está com inscrições abertas até 
o próximo dia 20 no site www.pm.pb.gov.br ou www.zeniteesportes.com.br. A 
competição será realizada no dia 25 de abril e a largada será em frente à Fundação 
Casa de José Américo na Praia do Cabo Branco.

FOTO: Goretti Zenaide

Roziane Coelho, Roberta Aquino, Lúcia Padilha, Hélia Botelho, a anfitriã da tarde festiva Socorro Motta 
e Núbia Gonçalves no QBistrô/Qoi Chocolate onde foi comemorado o aniversário de Socorro

   Na próxima segunda-feira, as prateleiras da  loja Baú Chic já estarão com a 
nova coleção outono-inverno, informa a empresária Auxiliadora Cardoso. O inverno vem 
com seus tradicionais tons terrosos, o preto e o branco, mas desta vez as apostas são 
também as estampas super coloridas e animal print.

Direitos humanos
O GOVERNO do Estado, através da Secretaria de De-

senvolvimento Humano, a Prefeitura de Campina Grande e 
os Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, promovem hoje a Conferência Regional de 
Direitos Humanos. Será às 8h no Centro de Capacitação 
de Professores de Campina Grande.

Poéticas de Raul Córdula
SERÁ lançado hoje, na Arte Plural Galeria, em Recife, 

o livro “Raul Córdula: poéticas”, de autoria da pesquisadora 
e curadora de arte, Joana D´Arc Lima.

A obra apresenta a trajetória do artista paraibano, 
radicado há 30 anos em Olinda, que tem 50 anos de ativi-
dades nas artes plásticas e na literatura, assim como em 
curadorias de mostras nacionais.

   O presidente da Abrajet , Rogério Almeida convidando para Fampress 
“Caminhos do Recife a Gravatá” que vai acontecer de 24 a 26 deste mês. Com café 
da manhã no Nobile Beach Class Convention e hospedagem no aprazível Fazenda 
Portal de Gravatá.
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Ligações telefônicas 
para fixo em orelhões 
passam a ser gratuitas

Página 15

13

João Pessoa vive dia de protestos
contra o PL 4330/04

Pelo menos 18 Estados 
do país registraram 
manifestações semelhantes

O prazo para o licenciamen-
to das motocicletas de até 50 ci-
lindradas, as chamadas “cinquen-
tinhas”, que se encerraria no dia 
9 deste mês, foi prorrogado por 
mais 90 dias, de acordo com a 
decisão do Conselho Estadual de 
Trânsito (Cetran/PB). Entre os mo-
tivos para a obrigatoriedade do 
licenciamento está o grande nú-
mero de acidentes e de vítimas 
envolvendo esses veículos. Além 
disso, em caso de assalto, a polícia 
poderá recuperar o ciclomotor ve-
rificando a localização dele atra-
vés do registro.

A falta de emplacamento possi-
bilita que pessoas sem conhecimen-
to técnico pilotem essas motos, co-
locando a vida de várias pessoas em 
risco. O jornal a União foi para as ruas 
ontem e perguntou o que as pessoas 
acham sobre esta nova medida.

A maioria apoia, dizendo que 
os acidentes irão diminuir, como 
também os assaltos.. De acordo 
com um dos entrevistados, a “cin-
quentinha” atrapalha a velocidade 
nas vias; outro diz que o valor para 
o emplacamento está muito caro e 
o motivo para ter comprado a moto 
foi por não precisar pagar um valor 
tão exagerado.

Veja a resposta dos entrevis-
tados:

Pessoense se mostra favorável à decisão do Cetran-PB
EMPLacaMEnto DaS “cInQUEntInHaS”

Enquete

"Acho que o 
emplacamento das 
cinquentinhas vai 
favorecer em al-
gumas coisas. Mas 
tem muita gente 
que comprou essas 
motos achando 
que não iam ser 
emplacadas. Então, acho que a loja delas tem 
que arcar com as consequências também. O 
preço que eles estão cobrando é um absurdo. 
É o preço de uma moto grande. Concordo pela 
segurança, mas o preço é injusto".

"É melhor 
porque também 
evitam a 
falsificação 
das quadrilhas 
e evitam 
os roubos. 
Não conheço 
ninguém que 
foi assaltado e nunca vi uma situação 
terrível como essa. Graças a Deus!  Mas sei 
que acontece e acho que assim as coisas 
tendem a melhorar. Pelo menos espero 
que sim".

"É o seguinte, 
a cinquentinha 
é um problema 
enorme pra 
gente. Em 
primeiro lugar, 
tá acontecendo 
muito assalto 
por causa da 
falta de emplacamento. Em segundo, 
essas motos atrapalham muito o trânsito, 
porque elas são lentas demais. Então, me 
favorece, porque vai aumentar o valor e 
diminuir a circulação delas nas ruas".

"É uma ação 
certa e que deve 
ser cumprida. 
Fiquei sabendo 
que houve a 
prorrogação da 
medida e que 
deve ser usada a 
força coercitiva da 
polícia pra ir às ruas, fiscalizar o emplacamen-
to. Vai ajudar muito, porque são pessoas que 
não sabem as leis de trânsito e acabam preju-
dicando tanto os condutores de carro quanto 
os de moto maiores de 50 cilindradas" .

"É pra ser empla-
cada mesmo, é 
mais seguro. Por 
exemplo, eu não 
posso comprar 
uma, porque se 
eu for assaltado, 
como vou fazer 
pra achar ela de-
pois? Não tem essa possibilidade. E a maioria 
dos assaltos hoje em dia é só com elas. Vem 
um carinha em cima dessas cinquentinhas 
e leva tudo o que as pessoas têm. Então vai 
ser melhor pra todo mundo". 

"Vai ser bom 
porque vai 
formalizar e, 
assim serão 
mais pessoas 
responsáveis 
pilotando, por-
que do jeito que 
o trânsito está 
é muito perigoso. Colocam a vida de todos 
em risco. É uma medida que vai melhorar a 
vida de todo mundo. Quanto aos assaltos, 
eu nunca vi ou soube de algum, porque mal 
saio de casa. Mas sei que acontecem".

"Acho correto, 
porque é melhor 
pra não ocorrer 
tantos roubos 
como vem 
acontecendo 
diariamente. 
Conheço pessoas 
que já foram 
assaltadas. O cunhado do meu namorado 
foi assaltado. Roubaram a moto dele. 
Só conseguiu recuperar depois, porque 
outras pessoas que viram a moto dele 
conseguiram identificar". 

"Já me aciden-
taram com uma 
cinquentinha. 
Eu ia pra o 
trabalho e um 
rapaz bateu em 
mim. Fiquei lá 
no sol quente 
esperando 
ajuda, enquanto o cara foi embora 
sem prestar socorro. Então sim, vai 
ser uma coisa viável e segura. Trân-
sito não é brincadeira e deve-se ter 
cuidado quando se está dirigindo". 

Julio Cesar 
 DJ

Gillyane Pereira
estudante

Jonh FranC 
pintor letrista

stePhanne lima 
funcionária pública

elson de oliveira 
desempregado

vanessa Faustino 
 operadora de telemarketing

Gabriela alves
estudante

Genaldo soares
pedreiro

Janielle Ventura
Especial para A União

Sindicatos de trabalha-
dores e movimentos sociais 
da Paraíba realizaram protes-
to no Centro de João Pessoa 
ontem pela manhã contra o 
Projeto de Lei 4330/04, que 
regulamenta a terceirização 
de mão de obra no país. O 
texto base do PL foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados 
no último dia 8 e será enca-
minhado ao Senado após a 
análise de todos os destaques 
e emendas feitas pelos parla-
mentares. 

A atividade de ontem 
fez parte das ações do Dia 
Nacional de Paralisação, con-
vocado pela CUT (Central 
Única dos Trabalhadores) e 
outras quatro centrais sindi-
cais. Pelo menos 18 Estados 
registraram manifestações 
semelhantes.

Em João Pessoa, os traba-
lhadores se concentraram no 
Parque Solon de Lucena e, por 
volta das 11h, saíram em mar-
cha em direção à Assembleia 
Legislativa junto com re-
presentantes do Movimen-
to dos Trabalhadores Ru-
rais Sem-Terra (MST), que, 
momentos antes, haviam 
interrompido o trânsito na 
Avenida Epitácio Pessoa.

Durante toda a manhã, 
os bancos permaneceram 
fechados e as aulas na UFPB 
foram suspensas. Para Marcos 
Henriques, diretor executivo 
da Central Única dos Traba-
lhadores, a mobilização é uma 
convocação aos trabalhadores 
que se sentem prejudicados 

pelo Projeto de Lei 4330/04.
“Esse projeto de lei é um 

golpe à classe trabalhadora e 
vem através da terceirização 
de atividades-fins, ou seja, 
qualquer ramo de atividade 
pode ser terceirizado, causan-
do perdas irreversíveis aos 
trabalhadores. Nós passamos 
mais de 80 anos para cons-
truir convenções coletivas 
dentre as várias categorias 
de trabalhadores, que repre-
sentam avanços, inclusive, al-
guns desses até maiores que 
a própria CLT. Na verdade, o 
que os empresários querem 
é ter empresas sem empre-
gados, eles querem ‘rasgar’ a 
CLT, fazendo contratos rebai-
xados, deixando de dar em 

alguns casos 13º, férias, FGTS 
e, por outro lado, até permi-
tindo que os trabalhadores se 
constituam enquanto entida-
de jurídica pra justamente se 
suprimir desses direitos. En-
tão, a responsabilidade deixa 
de ser solidária e passa a ser 
subsidiária”, explicou Marcos. 

Através de cartazes, pan-
fletos, palavras de ordem e 
atos de repúdio, muitos ma-
nifestantes lembraram os 10 
deputados federais parai-
banos que votaram a favor 
da terceirização, como uma 
maneira de alertar a popula-
ção sobre as escolhas de seus 
representantes na Câmara 
Federal. Pedro Cunha Lima 
(PSDB), Efraim Filho (DEM), 

Hugo Motta (PMDB), Mano-
el Junior (PMDB), Veneziano 
Vital do Rêgo (PMDB), Ben-
jamin Maranhão (PMDB), Rô-
mulo Gouveia (PSD), Welling-
ton Roberto (PR), Wilson 
Filho (PTB) e Aguinaldo Ri-
beiro (PP) estão entre os 324 
deputados que votaram a fa-
vor do projeto de lei.

Empresas públicas
A Câmara dos Deputados 

aprovou, na terça-feira (14), 
a retirada da regulamentação 
da terceirização em empresas 
públicas, sociedades de eco-
nomia mista e suas subsidiá-
rias e controladas, no âmbito 
da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios, 

a aplicarem as regras da ter-
ceirização, garantindo a con-
tinuidade de concursos públi-
cos nos serviços públicos. 

Para Eliezer Gomes, re-
presentante da Confedera-
ção Nacional dos Trabalha-
dores do Comércio e Serviço, 
essa é a primeira vitória do 
movimento que estão nas 
ruas. “A Câmara Federal não 
fez esse recuo, porque é ‘boa-
zinha’ ou fez reflexão sobre a 
aprovação. O motivo disso é 
o povo que está nas ruas e 
a nossa luta também é pra 
revogar nas empresas priva-
das. Não aceitamos a tercei-
rização para nenhum traba-
lhador brasileiro”, completou 
Eliezer.

Campina Grande
A mobilização dos pro-

fessores da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), represen-
tantes dos funcionários dos 
Correios, órgãos públicos 
e da Energisa de Campina 
Grande começou às 9h na 
Praça Clementino Procópio, 
no Centro. As categorias 
protestavam contra o Proje-
to de Lei 4330/04, aprovado 
pela Câmara dos Deputados, 
argumentando que a regula-
mentação dos contratos de 
terceirização pode provocar 
precarização no mercado de 
trabalho.

Segundo os manifestan-
tes, o projeto prejudica todos 
os trabalhadores. “Nós somos 
contra este processo e esta-
mos inclusive reivindicando a 
contratação de 200 carteiros e 
200 atendentes para melhorar 
a entrega para a população”, 
disse o funcionário dos Cor-
reios, José Cavalcante. 

Os manifestantes saíram 
em caminhada pelo Centro 
da cidade. Um grupo chegou 
a entrar em uma agência dos 
Correios para convencer os 
trabalhadores a aderirem à 
paralisação. Na Praça Clemen-
tino Procópio, o grupo se divi-
diu. A parte mobilizada pela 
CUT permaneceu no local en-
quanto outros movimentos e 
entidades seguiram em cami-
nhada. 

Antes da divisão, houve 
bate-boca entre manifes-
tantes pelo microfone, com 
cada grupo defendendo uma 
proposta. A organização diz 
que o público chegou a mil 
pessoas. O ato durou cerca 
de três horas.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União
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Paralisação nacional foi convocada pelas centrais sindicais em repúdio ao Projeto de Lei que regulamenta a terceirização de mão de obra
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Dia Mundial da Voz: médicos 
orientam sobre a saúde vocal
Estimativa do Inca é de 
100 novos casos de câncer 
de laringe, este ano, na PB

Hoje é o Dia Mundial 
da Voz, data voltada para a 
conscientização sobre a im-
portância dos cuidados com 
a saúde vocal, para evitar 
doenças e contribuir para 
uma melhor qualidade de 
vida. O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) estima o sur-
gimento de 100 novos casos 
de câncer de laringe este 
ano na Paraíba. Em 2014, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB) registrou 97 
óbitos por câncer nas cordas 
vocais e de laringe. 

A médica especialista 
Camila Cruz adverte que as 
pessoas não devem ignorar 
uma rouquidão que dura 
mais de 15 dias. “Não é nor-
mal, tem que ser feita uma 
consulta com um otorrino-
laringologista”. A médica ex-
plica que a maneira de usar 
a prega vocal (duas mem-
branas finas que em conjun-
to produzem o som) é muito 
importante. “Há pessoas que 
usam apenas parte dela e 
então são formados os calos 

vocais. Quando você escreve 
de maneira errada formam-
se calos nos dedos. A mesma 
coisa é com a prega vocal. 
Se ela for utilizada de for-
ma errada e não houver um 
certo cuidado, pode causar 
lesões”, alerta.

Quando o diagnóstico é 
feito no início, a retirada da 
lesão já cura e, no caso de 
câncer, evita que o paciente 
se submeta a quimioterapia 
ou radioterapia. Mas o me-
lhor tratamento para que 
as doenças nas cordas vo-
cais sejam evitadas continua 
sendo os cuidados diários. 
Além disso, é importante 
procurar um médico para 
fazer o exame de preven-
ção chamado laringoscopia, 
principalmente em casos de 
rouquidão por mais de 15 
dias.

Renata Escarião é pro-
fessora e jornalista e pro-
cura estar sempre com uma 
garrafinha de água por per-
to enquanto ministra suas 
aulas. Garganta seca, arra-
nhando, pigarros e rouqui-
dão são algumas ocorrên-
cias comuns e foram mais 
frequentes em seu primeiro 
ano de docência. "Hoje em 
dia melhorou bastante. Na 
maioria das vezes tratava 
com sprays com própolis e 

mel", explica a professora.
A médica Camila Cruz 

alerta que fazer gargare-
jos com substâncias como 
limão e vinagre não é bom 
porque a boca fica mais áci-
da. O indicado é fazer gar-
garejo com bicarbonato ou 
esquentar um pouquinho 
de mel (por ser mais visco-
so) e tomar para que ele aja 
como uma película proteto-
ra para evitar as "coceiras" 
na garganta.

O exame
O exame dura de 5 a 

10 minutos e é feito sem 
nenhuma sedação, com o 
paciente sentado. A video-
laringoscopia permite que 
uma ótica seja colocada na 
boca do paciente e a ima-
gem seja refletida em um 
monitor. Essa ótica é an-
gulada e "olha" para bai-
xo, na direção da garganta. 
Solicita-se ao paciente que 
emita alguns sons de for-
ma prolongada ("iiiiiiiiiii", 
"aaaaaaa") e que respire 
fundo, enquanto se observa 
as pregas vocais.

Os principais profissio-
nais da voz que procuram 
por atendimento especiali-
zado são professores, can-
tores, locutores e apresen-
tadores. É comum que antes 

do trabalho, esses profissio-
nais façam um breve aque-
cimento vocal para que as 
pregas não se desgastem 
tanto. Depois disso, há um 
repouso seguido de hidra-
tação. Esses aquecimentos 
vocais são indicados por um 
fonoaudiólogo, que indicará 
a realização de exercícios de 
acordo com a particularida-
de de cada caso.

Janielle Ventura
Especial para A União

FIQUE ATENTO 
O que devemos fazer:
l Descansar e dormir bem.
l Beber muita água, hidratar bem as pregas vocais
l Repouso vocal principalmente depois do trabalho.
l Aquecimento indicado pelo fonoaudiólogo.
l Não ultrapassar seus limites vocais.
l Alimentação saudável
l Poupar a voz durante crises alérgicas ou estados gripais.

O que devemos evitar:
l Cigarros e outras drogas.
l Tosse
l Pigarro constante.
l Receitas caseiras que contenham substâncias ácidas (limão, 
vinagre, etc.).
l Beber líquidos muito gelados e ingerir bebida alcoólica.

Após passagem por Bra-
sília na segunda-feira (13) e 
Goiânia na terça (14), a co-
mitiva paraibana já está em 
Belo Horizonte (MG), onde 
na noite de hoje encerra o 
roadshow promovido pelo 
trade em cidades das regiões 
Sudeste e Centro-Oeste. A es-
timativa é de reunir cerca de 
450 agentes de viagens nas 
três apresentações. Na capi-
tal mineira, a dinâmica será 
idêntica às duas primeiras. 

Os integrantes da comiti-
va fazem exposição e entrega 
de material institucional, mos-
trando a infraestrutura dos 

empreendimentos e das cida-
des de João Pessoa e do Conde. 
Em seguida, há uma apresen-
tação dos principais roteiros 
da Paraíba, com destaque para 
os festejos juninos, com uma 
referência especial ao Maior 
São João do Mundo realizado 
em Campina Grande. A atração 
tem sido a apresentação do 
grupo folclórico do Sesc, que 
antecipa o que ocorrerá na Pa-
raíba durante o São João.    

De acordo com a presi-
dente da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), Ruth Ave-
lino, a ação nas três capitais é 
fundamental para manter o 

Destino Paraíba na prateleira 
das agências de viagens locais 
e pela fidelização dos profis-
sionais que têm contato direto 
com o público final, já pensan-
do na vinda dos turistas no pe-
ríodo de férias do meio do ano 
e dos festejos juninos. 

A consultora de Plane-
jamento da PBTur, Débora 
Luna, enfatiza que a ação não 
se limita a divulgar os rotei-
ros por João Pessoa, mas se-
gue a determinação de que é 
necessário ‘vender’ o Estado 
como um todo, seguindo o 
slogan promocional de que a 
Paraíba vai além do sol e mar.

Trade turístico encerra hoje 
roadshow em Belo Horizonte 

DESTINO PARAÍBA

A Secretaria de Educa-
ção e Cultura (Sedec) de João 
Pessoa está elaborando um 
novo calendário para repor 
os 21 dias letivos que foram 
perdidos devido à greve dos 
professores da Rede Munici-
pal de Ensino da capital. De 
acordo com Gilberto Cruz, 
diretor de Gestão Curricular 
(DGC) da Sedec, todas as 95 
unidades de ensino já rece-
beram orientações de como 
repor as aulas, contemplan-
do os 200 dias letivos deter-
minados pelo Ministério da 
Educação (MEC) e 800 horas 
de aula. 

Gilberto explica ainda 
que as orientações visam, 
principalmente, não prejudi-
car os alunos, tendo em vis-
ta que parte das escolas não 
paralisaram as aulas durante 
a greve e essas já tinham re-
cebido orientações de como 
fazer essa elaboração. 

As escolas têm até o dia 
22 de abril para elaborar o 
calendário e encaminhar de 
volta à Sedec, para que seja 
analisado pela DGC. Uma 
das orientações da secreta-
ria para as escolas é de que 
nos finais de semana as aulas 
só podem ser repostas em 

apenas um sábado por mês, 
pois a maioria dos professo-
res que compõem o quadro 
do Ensino Fundamental faz 
curso de formação do Pacto 
Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic) e pós-
graduação. 

“O recesso do mês de 
junho ficará comprometi-
do para podermos cumprir 
os 200 dias de ano letivo. 
Os diretores terão que ter 
essa sensibilidade com as 
equipes. O calendário é um 
direito dos alunos e tem 
que ser cumprido”, disse 
Gilberto Cruz. 

Escolas municipais elaboram 
novo calendário após greve

REPOSIÇÃO DAS AULAS

Espep oferece 40 cursos para servidores
O Governo do Estado da 

Paraíba, por meio da Escola de 
Serviço Público do Estado da 
Paraíba (Espep) oferece aos 
servidores estaduais, no mês 
de maio, 40 cursos de quali-
ficação profissional em João 
Pessoa e nos municípios de 
Campina Grande, Alagoa Gran-
de e Sousa. As capacitações se-
rão iniciadas entre os dias 4 e 
16 de maio, com aulas nos três 
turnos, como também, quinze-
nalmente aos sábados.

Em João Pessoa, no tur-
no da manhã, estão sendo 
oferecidos os cursos de Con-
ceitos Básicos do Pregão, 
Qualidade na Prestação de 
Serviço, Formação para Se-
cretária do Serviço Público, 
Iniciação à Informática, Ca-
pacitação em Gestão de Pes-
soas, Higiene e Segurança no 
Trabalho, Elaboração de Pro-
jetos e Captação de Recursos 

e Introdução ao Excel.
Para o turno da tarde, a 

Espep oferta os cursos de Ges-
tão de Resíduos Sólidos nos 
Espaços Públicos, Higiene e 
Segurança no Trabalho, Inicia-
ção à Informática e Políticas 
de Enfrentamento às Drogas.

Os servidores interessa-
dos em se inscrever para o 
turno da noite têm a opção 
de cursar Atendimento Pré
-Hospitalar, Iniciação a Lin-
guagem Brasileira de Sinais, 
Política de Enfrentamento 
às Drogas, Introdução ao Ex-
cel, Qualidade na Prestação 
de Serviços, Higiene e Segu-
rança no Trabalho, Processo 
Administrativo Disciplinar 
e Introdução a Internet. Nos 
sábados, a Espep oferta ain-
da Boas Práticas no Serviço 
de Alimentação, Direção De-
fensiva e Evasiva (carros e 
motos) e Power Point. Todos 

os cursos têm duração de 20 
horas/aula.

Espep Itinerante
Para contemplar os ser-

vidores do interior do Esta-
do, a Espep também vai ofe-
recer cursos no município de 
Alagoa Grande nos dias 9 e 
16 de maio, pela manhã e à 
tarde. Os cursos oferecidos 
são Atendimento Pré-Hospi-
talar (Primeiros Socorros), 
Política de Enfrentamento às 
Drogas e Acordo Ortográfico. 
Já em Campina Grande, no 
mesmo período, serão pro-
movidos cursos de Aspectos 
Gerais sobre Licitação, For-
mação para Secretárias do 
Serviço Público, Iniciação à 
Linguagem Brasileira de Si-
nais (Libras), Qualidade na 
Prestação de Serviços: en-
foque humano e Iniciação à 
Informática.

Os servidores de Sousa, 
no Sertão do Estado também 
serão contemplados com au-
las quinzenais dos cursos de 
Atendimento Pré-Hospitalar 
(Primeiros Socorros), Acordo 
Ortográfico, Qualidade na Pres-
tação dos Serviços e Políticas 
de Enfrentamento às Drogas. 
Cada curso comporta uma car-
ga horária total de 20h/aula.

Inscrições
Os servidores públicos 

podem se inscrever pessoal-
mente na sede da Espep, em 
Mangabeira, ou através do te-
lefone (83) 3214- 1984. Para 
mais detalhes sobre as quali-
ficações, os interessados po-
dem acessar a lista da progra-
mação na página da Espep no 
portal de notícias do Governo 
do Estado: www.paraiba.pb.
gov.br/administracao/espep, 
acessando o link.

NO MÊS DE MAIO

Os candidatos habilitados 
na prova oral para o preenchi-
mento de 20 vagas no cargo de 
defensor público da Paraíba 
estão sendo convocados para 
a Prova de Tribuna, que com-
preende a quarta fase do con-
curso a se realizar no período 
de 18 a 20 de abril. O sorteio de 
caso está marcado para os dias 
18 e 19 e a prova será aplica-
da nos dias 19 e 20 de abril. O 
local de prova é o salão Parah-
yba do Hotel Tambaú, em João 
Pessoa. A relação dos candida-
tos convocados consta no site 
da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br) e 
no Diário Oficial do Estado edi-
ção do dia 10 de abril.

De acordo com o edital do 
concurso, os candidatos serão 
informados da realização da 
Prova de Tribuna por meio do 

Cartão Informativo que é en-
viado por e-mail. A prova tem 
caráter eliminatório e será 
realizada em sessão pública, 
versando sobre temas de Di-
reito Penal, Direito Processual 
Penal, Direito Civil e Direito 
Processual Civil.

Para a Prova de Tribuna 
será feito um sorteio de caso hi-
potético a ser desenvolvido. Se-
rão avaliados os seguintes que-
sitos: desenvoltura e correção 
do vernáculo, capacidade de ar-
ticulação (clareza na exposição 
fática e adequação aos termos 
empregados), sistematização 
lógica, conteúdo jurídico, capa-
cidade de persuasão e técnicas 
empregadas (poder de conven-
cimento) pelo candidato.

Será considerado apro-
vado o candidato que obtiver 
nota maior ou igual a seis.

Defensoria Pública 
convoca candidatos 

PROVA DE TRIBUNA

FOTO: Evandro Pereira



Ligações telefônicas de orelhões 
para fixo passam a ser gratuitas
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Paraíba
15

A medida entrou em vigor 
ontem em 15 Estados, 
incluindo a Paraíba Pela cidade

Prazo
Rostand Paraíba, que é liderança política na 

área do José Pinheiro, assumiu na condição de 
terceiro suplente, devendo permanecer na Casa de 
Félix Araújo por um período de 121 dias, enquanto 
dura a licença do titular Marinaldo Cardoso 
(também PRB).

l Privativo
Apesar de a CMCG está modernizando sua vasta 

área de estacionamento privativo para vereadores, 
localizada por trás do prédio, o presidente Pimentel 
Filho mandou instalar placa na frente da Casa 
reservando vaga exclusiva para estacionamento do 
seu carro.

l EsPaço
Segundo informações correntes no Legislativo, 

até mesmo os assessores dos parlamentares não mais 
terão direito de estacionar na área por trás do prédio, 
que ficará completamente reservada aos 23 vereadores, 
que, inclusive, já sortearam as vagas.

Protesto 
A caminhada promovida na manhã de ontem 

por entidades sindicais contra a chamada “PEC da 
terceirização” reuniu algumas dezenas de sindicalistas 
e estudantes no Centro de Campina Grande. No entanto, 
apesar de o discurso dos manifestantes prometer 
a defesa dos direitos dos trabalhadores contra a 
terceirização, fato é que o movimento causou grandes 
transtornos a quem tentou se deslocar naquele horário, 
afetando, sobretudo, quem depende do transporte 
coletivo. Ou seja, trabalhadores e estudantes. 

oportunidade
A Pró-Reitoria de Graduação da UEPB divulgou 

o edital de seleção para bolsistas do Programa 
de Educação Tutoral – Administração. Os alunos 
interessados devem comparecer entre os dias 15 e 17, 
na Sala PET-Administração, Campus de Bodocongó.

vagas
Segundo a assessoria da UEPB, estão sendo 

oferecidas duas vagas para alunos matriculados no curso 
de Administração da UEPB, que estejam cursando entre o 
2º e o 4º período diurno ou noturno. Detalhes podem ser 
encontrados no www.uepb.edu.br.

Extensão
A Unidade Acadêmica de Arte e Mídia da 

Universidade Federal de Campina Grande abre, no 
dia 20 de abril, as inscrições para cursos de extensão 
gratuitos nas áreas de música, fotografia e oratória. 
O horário de atendimento será das 8h às 11h e das 
14h às 17h. Os cursos oferecidos são: contrabaixo, 
violino, violoncelo, flauta doce, introdução à fotografia, 
media training, oficina de ópera, oratória, voz na TV e 
orquestra de violões.

seleção
As vagas para os cursos de Música são limitadas e 

o professor do instrumento fará uma seleção e definirá 
os horários das aulas. Já para as aulas de Orquestra de 
Violões, só poderão se inscrever alunos que já possuam 
uma leitura básica do instrumento, a exemplo de 
violonistas, baixistas e alunos de cavaquinho, bandolim 
ou viola de arame. As aulas serão voltadas para a 
Música de Câmara. O início das aulas está previsto para 
o dia 27 deste mês.

Cafezinho
O suplente de vereador em exercício Rostand 

Miranda Cavalcanti, conhecido como Rostand Paraíba 
(PRB), apresentou requerimento na Câmara Municipal 
pedindo que a Casa distribua cafezinho para os 
populares que acompanham as sessões nas galerias.

amargo
O pedido do parlamentar temporário encontrou 

óbice no presidente do Legislativo, Pimentel Filho 
(PROS), que tratou de avisar ao noviço vereador que a 
Câmara Municipal de Campina Grande não dispõe de 
recursos para bancar o café das galerias.

As ocorrências envolven-
do incêndios em residências 
já alcançaram, no primeiro tri-
mestre deste ano, 95 casos em 
todo o Estado. Os dados são do 
Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba e mostram a necessi-
dade de redobrar os cuidados 
dentro de casa. 

Conforme o perito de in-
cêndio e explosão do Corpo 
de Bombeiros, tenente Rafael 
Andrade, a maioria dos casos 
registrados em 2015 foi por fe-
nômenos termoelétricos, ori-
ginários de problemas como 
falta de manutenção de ar-
-condicionado e rede elétrica 
instalada de forma inadequa-
da ou sem conservação – como 
fios desencapados.

“Há também incêndios 
ocasionados pelo uso de plu-
gues tipo ‘T’ ou extensões, que 
tendem a sobrecarregar as ins-
talações elétricas e provocam 
superaquecimento”, afirma Ra-
fael, ao citar que extensões não 
devem ser passadas debaixo 

de tapetes ou carpetes, pois 
elas se degastam facilmente e 
podem se romper. 

Para evitar incêndios em 
decorrência de eletricidade, 
a orientação do especialista 
é ainda desligar os aparelhos 
eletrônicos da tomada sempre 
que for sair de casa, inclusive 
ventiladores. 

Vários incêndios domésti-
cos registrados pelo Corpo de 
Bombeiros, segundo o tenente 
Rafael Andrade, possuem ain-
da causas acidentais relaciona-
das a velas, cigarros e botijão 
de gás. As primeiras, se utiliza-
das, precisam ser monitoradas 
e colocadas em recipientes de 
vidro e isoladas de materiais 
combustíveis como madeira, 
papel, tecido, espuma e plás-
tico.  Já os cigarros devem ser 
postos em cinzeiros e somente 
depois de apagados, eliminan-
do toda a brasa. 

“Muitas vezes as pesso-
as consomem álcool e fumam 
simultaneamente, ficam em-

briagadas e colocam o cigar-
ro em qualquer lugar”, relata, 
lembrando que os materiais 
combustíveis devem estar lon-
ge do fogo ou de qualquer ou-
tra fonte de calor. 

Outros itens domésticos 
que merecem cuidados são 
o botijão de gás e o fogão. No 
primeiro, não se deve colocar 
sacos plásticos ou panos de 
pratos. Rafael explica que a 
mangueira do botijão tende 
a aquecer naturalmente pelo 
calor que vem do fogão e, ela 
pode queimar, atingindo os 
materiais combustíveis que 
estejam próximos.  

“Se possível, é preferível 
colocar o botijão de gás fora 
de casa, obedecendo às orien-
tações do fabricante para uti-
lização”. Dentro de armários, o 
que é comum em muitos apar-
tamentos, os botijões ficam 
mais propícios a explosões, já 
que em caso de vazamento o 
gás fica confinado e qualquer 
faísca provocará um incêndio.

Foto: Evandro Pereira

Segundo dados da Anatel, 16.190 orelhões estão distribuídos nos 223 municípios paraibanos

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

As ligações locais para 
telefones fixos realizadas nos 
orelhões da Oi em 15 Esta-
dos, incluindo a Paraíba, não 
podem mais ser cobradas. A 
medida entrou em vigor on-
tem e é resultado do trabalho 
da Anatel no monitoramento 
dos patamares mínimos de 
disponibilidade dos telefo-
nes públicos da concessioná-
ria em sua área de atuação.

Na medição realizada 
no último dia 31 de março, a 
concessionária Oi não atin-
giu os patamares mínimos de 
disponibilidade nos Estados 
do Alagoas, Amazonas, Ama-
pá, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Paraná, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Sergipe. A 
disponibilidade da planta de 
orelhões deve ser de no mí-
nimo 90% em todas as Uni-
dades da Federação e de no 
mínimo 95% nas localidades 
atendidas somente por ore-
lhões (acesso coletivo).

A determinação da Su-
perintendência de Controle 
de Obrigações (SCO) foi mo-
tivada pelo fato da Oi não 

ter atingido os patamares 
mínimos em 15 Estados até 
ontem, portanto, as chama-
das locais a partir de seus 
orelhões nessas Unidades da 
Federação serão gratuitas. 
As chamadas devem perma-
necer gratuitas até que os 
patamares satisfatórios de 
disponibilidade sejam alcan-
çados, mediante aprovação 
da Anatel. Estão previstas 
novas medições para 30 de 
agosto deste ano, 29 de feve-
reiro de 2016 e 30 de agosto 
de 2016 e a cada seis meses. 

Os telefones públicos 
nas Unidades da Federação 
que não alcançarem os pa-
tamares mínimos nas medi-
ções citadas acima também 
contarão com a gratuidade 
para as seguintes chama-
das: longa distância nacio-
nal, destinadas a telefones 
fixos, a partir de 1° outubro 
de 2015; ligações locais para 
telefones móveis (VC1), a 
partir de 1° de abril de 2016, 
e ligações de longa distância 
nacional para telefones mó-
veis (VC2 e VC3), a partir de 

1° de outubro de 2016.
Até ontem, os cartões 

telefônicos para orelhões 
eram vendidos a preços di-
ferenciados, de acordo com a 
quantidade de ligações: 20 = 
R$ 2,50; 40 = R$ 5,00 e 60 = 
R$ 7,50.

Na Paraíba, existe ape-
nas um aparelho para 236 
habitantes. Segundo dados 
da Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel), 
atualmente, são 16.190 apa-
relhos espalhados pelos 223 
municípios paraibanos. 

Corpo de Bombeiros registra 
95 incêndios este ano na PB

PM apreende armas, drogas e 
recaptura foragido da Justiça

Cagepa garante 
que água que 
abastece Sousa 
é de qualidade

O bioquímico da Compa-
nhia de Água e Esgoto da Pa-
raíba (Cagepa), Marcelo Elias, 
garantiu que a água fornecida 
para o abastecimento humano 
da cidade de Sousa, no Sertão, 
está dentro dos padrões de 
qualidade fixados em porta-
ria do Ministério da Saúde. O 
sistema de abastecimento da 
cidade foi municipalizado e a 
Prefeitura de Sousa coordena, 
desde então, o trabalho de dis-
tribuição de água para os quase 
70 mil habitantes.

A Cagepa tem a respon-
sabilidade de realizar o trata-
mento da água. O trabalho é 
feito através de uma estação 
de tratamento localizada no 
acampamento federal de São 
Gonçalo. Depois de tratada, é 
bombeada através de adutoras 
e chega aos domicílios de Sou-
sa pelas redes e ramais.

Marcelo Elias afirmou que, 
apesar do volume reduzido do 
manancial, responsável pelo 
abastecimento, a água perma-
nece dentro dos padrões de 
qualidade fixados pelo Minis-
tério da Saúde. Segundo o bio-
químico as reclamações sobre 
suposta má qualidade da água 
que chega aos consumidores 
são decorrentes de serviços 
realizados pelo Departamento 
de Água e Esgoto (Daesa), da 
prefeitura.  “Sem ter o equipa-
mento exigido, os técnicos não 
conseguem sugar a água que 
forma a poça do vazamento, 
então, aquela primeira água 
que chega às casas vai suja ou 
barrenta, mas depois a água 
volta a ter a  qualidade que a 
Cagepa distribui”, afirmou.

George Wagner 
Sucursal de Sousa

Em apenas uma manhã, a 
Polícia Militar apreendeu qua-
tro armas de fogo, 66 pedras de 
crack e ainda recapturou um 
foragido da Justiça. As ações fo-
ram desencadeadas ontem nas 
cidades de João Pessoa e São 
Vicente do Seridó.

Na capital, com o apoio 
do helicóptero Acauã, os po-
liciais do 1º Batalhão recap-
turaram o foragido da Justiça 
Rafael Tavares da Cruz, de 28 
anos, no bairro Padre Zé. A 
aeronave coordenou do alto 

a ação das viaturas, que fe-
charam todas as vias de fuga 
e conseguiram localizar o 
suspeito. 

Ainda em João Pessoa, 
foi apreendida uma espin-
garda calibre 12 com Alisson 
da Silva Barbosa, de 19 anos, 
no bairro do Alto do Mateus, 
e uma pistola calibre 380, 
além de 66 pedras de crack, 
no bairro São José.

Em São Vicente do Se-
ridó, a PM apreendeu um 
revólver calibre 32 e uma es-

pingarda após uma tentativa 
de homicídio no Sítio Santa 
Cruz. O acusado do crime é 
Jucelino Roberto de Lima, de 
34 anos, preso em flagrante. 
Uma das armas pertencia a 
vítima e a outra, ao acusado. 

O resultado das ações 
faz parte do reforço que a 
Polícia Militar vem realizan-
do nas últimas 48 horas, o 
que já resultou na prisão e 
apreensão de 15 pessoas por 
roubos e na retirada de 13 
armas de circulação. 
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Projeto de lei apresenta 
metas para 2016, com 
recomendações para LOA

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) re-
cebeu ontem o projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) relativo ao 
ano 2016. A matéria foi en-
tregue pelo secretário de 
Estado de Governo, Efraim 
Morais, e recebida pelo 1º 
vice-presidente, deputado 
João Henrique (DEM).

O projeto de lei apre-
senta as metas para o ano 
de 2016, com a inclusão das 
despesas de capital para o 
exercício financeiro do pró-
ximo ano e orienta a elabo-
ração da Lei Orcamentária 
Anual (LOA) 2016.

“Estamos recebendo 
este importante projeto e 
agora vamos encaminhá-lo 
para conhecimento dos de-
putados e a tramitação 
dentro desta Casa, em con-
formidade com o Regimen-
to Interno”, ressaltou o de-
putado João Henrique.

O secretário Efraim 

FOtO: Roberto Guedes/Secom-PB

Morais destacou que o pro-
jeto está sendo entregue 
dentro do prazo legal e, a 
partir de agora, aguarda a 
tramitação na ALPB. “Essa 
lei vai tratar da lei de res-
ponsabilidade fiscal e a lei 
de ajuste fiscal do Estado. 
Os deputados vão analisar 
e fazer ajustes através de 
emendas. A partir disso, 
o governo vai produzir a 
LOA”, afirmou.

Tramitação
Após a peça da LDO ser 

recebida pela ALPB, ela vai 
constar no expediente da 
próxima sessão ordinária, 
onde será lido o encami-
nhamento do governador 
e serão distribuídas cópias 
do documento para todos 
os parlamentares.

O Diário do Poder Le-
gislativo também vai pu-
blicar uma cópia do docu-
mento com os respectivos 
artigos. O projeto, então, 
será encaminhado para a 
Comissão de Orçamento, 
que fará um parecer pre-
liminar em um prazo de 
sete dias.

O presidente da Co-
missão recebe o docu-
mento e escolhe um rela-

tor para a LDO. A comissão 
terá, então, 15 dias para 
realizar a audiência pú-

blica para discutir a ma-
téria com a sociedade e, 
a partir daí, tem um pra-

zo de mais 15 dias para a 
apresentação de emendas 
pelos deputados.

Das maõs do secretário de Estado Efraim Morais (E), deputado João Henrique recebe o texto-base que será analisado pela Casa

Os deputados estaduais 
que compõem a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Telefonia, insta-
lada na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB), 
foram recebidos na manhã 
de ontem pelos integrantes 
do Programa de Proteção e 
Defesa do Consumidor do 
Ministério Público da Paraí-
ba (MP-Procon). O encontro 
ocorreu no MP-Procon, lo-
calizado no mesmo prédio 
que abriga a Fundação Es-
cola Superior do Ministério 
Público do Estado (Fesmip), 
no bairro de Tambiá, em 
João Pessoa.

A CPI investiga a pres-
tação de telefonia móvel 
na Paraíba e realizou a sua 
primeira reunião na última 
segunda-feira, 13. Os inte-
grantes da Comissão Parla-
mentar de Inquérito convi-
daram o MP-Procon a levar 
subsídios para os trabalhos 
a serem desenvolvidos no 
Poder Legislativo acerca da 
telefonia no Estado. Con-
forme o diretor-geral do 
MP-Procon, promotor de 

MP-Procon se reúne com 
deputados da CPI da Telefonia

Câmara Municipal é contra 
nova lei das terceirizações

O presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB), conselhei-
ro Arthur Cunha Lima, con-
firmou para hoje, às 10h30, 
a sessão extraordinária que 
vai escolher a lista tríplice 
com os nomes dos auditores 
– substitutos de conselheiro, 
aptos ao preenchimento da 
vaga aberta com a aposenta-
doria do conselheiro Umber-
to Silveira Porto. O anúncio 
foi feito pelo vice-presiden-
te, conselheiro André Carlo 
Torres, relator do processo, 
durante a sessão ordinária 
de ontem.

Estão aptos a disputar 
a vaga de conselheiro do 
TCE, pelo critério de mere-

cimento, os auditores An-
tônio Cláudio de Silva San-
tos, Antônio Gomes Vieira 
Filho, Marcos Antônio da 
Costa e Oscar Mamede San-
tiago Melo.

A lista com os três no-
mes dos mais votados será 
encaminhada ao governa-
dor Ricardo Coutinho, que 
fará a escolha entre os três 
auditores relacionados. O 
nome escolhido passará 
por uma sabatina na co-
missão especial criada pela 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba para depois ser 
aprovado em plenário. Fi-
nalmente retorna ao chefe 
do Executivo, a quem cabe-
rá promover a nomeação.

TCE define hoje lista 
tríplice para conselheiro

CarGo VitaLÍCio

O Tribunal de Contas da 
Paraíba reprovou as contas 
de 2012 da Câmara Munici-
pal de Remígio e impôs ao 
ex-presidente Nelson Alves 
dos Santos o débito de R$ 
9.052 por despesas não do-
cumentalmente comprova-
das, conforme voto do rela-
tor do processo, conselheiro 
substituto Antonio Gomes 
Vieira Filho, do qual ainda 
cabe recurso. Foram estas as 
únicas contas públicas rejei-
tadas pelo Tribunal na ses-
são plenária de ontem.

Tiveram suas presta-
ções de contas aprovadas os 
prefeitos de Olivedos (Grigó-
rio de Almeida Souto, exercí-
cio de 2013, por maioria) e 
de Ingá (Manoel Batista Cha-
ves Filho, 2013). Também, o 
ex-prefeito de Cabaceiras 
(Ricardo Jorge de Farias Ai-
res, contas de 2012).

Na mesma sessão ple-
nária, o TCE ainda aprovou 
as contas de 2012 oriundas 
das Câmaras de Barra de 
São Miguel (com ressalvas), 

Igaracy e Bonito de Santa 
Fé, exercício de 2013, nos 
dois últimos casos.

Houve aprovação, tam-
bém, às contas de 2012 da 
Secretaria de Estado do Pla-
nejamento e Gestão e, às de 
2013, oriundas do Instituto 
de Assistência à Saúde do 
Servidor (por maioria).

Os processos constan-
tes da pauta de julgamentos 
representavam movimen-
tação de recursos da ordem 
de R$ 203.041.071,66. Con-
duzida pelo vice-presidente 
André Carlo Torres Pontes, a 
sessão plenária teve as par-
ticipações dos conselheiros 
Nominando Diniz, Arnó-
bio Viana e Fábio Nogueira. 
Também, dos conselheiros 
substitutos Antonio Gomes 
Vieira Filho, Antonio Cláu-
dio Silva Santos, Marcos 
Costa, Oscar Mamede e Re-
nato Sérgio Santiago Melo. 
O Ministério Público de Con-
tas esteve representado pela 
procuradora-geral Elvira Sa-
mara Pereira de Oliveira.

Legislativo de Remígio reprovado

Orçamento 
impositivo vira 
polêmica na 
Câmara de CG

O orçamento participa-
tivo voltou à pauta de ontem 
da Câmara Municipal de 
Campina Grande (CMCG). O 
requerimento do vereador 
Murilo Galdino (PSB), soli-
citando o desarquivamento 
do projeto de emenda à lei 
orgânica do município, que 
estabelece o orçamento im-
positivo no plano orçamen-
tário anual, foi feito no dia 
28 de fevereiro. Porém, o 
vereador Olímpio Oliveira 
pediu vista sobre a matéria 
e o tema voltará à pauta da 
CMCG apenas na próxima 
quarta-feira, 22.

 O projeto apresentado 
em 2013 foi subscrito, à épo-
ca, por 23 parlamentares. De 
acordo com o Murilo Galdino, 
o orçamento impositivo não 
gera gastos públicos e garan-
te que 2% da porcentagem 
da receita corrente líquida 
do município seja destinada 
às emendas parlamentares. 
“Essa medida não altera o 
desempenho orçamentário 
da prefeitura, ela promove 
uma melhor a aplicação dos 
recursos púbicos”, pontuou.

Através do orçamento 
impositivo é possível rea-
lizar o regramento da dis-
tribuição dos recursos para 
as emendas, de acordo com 
Murilo Galdino. Estes são 
mecanismos que servem 
para os parlamentares le-
varem verbas à execução de 
seus projetos.

 Segundo o parlamen-
tar, a demanda é natural, 
porque vai ao encontro das 
necessidades populares. “É 
preciso dar uma resposta às 
ruas e garantir a execução 
de muito do que propomos, 
por isso defendemos este 
projeto que ganhou mais 
impulso com a aprovação do 
orçamento impositivo pelo 
Congresso Nacional”, disse.

O Plenário da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) aprovou, em vo-
tação realizada na sessão 
ordinária de ontem, 90 
requerimentos pedindo, 
em sua maioria, diversas 
melhorias para a capital 
paraibana. Dentre as maté-
rias, também se destacou o 
Voto de Aplauso, sendo um 
destinado aos movimentos 
sociais, pela luta contra a 
regulamentação da tercei-
rização no país. 

O requerimento que 
reconhece o empenho 

dos movimentos sociais 
na luta pela permanência 
dos direitos trabalhistas 
garantidos através da Con-
solidação das Leis do Tra-
balho (CLT) foi de autoria 
do vereador Fuba (PT). Na 
sessão ordinária da terça-
feira, 14, o petista se pro-
nunciou alertando para os 
riscos que a aprovação do 
Projeto de Lei 4.330/2004 
na Câmara dos Deputados 
pode representar para di-
reitos historicamente con-
feridos aos trabalhadores 
brasileiros.

A matéria de Fuba foi 
subscrita pelo vereador 
Bira (PT) e elogiada pelos 
colegas de parlamento Lu-
cas de Brito (DEM) e Mar-
co Antônio (PPS). “Graças 
a essa mobilização, estão 
sendo colocadas em dis-
cussão as consequências 
desse Projeto de Lei, e já 
vemos esse engajamento 
dos movimentos sociais 
surtir efeito, pois terça-
feira 14, uma emenda foi 
acrescentada para excluir 
empresas estatais dessa 
medida”, explicou Bira.

Justiça Francisco Glauberto 
Bezerra, o órgão apoiará to-
das as ações da CPI.

“Trabalharemos e apoia-
remos todas as ações da CPI, 
na busca da democratização 
do direito humano à infor-
mação e na busca do direito 
do consumidor, que terá uma 
prestação de serviço correta 
e adequada, como determi-
na o Código do Consumidor”, 
garantiu o promotor. O pre-
sidente da CPI, deputado es-
tadual João Gonçalves (PSD), 
explicou que a visita teve 

como finalidade estreitar os 
laços e traçar metas. “Esta-
mos reunidos para repassar 
nossas ações, assim como 
ampliar os laços em defesa 
do consumidor”, informou o 
deputado.

A CPI da Telefonia é 
composta pelos deputados 
estaduais João Gonçalves; 
Camila Toscano (PSDB); 
João Bosco Carneiro (PSL) 
– relator; Anísio Maia (PT); 
Inácio Falcão (PTdoB); Ri-
cardo Barbosa (PSB); e Jan-
duhy Carneiro (PTN).

Encontro teve objetivo de estreitar laços e traçar metas

FOtO: Ernane Gomes
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rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

 Por quem os sinos 
dobram?!

Nos anos 70, em meio a golpes e regimes militares 
de direita que povoaram a cena política e institucional 
latino-americana, um livro emergiu e marcou época: “As 
veias abertas da América Latina”, do escritor uruguaio 
Eduardo Galeano. O contexto geopolítico da guerra fria 
que opôs os modelos liberal-capitalista e esquerda-
-socialista, criou um ambiente histórico favorável à obra 
de Galeano, “As veias abertas” caiu no gosto do pensa-
mento político de esquerda na América Latina e virou 
um hino de resistência. Eduardo Galeano tinha apenas 
31 anos ao publicá-lo, escrito com os arroubos e paixão 
da juventude, as páginas de “As veias abertas da América 
Latina” têm o tom de um mito épico, em um texto rico de 
informações históricas e dados estatísticos, atualíssimos 
para a época. Se o traço panfletário e esquerdista mar-
cam o tom desse texto ensaístico de Galeano, por sua vez, 
sua construção, as imagens evocadas e a veia literária do 
autor tornaram-na, a obra, um clássico do ensaio político 
latino-americano que sobreviveu aos anos 70 e 80, ainda 
conservando sua atualidade. 

“As veias abertas da América Latina” é para o ensaio 
latino-americano o que “Cem anos de solidão” de Gabriel 
García Márquez é para a ficção. Todo o processo histó-
rico de criação do espaço geográfico e antropológico 
que constitui o solo e a carnalidade latino-americana 
é descrito com bastante vivacidade, como um quadro 
muralista mexicano de Diego Rivera as Veias abertas têm 
uma coloração epopeica, sendo um texto que foi muito 
além da reflexão filosófica ou do tom panfletário, foi, an-
tes de tudo, um inventário das dores que pavimentam o 
solo e as instituições da América Ibérica, seu significado 
na expansão do mundo capitalista mercantilista euro-
peu e depois, no curso do século XX, sua neocolonização 
através do imperialismo estadunidense. 

A história da América Latina, segundo Eduardo 
Galeano, das Veias abertas, é uma história da espoliação 
de suas riquezas naturais e da violação sistemática dos 
direitos humanos de seus povos. Onde a América Latina 
surge como a periferia do mundo capitalista europeu 
com o único destino de servi-la, fazer a riqueza das me-
trópoles do capitalismo central e contabilizar, ela Améri-
ca Latina, suas dores e misérias. Toda essa interpretação 
histórica contada sob a perspectiva dos oprimidos da 
América Latina em um tom às vezes panfletário, mas 
em outros poético e até mesmo fascinante. Eduardo, ele 
mesmo foi um testemunho vivo do seu tempo, sentindo 
na carne a perseguição política no Uruguai e depois na 
Argentina onde se refugiara, tornou-se um intérprete 
agudo e ao mesmo tempo sutil da vida e das instituições 
na América Latina, desvelando muitas vezes com lingua-
gem poética as contradições e tristezas do continente 
latino-americano. 

O tempo passou, como as folhas de um livro aberto 
que correm ao vento, Eduardo Galeano evoluiu e reco-
nheceu que ao tempo em que publicou “As veias abertas” 
não estava suficientemente preparado para a empreita-
da. Pouco importa se Galeano não endossaria mais tudo 
o que disse nas Veias abertas dos anos 70, o fato é que a 
obra superou o homem, como diria Michel Foucault, um 
escritor escreve para não ter mais rosto, pois, uma vez 
publicado, o texto pertence ao mundo dos múltiplos e va-
riados sentidos que a ele serão dados. Os sentidos de “As 
veias abertas” permanecem vivos até hoje, onde o fato pi-
toresco de, há alguns anos, o ex-presidente Chávez, da Ve-
nezuela presentear o presidente norte-americano Barack 
Obama com um exemplar das Veias abertas é denuncia-
dor de que o discurso anti-imperialista da obra dos anos 
70 serve tanto de combate às ditaduras de direita como 
também pode servir aos senhores das ditaduras civis de 
esquerda, como Chávez, Maduro, Correa e Evo Morales. 
Ou ainda o fato de Obama não saber espanhol, tornando 
a leitura do livro não apenas inviável mas mesmo irônica, 
como a ironia da ignorância de que é vítima a comuni-
dade hispânica que invade e latiniza a paisagem humana 
estadunidense na mesma proporção em que lhes são 
negados direitos civis por parte da fabulosa democracia 
norte-americana. 

Rememorando o poeta inglês do século XVII, John 
Donne: “A morte de cada homem diminui-me, porque sou 
parte da humanidade. Portanto, nunca procure saber por 
quem os sinos dobram; eles dobram por ti”. E nesse caso 
os sinos dobram por toda a América Latina que ficou órfã 
de um dos seus maiores poetas e intérpretes. 

Com a mudança, divisão 
de impostos para compras 
on-line será mais justa

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Senado aprovou on-
tem, em dois turnos e por 
unanimidade, com 60 vo-
tos, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 7/15, 
que reajusta entre Estados 
de origem e de destino a ar-
recadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) cobrado so-
bre mercadorias e serviços 
vendidos pela internet e por 
telefone. A PEC será promul-
gada hoje, às 11h. 

Pela regra atual,  todo o 
recolhimento do ICMS fica 
com os Estados de origem 
das lojas do e-commerce. No 
parecer, o relator da propos-
ta, senador Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), avaliou que a 
nova realidade do comércio 
eletrônico no país “trouxe 
benefícios para o cidadão 
comum, mas também muitas 
distorções no equilíbrio eco-
nômico entre as unidades 
federadas”.

Segundo o parlamentar, 
a maioria das lojas virtuais 
está sediada em poucos Es-
tados, geralmente os mais 
ricos e desenvolvidos, o que 
garante a eles a retenção de 
toda a arrecadação dos tri-
butos. Para Eunício, a fórmu-
la atual permite a manuten-
ção da “anomalia”.

Essa é a segunda vez que 

a matéria é analisada pelo 
Senado. Para evitar o que 
chamou de ‘pingue-pongue’, 
o relator sugeriu que o texto 
seja aprovado com as mu-
danças recomendadas pelos 
deputados em fevereiro. Pelo 
texto aprovado na Câmara, o 
imposto correspondente à di-
ferença entre alíquota interna 
e interestadual será dividido  
entre Estados de origem e de 
destino.

A proporção, de acordo 
com a proposta, será pro-
gressiva (confira tabela ao 
lado). Durante a votação, 
vários senadores defende-
ram a proposta, que, segun-

Mais cedo, na CCJ, parlamentares discutiam progressão na divisão da fatia dos impostos até 2019

Kassab defende 
novo pacto 
federativo para 
municípios

O ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, defendeu 
ontem, durante audiência 
pública da Comissão de In-
tegração Nacional, Desen-
volvimento Regional e da 
Amazônia, na Câmara dos 
Deputados, a aprovação 
de um novo pacto federa-
tivo como meio de fazer 
com que os municípios en-
frentem suas dificuldades 
financeiras e possam cum-
prir metas relacionadas às 
áreas de saneamento, ha-
bitação e desenvolvimento 
urbano.

Kassab admitiu que, 
diante das atuais dificulda-
des, muitas prefeituras têm 
recorrido a ajuda federal. 
“É preciso um pacto federa-
tivo, não só com elevação de 
carga tributária, mas com 
modelos de parcerias com 
o capital privado, formas de 
integração que eliminem a 
duplicidade de gastos e oti-
mizem os investimentos”, 
argumentou.

Habitação
O ministro também 

anunciou para “breve” o 
lançamento da terceira fase 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, que é o carro-
-chefe da pasta. A previsão 
é que sejam entregues 6,7 
milhões de unidades habi-
tacionais até 2018.

Kassab ressaltou, no 
entanto, que, para o cum-
primento dessa meta, é 
necessária a retomada da 
estabilidade econômica do 
país, com a aprovação do 
ajuste fiscal.

A CPI do HSBC, que investiga con-
tas mantidas por brasileiros em agên-
cia do banco na Suíça, ouvirá hoje o 
doleiro Henry Hoyer, que aparece na 
lista divulgada pelo jornalista Fernan-
do Rodrigues como dono de uma das 
contas secretas do HSBC suíço. O do-
leiro também é investigado na opera-
ção Lava Jato, na qual aparece como 
segundo operador no esquema de 
desvio de recursos da Petrobras.

O depoimento foi pedido pelo 
relator da comissão, senador Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES). Henry Hoyer de 
Carvalho teve valores depositados no 
HSBC da Suíça entre os anos de 2006 
e 2007. Seus maiores clientes também 
teriam contas na agência suíça, para 

onde ele providenciava transferên-
cias de recursos não declarados no 
Brasil através de operações intrinca-
das e difícil rastreamento.

Segundo o vice-presidente da 
CPI, senador Randolfe Rodrigues 
(PSol-AP), ouvir o doleiro pode am-
pliar o leque das investigações não 
só em relação a fraudes por meio do 
banco, como também sobre os fatos 
investigados pela Operação Lava Jato, 
que apura corrupção na Petrobras.

Antes de ouvir Henry Hoyer, os 
integrantes da CPI devem apreciar 
13 requerimentos apresentados pelo 
vice-presidente da comissão. Dez são 
pedidos de quebra de sigilo fiscal 
dos investigados. 

CPI do HSBC ouve suposto 
cúmplice de Alberto Youssef

CASO SWISSLEAKS

Carolina Gonçalves 
Repórter da Agência Brasil 

O deputado Laerte 
Bessa (PR-DF) foi escolhi-
do ontem para ser o relator 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 171/93, 
que reduz a maioridade 
penal de 18 anos para 16 
anos. Bessa disputou a vaga 
com oito deputados que se 
candidataram ao cargo.

Bacharel em Direito, ex-
-delegado e diretor da Polí-
cia Civil do Distrito Federal, 
Bessa disse que vai ouvir 
todos os posicionamentos 

sobre o assunto, incluindo a 
opinião de parlamentares e 
convidados que ainda serão 
elencados pelo relator.

Bessa destacou que a 
comissão criada há uma 
semana pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
tem o dever importante de 
regulamentar uma situa-
ção que está sendo exigida 
pela sociedade brasileira. 
“Vamos ouvir atentamente 
todas as posições, decla-
rações, depoimentos dos 
colegas e de convidados, e 
vamos decidir no final, com 

clareza e respeito à Casa, 
aquilo que nos foi encomen-
dado e passado com grande 
responsabilidade”, afirmou.

O relator deve apre-
sentar nos próximos dias 
um plano de trabalho que 
deve incluir, por exemplo, 
as indicações de autori-
dades e especialistas que 
deverão ser ouvidos pela 
comissão. A partir de ago-
ra, começa a contar o prazo 
de 40 sessões para que a 
apresentação e votação do 
relatório sobre a PEC seja 
concluída e siga para o ple-
nário da Câmara.

Deputado do DF escolhido 
para relatoria é ex-delegado

REduçãO dA mAIORIdAdE PENAL

do o senador José Pimentel 
(PT-CE), também tem apoio 
dos 27 secretários estaduais 
de Fazenda. Para o senador 
Blairo Maggi (PR-MT), a pro-
posta torna mais justa a dis-
tribuição da arrecadação do 
imposto nessa modalidade 
de comércio. Marta Suplicy 
(PT-SP) reconheceu que, 
apesar de o Estado de São 
Paulo perder com a nova re-

gra, trata-se de um rearranjo 
para a modernidade. Segun-
do ela, São Paulo tem gran-
deza e apoia a proposta.

O senador Antonio Anas-
tasia (PSDB-MG) considerou 
que  a aprovação da proposta 
é um passo simbólico para o 
início da reforma tributária. 
Como é uma PEC, ela precisa 
passar por dois turnos de vo-
tação em plenário. 

Avanço
 Ano  2015 2016 2017 2018 2019   
 origem  80% 60% 40% 20% zero

 Destino  20% 40% 60% 80% 100%
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Políticas BRASIL

O Planalto enviou a LDO 
de 2016 ao Congresso 
com o novo valor

Wellton Máximo
Da Agência Brasil 

Governo anuncia salário mínimo
de R$ 854,00 para o próximo ano

O salário mínimo no 
próximo ano será de R$ 
854,00, valor que consta do 
projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 
2016, enviado ontem pelo 
governo ao Congresso Na-
cional.

Pela proposta, o salá-
rio mínimo terá aumento 
de 8,37% a partir de 1º de 
janeiro. O Ministério do Pla-
nejamento, responsável pela 
elaboração da LDO, ainda 
não explicou como foi calcu-
lado o reajuste.

Desde 2011, o salário 
mínimo é reajustado pela 
inflação do ano anterior, de 
acordo com o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor (INPC) mais a variação 

do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma das riquezas 
produzidas no país) de dois 
anos antes. A fórmula, no en-
tanto, só vale até este ano.

O governo, até hoje, não 
enviou projeto de lei fixando 
o cálculo dos reajustes do 
mínimo de 2016 a 2020. Sem 
uma nova lei sobre o tema, o 
salário mínimo passa a ser 
definido exclusivamente 
pela LDO e pelo Orçamento 
Geral da União, mas os valo-
res precisam ser negociados 
com o Congresso Nacional 
ano a ano.

No início do ano, o mi-
nistro do Planejamento, Nel-
son Barbosa, tinha dito que 
a política de reajustes para 
o salário mínimo precisaria 
ser alterada a partir de 2016 
para refletir as condições 
atuais da economia 

No dia seguinte, no en-
tanto, o ministério emitiu 
nota oficial e negou que o 
governo pretendia mudar a 
regra.

A prisão preventiva do tesourei-
ro do PT, João Vaccari Neto, ocorrida 
ontem, em São Paulo, foi motivada, 
de acordo com a Polícia Federal (PF) 
e com o Ministério Público Federal 
(MPF), pela existência de “indícios 
concretos” de reiterada prática cri-
minosa assim como pela “compro-
vação clara” de crimes como lava-
gem de dinheiro e fraude contra o 
sistema financeiro. Vaccari nega as 
acusações.

O tesoureiro também é suspei-
to de operar um esquema criminoso 
que desviava recursos de publicida-
de de órgãos públicos por meio de 
gráficas. Segundo as investigações, 
essas empresas eram forçadas a emi-
tir notas fiscais falsas para dar legali-
dade a pagamento de altos valores.

“Verificamos o pagamento para 
uma gráfica com a ausência da pres-
tação de serviço. Isso nós já temos 
comprovado. São notas bem gené-
ricas, em que constam apenas servi-
ços gráficos”, explicou o procurador 
Carlos Santos Lima, em entrevista 
coletiva em Curitiba.

A mulher de Vaccari, Giselda 
Rose Lima, e a cunhada dele, Marice 
Correia Lima, também foram alvos 
da 12ª fase da Operação Lava Jato, 
deflagrada na manhã de ontem. 
Contra a mulher de Vaccari foi ex-
pedido mandado de condução coer-
citiva. Contudo, ela foi ouvida por 
agentes da Polícia Federal em casa. 
Em relação a Marice Correia Lima, 
o juiz federal Sérgio Moro, respon-
sável pelos processos decorrentes 
da Lava Jato, expediu mandado de 
prisão temporária. Ela ainda não foi 
localizada pela PF.

Para o MPF, Vaccari exercia pa-
pel semelhante ao do doleiro Alber-
to Youssef, como uma espécie de 
operador do esquema de fraudes 
em contratos da Petrobras e de em-
presas de publicidade com órgãos 
públicos. “A posição de João Vaccari 
é muito semelhante [à do doleiro Al-
berto Youssef] no sentido de que ele 
aparece como operador, represen-
tante de um esquema político-parti-
dário dentro da Petrobras”, disse o 
procurador.

Segundo o delegado da Polícia 
Federal Igor Romário de Paula, des-
de 2004, João Vaccari Neto “desafia” 
as autoridades “reiteradamente”. 
“Nem uma ação penal da Justiça de 
São Paulo, em 2010, o intimidou em 

PF vê provas de prática criminosa
PRISÃO DE VACCARI

Ivan Richard
Da Agência Brasil

nada”, frisou o delegado. A prisão 
de Vaccari, acrescentou Romário de 
Paula, está embasada também em 
depoimentos de cinco presos em 
fases anteriores da Lava Jato e com-
provação documental “clara” de 
práticas ilícitas.

“A prisão não ocorreu baseada 
apenas nas delações, mas no mate-
rial fornecido por esses delatores e 
também em documentos apreendi-
dos na operação. É bem claro o ma-
terial apreendido contra ele. Já há 
indícios concretos de crimes”, disse o 
delegado da PF.

Vaccari foi citado como interme-
diário de pagamento de propinas 
oriundas de contratos superfatura-
dos da Petrobras pelos ex-diretores 
da estatal Paulo Roberto Costa e 
Pedro Barusco, pelo doleiro Alberto 
Youssef, pelo empreiteiro Júlio Ca-
margo, e pelo executivo da empresa 
Toyo Setal Augusto Mendonça.

De acordo com as investigações 
da Polícia Federal e do Ministério 
Público Federal, há suspeitas de que 
Vaccari usava parentes para tentar 
acobertar transações ilícitas. “Verifi-
camos que a família dele tem diver-
sas operações suspeitas, com valores 
significativos transitando por contas 
bancárias de familiares”, disse o de-
legado.

Segundo o procurador Carlos 
Santos Lima, algumas transações 
financeiras, como a compra de um 
apartamento pela filha de Vaccari 
no valor superior a R$ 1 milhão, e 
movimentações bancárias superiores 
a R$ 300 mil nos últimos três anos na 
conta da mulher do tesoureiro do PT, 
sem comprovação da origem dos re-
cursos, apontam o crime de lavagem 
de dinheiro.

Preso por volta das 6h de ontem, 
em São Paulo, quando se preparava 
para fazer uma atividade física, João 
Vaccari Neto foi levado à carcera-
gem da PF em Curitiba no início da 
tarde. Ainda não há previsão sobre a 
data em que ele prestará depoimen-
to à Justiça.

Nota oficial
O Partido dos Trabalhadores 

divulgou ontem nota oficial, confir-
mando que João Vaccari Neto solici-
tou o seu afastamento da Secretaria 
de Finanças e Planejamento do PT.

Na nota, a Executiva do PT afir-
ma ainda que “a detenção de João 
Vaccari Neto é injustificada, visto 
que, desde o início das investigações, 
ele sempre se colocou à disposição 
das autoridades para prestar qual-
quer esclarecimento que lhe fosse 
solicitado”.

O tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, foi preso ontem pela PF, em São Paulo

FOTO: Reprodução/Internet

O ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, o pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot, e o embaixa-
dor da Suíça no Brasil, An-
dré Regli, assinaram ontem 
o acordo de repatriação de 
R$ 60 milhões ao Brasil. O 
montante é proveniente das 
contas do ex-juiz federal João 
Carlos da Rocha Mattos, con-
denado esta semana a mais 
de 17 anos de prisão pelos 
crimes de lavagem de dinhei-
ro e evasão de divisas, e de 
sua ex-mulher, Norma Regi-
na Emílio Cunha. O dinheiro 
está bloqueado na Suíça e de-
verá ser depositado na conta 
da União nos próximos dias.

Rocha Mattos foi preso 
em outubro de 2003 na Ope-
ração Anaconda, deflagrada 
pela Polícia Federal, que de-
sarticulou um esquema cri-
minoso de venda de senten-
ças judiciais. 

O embaixador da Suí-
ça explicou que todo o valor 
bloqueado será devolvido ao 
Brasil. “Geralmente os valo-
res confiscados são divididos 

entre a Suíça e o Estado es-
trangeiro interessado, mas 
no presente caso a Suíça 
julgou ser apropriado uma 
restituição integral levando 
em conta que os fundos eram 
provenientes essencialmen-
te da corrupção que prejudi-
cou o Estado brasileiro.”

“Nos últimos anos a Suí-
ça adaptou sua legislação so-
bre lavagem de dinheiro para 
os novos padrões internacio-
nais, demonstrando a firme 
decisão de combater a utili-
zação abusiva da sua praça 
financeira para fins crimi-
nosos e de restituir os bens 
de origem criminosa para os 
seus proprietários”, ressal-
tou o embaixador suíço.

O ministro da Justiça 
disse que, apesar de a repa-
triação ter sido baseada na 
condenação de Rocha Mattos 
na Suíça, este foi o primeiro 
caso em que ela foi viabiliza-
da pelo trânsito em julgado 
da condenação no processo 
penal no Brasil.

“Há outros recursos que 
estão bloqueados aguardan-
do estas prestações jurisdi-
cionais não só na Suíça mas 
em outros países”, disse ele.

Brasil recupera dinheiro
desviado para a Suíça

CONTAS DE EX-JUIZ

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) rejeitou hoje 
(15) o pedido de três conde-
nados na Ação Penal 470, o 
processo do Mensalão, para 
cumprir o restante da pena 
em casa, no regime aberto. A 
maioria dos ministros enten-
deu que os ex-deputados Pe-
dro Corrêa e Pedro Henry e o 
advogado Rogério Tolentino 
devem pagar a multa estipu-
lada pela condenação para 
terem direto ao benefício.

Com base no mesmo 
entendimento, na semana 

passada o STF também rejei-
tou progressão de regime do 
ex-deputado federal Romeu 
Queiroz, Segundo os minis-
tros, ele precisa pagar multa 
de cerca de R$ 1,2 milhão.

Além de processo do 
Mensalão, o ex-deputado 
Pedro Correa é alvo da Ope-
ração Lava Jato. Ele foi preso 
semana passada. Segundo o 
juiz Sérgio Moro, responsá-
vel pelas investigações, há in-
dícios de que o ex-deputado 
continuou recebendo propi-
na do esquema de desvios da 
Petrobras, mesmo durante o 
julgamento da Ação Penal do 
Mensalão.

STF nega progressão 
para três condenados

Senadores aprovam regras mais duras
MENSALÃO CRIME DE CORRUPçÃO DE CRIANçA OU ADOLESCENTE

André Richter
Da Agência Brasil

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Partici-
pativa (CDH) aprovou projeto 
(PLS 125/2014) que muda a 
redação do crime de corrup-
ção de criança ou adolescen-
te, deixando claro que, para a 
consumação do delito, basta o 
induzimento do menor à prá-
tica da conduta ilícita. Assim, 
para que o adulto corruptor 
responda pelo crime, deixa de 
haver a necessidade de efetivo 
cometimento do ato infracio-
nal pelo menor de 18 anos.

O projeto, de autoria do 
senador Antonio Carlos Valada-
res (PSB-SE), também amplia 
o rol de infrações cometidas 
ou induzidas que justificam o 
aumento de pena ao corruptor, 

para incluir condutas corres-
pondentes ao racismo, à tortu-
ra, ao terrorismo, ao genocídio 
e ao tráfico de drogas, além 
daquelas referidas na Lei dos 
Crimes Hediondos. Quando se 
tratar desses crimes, a pena 
de reclusão já prevista, de um 
a quatro anos, pode ser au-
mentada para até seis.

De acordo com o autor, o 
texto atual do dispositivo conti-
do no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) - artigo 244-
B - possibilita questionamentos 
sobre a caracterização do crime, 
se de natureza formal ou mate-
rial. Para os que defendem que o 
crime é material, segundo expli-
ca, a consumação só ocorre com 
a efetiva corrupção do menor.

“Exige-se a demonstração 
de que o menor envolvido no 
delito veio, realmente, a se cor-
romper, fato bastante difícil de 
ser provado. Algumas decisões 
judiciais, inclusive, fundadas 
nesse posicionamento, afastam 
o crime se o menor já estivesse 
envolvido com a prática de atos 
ilícitos”, como esclarece Valada-
res na justificação.

A nova redação pretende, 
portanto, deixar o crime expres-
samente formal, tornando mais 
claro o entendimento segundo 
o qual o menor se corrompe ou 
tem sua corrupção facilitada 
sempre que maiores de dezoi-
to anos, imputáveis, pratiquem 
com ele ou o convençam a pra-
ticar infração penal.

“Não é necessário que o 
menor se torne um delinquente 
contumaz, nem se exige prova e 
valoração dessa circunstância 
subjetiva”, salienta o autor.

A relatora, senadora Si-
mone Tebet (PMDB-MS), pediu 
a aprovação da proposta, que 
ainda será examinada pela Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) em decisão 
terminativa (dispensa exame 
em plenário antes de a matéria 
seguir para avaliação na Câma-
ra dos Deputados, a menos que 
haja recurso com esse objetivo).

Para Simone, a redação 
proposta é mais adequada à 
doutrina de proteção integral 
ao menor que está presente 
no ECA.



Pesquisa mostra que 
vem caindo o número de 
crianças escolarizadas

Oriente Médio tem 12 milhões de
crianças fora da escola, alerta ONU

Mais de 12 milhões de 
crianças estão fora da escola 
no Oriente Médio, alertou on-
tem o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef), 
destacando os progressos 
feitos para ampliar a escola-
rização.

O número não inclui as 
crianças obrigadas a deixar a 
escola por causa da guerra na 
Síria e no Iraque. Com essas, 
o número de crianças não es-
colarizadas atinge 15 milhões, 
mostra a organização em rela-
tório apresentado em Beirute.

 O estudo, do Unicef e da 
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco), destaca 
os “recursos consideráveis e 
o capital político” consagra-
dos à educação no Oriente 
Médio durante a última déca-
da e mostra que o número de 
crianças não escolarizadas nas 
escolas primárias diminuiu, 
em alguns casos para metade. 
“Mas, nos últimos anos, não foi 
registrado qualquer progres-
so”, alerta. Na escola primária, 
existem 4,3 milhões de crian-
ças não escolarizadas e no en-
sino secundário, 2,9 milhões. 
Além dessas, 5,1 milhões de 
crianças não frequentam o 
pré-primário, o que eleva para 
12,3 milhões o número de 
crianças não escolarizadas, de 
acordo com o relatório.

Esse número representa 
cerca de 15% das crianças do 
Oriente Médio em idade esco-
lar ou pré-escolar, na escola 
primária ou secundária.

O relatório revela que um 
estudo feito em nove países 
da região aponta uma série de 
razões pelas quais essas crian-
ças são privadas de frequentar 
a escola, sendo a pobreza uma 
das principais.

Em vários casos, as fa-
mílias não podem pagar os 
custos da escolarização, prin-
cipalmente de livros e unifor-
mes. Algumas encaminham 
os filhos para o trabalho por 
razões financeiras.
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O Ministério das Relações 

Exteriores de Cuba reconheceu 
como justa a decisão do presi-
dente dos Estados Unidos, Bara-
ck Obama, de retirar a ilha da 
lista de países que patrocinam 
o terrorismo. A decisão de Oba-
ma foi enviada ao Congresso 
na manhã da úlitma terça-feira 
para análise.

 Os congressistas devem de-
cidir se permitirão a retirada de 
Cuba da relação de países que 
apoiam o terrorismo no mundo. 
O país vem sendo mantido na lis-
ta há 30 anos e a retirada é uma 
das reivindicações do governo 
cubano para a continuidade do 
processo de retomada das rela-
ções com os Estados Unidos.

 “O governo cubano reco-
nheceu a justa decisão do presi-
dente dos Estados Unidos, Bara-
ck Obama, de eliminar Cuba de 
uma lista em que nunca deveria 
ter sido incluída, especialmente 
considerando que o país foi ví-
tima de centenas de atos de ter-
rorismo que custaram a vida de 
3.478 pessoas e feriram 2.099 
cidadãos”, diz comunicado da 
chefe do Ministério das Rela-
ções Exteriores cubano para As-
suntos dos Estados Unidos, Jo-
sefina Vidal.

O Congresso norte-america-
no tem 45 dias para referendar a 
decisão de Obama. A Casa Bran-
ca informou que enviou aos con-
gressistas documentos exigidos 
para a análise e um certificado 
emitido pelo Departamento de 
Estado que afirma que o país não 
patrocinou nenhum tipo de ação 
terrorista nos últimos seis meses.

O processo de retomada das 
relações diplomáticas entre Cuba 
e os Estados Unidos foi anuncia-
da em dezembro do ano passa-
do. No último fim de semana, 
Obama e o presidente cubano, 
Raúl Castro, tiveram um encon-
tro histórico no Panamá, durante 
a Cúpula das Américas.

Cuba vê decisão de Obama como justa
ILHA FoRA dE LISTA TERRoRISTA

Instituto pede 
a libertação 
de menores à
guerrilha Farc

ONG critica 
passividade da 
União Europeia 
com a imigração

Da Agência Lusa 

O Instituto Colombiano 
do Bem-Estar Familiar (ICBF) 
pediu às Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia 
(Farc) que cumpram, de for-
ma imediata, as promessas 
de libertar os menores de 17 
anos que integram o grupo.

A diretora-geral do ICBF, 
Cristina Plazas Michelsen, rei-
vindicou a entrega imediata de 
todos os menores que fazem 
parte das fileiras das Farc e o 
fim do seu recrutamento, se-
gundo comunicado do instituto 
divulgado na última terça-feira.

“Senhores das Farc, pre-
cisamos imediatamente que 
as suas promessas se trans-
formem em ações”, afirmou 
Plazas Michelsen.

Na última terça-feira, os 
dirigentes da equipe negocia-
dora da guerrilha reiteraram 
em Havana (Cuba) a disposi-
ção de entregar um grupo de 
13 menores que fazem parte 
de suas unidades como con-
tribuição para o fim do confli-
to armado na Colômbia.

No dia 13 de fevereiro 
deste ano, os negociadores 
das Farc em Havana anuncia-
ram que o grupo deixaria de 
recrutar menores de 17 anos 
e libertaria os que estão em 
suas fileiras.

Da Agência Lusa 

A Human Rights Watch 
(HRW) criticou ontem a “into-
lerável passividade” da União 
Europeia diante da chegada de 
imigrantes e da morte de cen-
tenas deles. Cerca de 400 imi-
grantes que tentavam chegar 
à Itália desapareceram depois 
do naufrágio do barco em que 
viajavam pelo mar Mediterrâ-
neo no domingo (12), segun-
do a ONG Save the Children e 
a Organização Internacional 
para as Migrações (OIM).

As entidades acreditam 
que, devido às condições do 
mar e ao tempo decorrido 
desde o naufrágio, os desapa-
recidos tenham morrido. Eles 
estavam em uma embarcação 
que deixou a costa da Líbia no 
sábado (11), com 550 passa-
geiros.

Em comunicado, a HRW, 
com sede em Nova York, consi-
dera que as notícias sobre 400 
desaparecidos deviam obrigar 
a União Europeia a fazer uma 
vasta operação de busca e sal-
vamento.

“Se se confirmarem as no-
tícias em relação ao último fim 
de semana, trata-se de uma das 
maiores tragédias em uma das 
áreas mais perigosas do mun-
do para os imigrantes e solici-
tantes de asilo”, disse a diretora 
para a Europa e Ásia Central da 
HRW, Judith Sunderland.

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

O ministro das Relações 
Exteriores, Mauro Vieira, 
admitiu ontem que o Brasil 
está atrasado no pagamento 
da contribuição obrigatória 
à Organização dos Estados 
Americanos (OEA), entida-
de que reúne as nações do 
continente americano, mas 
garantiu que o governo vai 
quitar algumas cotas. “Não é 
possível pagar integralmente 
este ano, mas vamos fazer em 
parcelas. Este ano, particular-
mente, estamos atravessando 
período de ajuste orçamentá-
rio”, ressaltou.

A declaração foi feita 
durante audiência na Câma-
ra dos Deputados, quando o 
parlamentar Vanderlei Ma-
cris (PSDB-SP) destacou o 
levantamento publicado pelo 

jornal Folha de S.Paulo, em 
janeiro, mostrando que o país 
só repassou um dólar ao orga-
nismo enquanto eram espe-
rados 8,1 milhões de dólares. 
Em contrapartida, o governo 
brasileiro repassou R$ 16,24 
milhões à União das Nações 
Latino-Americanas (Unasul) 
no ano passado - mais que o 
dobro do valor previsto no 
Orçamento da União.

Vieira garantiu que as 
cifras não refletem uma ten-
tativa de enfraquecimento da 
OEA, em favor da Unasul, por 
parte do Brasil, e afirmou que 
não há exclusivismos nas de-
cisões da política externa do 
país. “Não há discriminação. 
Vários países signatários não 
pagam. Isso é um problema 
muito antigo que vem há mais 
de 50 anos e atravessou to-
dos os governos. São muitos 
os organismos internacionais, 

e um país como o Brasil não 
pode deixar de estar presente 
em todos. O pagamento é fei-
to dentro das restrições que 
acontecem”, afirmou ao tentar 
afastar rumores de calote, ci-
tando ainda o apoio brasileiro 
à candidatura do secretário-
-geral da OEA, Luiz Almado.

Mesmo garantindo equi-
líbrio, o ministro destacou 
a importância da Unasul na 
solução e prevenção de crises 
na região, por se fortalecer 
como esfera de diálogo per-
manente, e o papel econômi-
co e político do Mercosul. “O 
comércio entre países que 
integram o Mercosul cresceu, 
entre 1991 e o ano passado, 
mais de 12 vezes. De US$ 4,5 
bilhões chegou a US$ 60 bi-
lhões. No mesmo período, o 
comércio mundial cresceu 
cinco vezes”, disse.

Vieira afirmou que as 

negociações para um acordo 
entre o Mercosul e a União 
Europeia, que se arrastam 
por quase dez anos, estão em 
fase avançada, e continuam 
contando com “engajamento 
intenso” do Brasil. “Teremos, 
em breve, bons resultados. O 
Mercosul já tem ofertas para 
apresentar quando a União 
Europeia (UE) nos apresentar 
suas ofertas”, disse.

Segundo ele, as negocia-
ções são intensas e comple-
xas pelo nível de interesse dos 
dois blocos, e destacou que 
nem com os Estados Unidos, 
o bloco europeu conseguiu 
concluir o acordo. O minis-
tro afirmou que para fechar 
as negociações a UE precisa 
respeitar interesses do bloco 
do sul e costurar os entendi-
mentos entre os 27 Estados 
do velho continente.

“É importante para o 

Mercosul que haja equilíbrio 
entre os diferentes setores, 
entre a oferta de produtos 
agrícolas e industrializados. 
Não podemos abrir mão des-
te equilíbrio. Estamos espe-
rando que a UE conclua o tra-
balho de elaboração da sua 
oferta e conclua as consultas 
com cada um dos estados-
-parte. A conclusão trará 
grandes benefícios, mas tem 
que ser feita com muita cau-
tela e cuidado para defesa dos 
nossos interesses”, explicou.

Durante a audiência, 
Mauro Vieira ainda lembrou 
bandeiras da política externa 
brasileira como a reforma do 
Conselho de Segurança da Or-
ganização das Nações Unidas, 
do Fundo Monetário Interna-
cional e da Organização Mun-
dial do Comércio para que as 
regras comerciais sejam defi-
nidas multilateralmente. 

Brasil reconhece dívida com a OEA  
bRASíLIA

Raúl Castro e Obama se cumprimentam durante participação na Cúpula das Américas

FoTo: Ministerio de la Presidencia



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de abril de 2015

Página 22

Atletas de taekwondo 
contrários a chegada
de Anderson Silva

contra o botafogo-Pb

Rivais investem para evitar o tri
Campinense e Treze 
seguem se reforçando 
para buscar o título 

Nos cinco jogos que restam para 
o término da fase classificatória do 
Estadual o Sousa terá três jogos em 
casa e dois fora, no sonho de obter 
uma das vagas no quadrangular final. 
O Dinossauro receberá no Marizão, 
Campinense, Botafogo e Centro Spor-
tivo Paraibano (CSP), enquanto sairá 
para encarar o Atlético de Cajazei-
ras no próximo domingo, às 17h, no 
Estádio Perpetão, além do Miramar 
de Cabedelo, no Almeidão, na última 
rodada da fase. Motivações de sobra 

para preparar a equipe para fazer o 
dever de casa, mesmo reconhecendo 
que vai encarar clubes tradicionais do 
futebol paraibano, como Botafogo e 
Campinense.

Na avaliação do treinador Ro-
berto Carlos as duas últimas vitórias, 
diante do Treze e Santa Cruz, ambos 
por 1 a 0, levantaram a moral do gru-
po a conquistar o G4. "Quem quiser fi-
car entre os melhores tem que vencer, 
independente quem seja o adversário. 
Tentaremos manter o astral positivo 
dos jogadores para vencer o Atlético 
no clássico sertanejo", disse. Sobre 
o rendimento do time nas duas últi-

mas partidas o comandante sousense 
gostou da evolução diante do Galo da 
Borborema, reconhecendo a queda de 
produção contra a Cobra Coral.

"No futebol manter o nível em 
todos os jogos é praticamente im-
possível. Fomos melhores contra 
o Treze, mas não tivemos a mesma 
atuação diante do tricolor canaviei-
ro", disse. Com relação ao clássico 
sertanejo, conta o rival Atlético fora 
de casa, Roberto Carlos, comentou 
que trata-se de uma partida impor-
tante para as duas equipes. No úl-
timo jogo que fizeram no Marizão 
houve empate (1 a 1). 

Com a ascensão do Botafo-
go nos últimos anos, os clubes de 
Campina Grande perderam a he-
gemonia do futebol paraibano, e 
lutam para reconquistá-la. O Bota-
fogo é bi-campeão paraibano e am-
bos os títulos foram conquistados 
dentro de Campina Grande, contra 
o Treze e o Campinense, respecti-
vamente. Agora em 2015, o Belo 
outra vez parte na frente e já abre 
uma diferença considerável sobre 
o segundo colocado, nesta fase de 
classificação. Para que o fato não 
se repita, os maiorais da Serra da 
Borborema começam a contratar 
em massa na reta final da fase de 
classificação.

Jogadores que foram contrata-
dos e anunciados como escolhidos 
a dedo, no início da temporada, es-
tão sendo dispensados em verda-
deiras vassouradas e substituídos. 
Na semana passada, o Campinense 
anunciou, de uma só vez, a contra-
tação do atacante  Túlio Renan, o 
zagueiro Giuliano e os laterais Os-
valdir e Túlio Renato. Na última 
terça-feira, o presidente da Rapo-
sa, Wiliam Simões, divulgou a dis-
pensa de cinco atletas. Não fazem 
mais parte do elenco rubro-negro, 
os laterais Edy e Leyrielton e Thia-
go Cabral, o volante Gabriel Pimba 
e o meia Lukinha.

"Foram jogadores que infeliz-
mente não conseguiram acertar no 

Campinense, então o clube resol-
veu liberá-los para que procurem 
outros clubes e tenham sucesso lá 
fora. Nós agora estamos investindo 
em outros atletas, e temos que en-
xugar a folha de pagamento. Além 
dos quatro que trouxemos na se-
mana passada, esperamos fechar 
com mais um segundo volante e 
um meia, encerrando assim o ciclo 
de contratações", justifica o presi-
dente Wiliam Simões.

No Treze, a situação não é di-
ferente. O Galo anuncia chegada de 
jogadores quase toda semana. Há 
poucos dias, contratou o zagueiro 
Pablo e o atacante Jonatan Preto. 
Não satisfeito, anunciou na última 
terça-feira a aquisição do lateral 
Alexandre Bindé. E garante que o 
atacante Nonato, que já jogou no 
clube e foi afastado por indiscipli-
na, está acertado e deve chegar na 
próxima semana. Mesmo com 35 
anos, a diretoria do Galo aposta no 
atacante e cita o exemplo do suces-
so de Warley que já veterano, teve 
uma passagem brilhante por to-
dos os grandes clubes paraibanos. 
Nonato inclusive é o artilheiro do 
Campeonato Goiano, com 10 gols. 
Ele está no Goianésia que está dis-
putando uma das semifinais com o 
Goiás.

Pelo andar da carruagem, ca-
ras novas deverão pintar nos dois 
clubes, nos próximos dias. O prazo 
para o encerramento de contrata-
ções está aberto, e deverá ficar as-
sim até o início de maio, conforme 
prevê o artigo 8 do regulamento 
do Campeonato Paraibano, que diz 
em seu texto o seguinte: 

"Novos contratos de atletas 
profissionais e documentos de 

atletas não profissionais para a 
utilização pelos clubes participan-
tes poderão ser registrados até o 
último dia anterior ao início da 
1ª rodada da 2ª fase do campe-
onato". Isto quer dizer que até 
as vésperas do início do qua-
drangular final do Campeonato 
Paraibano, os clubes campinen-
ses poderão contratar para evitar 
mais um título do Botafogo.

"O mercado melhorou, por-
que vários clubes já estão 
paralisando suas ativi-
dades, após a partici-
pação nos campe-
onatos estaduais. 
Como muitos não 
vão ter competi-
ções agora, estão 
e m p r e s t a n d o 
ou negociando 
seus atletas", 
disse o super-
visor do Tre-
ze, Joba.

Foto: CBF/Divulgação

Foto: Reprodução/Internet

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Edson Matos

Nonato deve ser o 
próximo jogador a 
chegar no Presidente 
Vargas na reta final 
do Campeonato 
Paraibano

Sousa ainda acredita na classificação

O árbitro paraibano Renan 
Roberto, de 28 anos, aguarda com 
expectativa a sua indicação para 
ser árbitro aspirante da Fifa. Atu-
almente, ele é árbitro CBF 1, e vem 
sendo indicado para apitar partidas 
importantes em competições regio-
nais e nacionais. Recentemente, Re-
nan apitou uma partida pelas quar-
tas de final da Copa Nordeste entre 
Vitória-BA x América-RN. Mal co-
meçou a temporada, e ele já apitou 
também três partidas da Copa do 
Brasil, mostrando que está em alta 
junto à Comissão Nacional de Arbi-
tragem da CBF. O paraibano atuou 
nos jogos ABC-RN x Boa Vista-RJ, 
River-PI x Fortaleza-CE e ontem, na 
partida entre Náutico-PE x Brasília-
DF, sempre com um bom trabalho.

Segundo Renan, a expectati-
va é grande, e ele está otimista em 
relação a sua indicação. "Olha, nós 
estamos nos preparando forte já 
há algum tempo, e graças a Deus o 
meu trabalho está sendo muito elo-
giado pela Comissão Nacional de 
Arbitragem da CBF. Eu espero que 
no final deste mês, quando a enti-

dade divulgar a relação dos árbitros 
brasileiros que serão aspirantes da 
Fifa, meu nome esteja entre os es-
colhidos", disse Renan Roberto.

Mais otimista do que o próprio 
Renan está o presidente da Comissão 
Estadual de Arbitragem da Federa-
ção Paraibana de Futebol, José Re-
nato. Para ele, a indicação do árbitro 
paraibano é uma coisa certa e justa.

"Nós estamos conversando 
sempre com o presidente da Comis-
são Nacional de Arbitragem da CBF, 
Sérgio Correia, e temos solicitado a 
indicação de Renan. Ontem mesmo, 
eu disse a ele que seria uma forma 
de nos dar de volta uma vaga de as-
pirante da FIFA, que nós não temos 
desde a decada de 90, quando tive-
mos José Clizaldo. Renan preenche 
todos os requisitos de um grande 
árbitro e merece esta ascensão. 
Além dele, estamos reivindicando 
também a indicação de outros bons 
árbitros paraibanos para apitar jo-
gos importantes de competições 
nacionais e regionais. Estávamos 
muito esquecidos pela comissão", 
ressaltou o presidente da CEAF.

CAMPEONATO PARAIBANO

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e 
Lazer, disponibiliza o aluguel de cadeiras cativas no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. Restam 100 lugares disponíveis ao preço de R$ 1.000,00 (cada), à 

vista, e o comprador tem o direito de utilizá-lo por cinco anos.
Para o torcedor, a vantagem é que ele irá poder assistir aos jogos em um dos melhores 
locais do estádio pagando o menor preço. O secretário Tibério Limeira destacou a 

importância do uso do equipamento.
“As cadeiras cativas continuam disponíveis para o torcedor. O valor está acessível, 
tem validade de cinco anos e é só ir à sede da Sejel para quem quiser adquiri-las”, 
explicou.
A Sejel fica na Avenida São Rafael, 567, no Castelo Branco e os atendimentos são 
realizados de segunda a sexta-feira, no período da manhã.

Renan Roberto espera por 
indicação no final do mês

ASPIRANTE DA FIFA

Cadeiras cativas

Renan 
Roberto (E) 

participou de 
vários testes 

no Rio de 
Janeiro 



Anderson pode atrapalhar 
o sonho olímpico de atletas
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Opção de Spider pelo
taekwondo mexe com
concorrentes a Rio 2016

Na última segunda-feira, o 
Auto Esporte foi punido com 
a perda de três pontos pela 
inclusão irregular do atacante 
Júnior Mandacar, denúncia 
formulada pelo Miramar e 
acatada pelo órgão judicante. 
O mesmo Auto denunciou o 
Atlético de irregularidades de 
dois jogadores quando atuou 
lá em Cajazeiras, mas o TJD 
arquivou por decurso de prazo. Agora, o Atlético 
está de novo denunciado e por escalar o jogador 
Cícero Marquelino com três cartões amarelos. 
Tudo isso só contribui para tumultuar ainda mais 
o Campeonato Paraibano de 2015. Quanto amado-
rismo!

Irregularidades

Punição para os
maus dirigentes

Na semana passada uma decisão tomada pelo 
Conselho Deliberativo do Flamengo passou um pouco 
despercebida e não chegou a ganhar muito destaque 
na mídia nacional. Estou me referindo a uma emenda 
no estatuto que obriga qualquer dirigente do clube a 
responder por qualquer equívoco que possa ser come-
tido em sua gestão. Com isso, o membro eleito no Ru-
bro-Negro que adotar prática sistemática e deliberada 
de sonegação de tributos ou apropriação indébita, 
estará sujeito à perda de mandato e à inelegibilidade 
de cinco a quinze anos.

Como seria bom se os outros clubes brasileiros 
seguissem o mesmo exemplo, mas me parece que pou-
cos, mas pouquíssimos mesmos seguirão essa linha de 
proteger a entidade e não deixar que os espertalhões 
se aproveitem do clube numa gastança sem limites e 
saiam  imunes. Já disse neste espaço que o problema, 
de uma maneira geral no futebol brasileiro, é a falta de 
gestão. Temos os melhores jogadores do mundo e nos-
sa fábrica segue produzindo permanentemente material 
de alta qualidade, mas a desorganização nos clubes 
segue ladeira a baixo.

Não é a toa que estão discutindo o refinancia-
mento de dívidas, já que os 24 maiores do país devem 
mais de R$ 6 bilhões ao Governo Federal, fruto de más 
gestões. Essa medida do Flamengo é das mais louváveis 
e poderia sim ser copiada por todos. A transparência é 
essencial na vida de um clube que tem de ser adminis-
trado como uma empresa. O futebol movimenta bilhões 
de reais e é o esporte mais praticado no planeta, daí a 
sua grande importância em qualquer sociedade. Expur-
gar o mal dirigente se faz necessário e está na hora 
dos torcedores pressionarem por gestões mais limpas 
nos clubes para que o futuro não seja mais sombrio do 
que é hoje em suas contabilidades.

O Galo está negociando o retorno do atacante Nonato, hoje 
com 35 anos, e atravessando boa fase no futebol goiano, 
onde defende o Goianésia e lidera a artilharia com 10 gols. A 
equipe de Nonato está disputando a fase final do Goianão.

Nonato vai voltar

O técnico do Lucena foi pu-
nido pelo TJD pela infração 
cometida no jogo contra o 
Campinense, realizado no 
dia 15 de março. Domício 
Leite foi expulso e denun-
ciado pela arbitragem.

Punido I

Pela decisão do TJD, Do-
mício Leite pegou 90 dias 
de suspensão, multa de R$ 
1,5 mil a ser paga a casa 
da Criança com Câncer e 
ainda mais oito partidas de 
suspensão. 

Punido II

O próximo domingo vai ser de clássicos no futebol parai-
bano. Em João Pessoa tem o Botauto; em Campina Gran-
de, os Maiorais se encontram. No Sertão, em Cajazeiras, a 
temperatura será máxima com Atlético e Sousa. Como se 
vê, o torcedor tem motivos de sobra para ir aos estádios.

Clássicos

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Anderson Silva. Esse foi 
o nome mais falado pelo atle-
ta da Seleção Brasileira de 
Taekwondo nesta semana. Na 
última segunda-feira, através 
de uma carta ao presidente 
da Confederação Brasileira de 
Taekwondo (CBTKD), Carlos 
Fernandes, o Spider, astro do 
UFC e um dos maiores da his-
tória do MMA, declarou sua 
vontade de disputar as Olimpí-
adas de 2016, no Rio de Janei-
ro. Faixa-preta da modalidade, 
Anderson se colocou à dispo-
sição para entrar na Seleção 
Brasileira. 

O assunto mexeu com os 
atletas da seleção, principal-
mente os pesos-pesados (aci-
ma de 80kg), possíveis rivais 
do Spider na briga pelo sonho 
olímpico. Eles celebraram a 
mídia que o lutador pode tra-
zer para o esporte, mas duvi-
dam de suas capacidades téc-
nicas para competir em alto 
nível no taekwondo. Anderson 
completou 40 anos na última 
terça-feira. Respeitosos, Gui-
lherme Felix, melhor brasilei-
ro no ranking olímpico (18º), 
Lucas Ferreira (36º), Maicon 
Andrade (52º), não reprova-
ram a receptividade da Con-
federação ao lutador do UFC, 
que enfrenta um polêmico 
processo após ser flagrado no 

Guilherme Félix defende o critério técnico para a indicação de atletas nas disputas da Rio 2016

O Centro Comunitá-
rio dos Moradores do José 
Américo premiou, na noi-
te da última terça-feira, a 
Escolinha de Futebol Tibé-
rio Limeira pela conquis-
ta do torneio de futebol  
Sub-13 que aconteceu na 
inauguração da Vila Olím-
pica Paraíba. O presiden-
te do Centro, Raimundo 
Braga, prestou homena-

gem também a equipe 
vice-campeã, a Escola Es-
tadual Daura Santiago. 
O volante Bruno Edson, 
13 anos, foi considerado 
o melhor jogador do tor-
neio e foi premiado. Bru-
no é hoje a maior aposta. 
Ele começou a jogar aos 
5 anos e seu maior sonho 
é ser um jogador profis-
sional.

Centro Comunitário faz
homenagem à Escolinha

exame antidoping após a luta 
contra Nick Diaz, em janeiro 
deste ano. Todos, porém, dei-
xam claro que não aceitariam 
qualquer critério que não fosse 
o técnico, já que a CBTKD tem 
direito a quatro vagas por con-
vite e após uma reunião com o 
Comitê Rio 2016 decidiu que 
a primeira categoria de peso 

contemplada seria justamente 
o peso-pesado masculino. 

“O MMA tem uma dinâmi-
ca muito diferente do taekwon-
do e mesmo ele tendo anos de 
MMA, o taekwondo será muito 
diferente, dificultando ele con-
seguir resultados. Não acredito 
que ele consiga enfrentar de 
igual para igual os pesados do 

Brasil.  Para ele conseguir uma 
vaga olímpica tem que entrar 
no processo seletivo, porque aí 
será por merecimento. Caso ele 
queira realmente lutar, não é 
nada ético ele ter a vaga direta-
mente sem mostrar resultado 
no taekwondo” disse Guilher-
me Cezário Felix, que hoje bri-
ga por uma vaga na Rio 2016. 

Brasileira surpreende em Mundial no Peru
LEVANTAMENTO DE PESO

Primeira atleta brasi-
leira a conquistar medalha 
em Campeonato Mundial 
Sub-17 de levantamento 
de peso, Emily Rosa Figuei-
redo, 17 anos, também ga-
nhou o Troféu Mídia IWF 
de Melhor Atleta Feminina 
da competição. O prêmio foi 
entregue na cerimônia de 
encerramento do Mundial, 
realizada na última semana 
em Lima, no Peru. Emily re-
cebe o apoio financeiro do 
programa Bolsa-Atleta, do 
Ministério do Esporte.  

O Mundial Juvenil reu-
niu 98 pesistas no feminino 
e 90 no masculino, com ida-

de até 17 anos, representan-
do 28 países.   No primeiro 
dia de disputas, a brasilei-
ra faturou duas medalhas 
de bronze, na categoria até 
44kg: no arranco (85kg) e 
no total (145kg).  No mascu-
lino, o Troféu Mídia IWF de 
Melhor Atleta foi conquis-
tado pelo ucraniano Igor 
Obukhov.

 Também foram eleitos 
os melhores competidores, 
escolhidos pelos próprios 
atletas. Os premiados com 
os troféus foram, no femini-
no, Tatyana Kapustina, e no 
masculino, Igor Son, ambos 
do Cazaquistão.Emily Rosa se consagrou como primeira atleta a ganhar medalha

Atletas que se destacaram no Torneio da Vila Olímpica

A equipe da Escola Estadual Daura Santiago foi vice-campeã A Escolinha Tibério Limeira que conquistou o título no Sub-13
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“Sonho com a Seleção Brasileira”
GOLEIRO CÁSSIO
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Em 18 jogos na atual 
temporada, ele levou 
apenas nove gols
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Curtas

São Paulo fecha 
com Copa Airlines

Jogador do Vasco 
vai ser intimado

Fla tem aumento
da receita líquida

Alonso só pensa em 
acertar a MCLaren

DJOkOVIC é O ESPORtIStA DO AnO

Além dos R$ 4 milhões, o acordo 
de um ano do São Paulo com a Copa 
Airlines para exploração conjunta das 
redes sociais vai render ao Tricolor do 
Morumbi a exposição do clube, com 
pintura gigante do símbolo, em três das 
98 aeronaves da companhia. De quebra, 
ainda haverá serviço de bordo.

O atacante Gilberto, do Vasco, 
receberá nos próximos dias uma intimação 
para prestar depoimento na 2ª Promotoria 
do Consumidor da capital, do Rio de Janeiro. 
O motivo do interrogatório é tirar dúvidas 
acerca da escalação do meia Héverton que 
provocou a queda da Portuguesa para a 
segunda divisão, em 2013.

Fernando Alonso sabe que 
dificilmente ganhará uma corrida nesta 
temporada com a atual McLaren. No 
entanto, o espanhol está pensando a longo 
prazo e o que ele mais quer é "acumular 
quilômetros" para acertar o carro ao longo 
do campeonato. No último domingo, na 
China, o asturiano ficou com o 12º lugar, 
mas comemorou o fato de ter completado 
a corrida sem problemas.

Acostumados às conquistas nas pistas nos últimos tempos, Lewis Hamilton e Marc Márquez foram batidos por Novak Djoković na 
luta pelo Prêmio Laureus de Esportista do Ano. A premiação do chamado ‘Oscar do Esporte’ foi realizada na noite dessa quarta-
feira (15), em Xangai, na China. Número 1 do mundo pelo ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) e dono de nada 

menos que oito Grand Slams, o sérvio desbancou, além de Hamilton e Márquez, o jogador do Real Madrid Cristiano Ronaldo, que em janeiro 
conquistou pela terceira vez o título de Melhor do Mundo pela FIFA, Renaud Lavillenie, atleta francês e o golfista britânico Rory McIlroy. 
Djoković conquistou pela segunda vez o Laureus de Esportista do Ano. Em 2012, o tenista faturou o prêmio após empreender brilhante 
campanha na temporada anterior, na qual conquistou três Grand Slams: Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open.

O Flamengo divulgou na última terça-
feira o balanço de 2014. E com números 
animadores para os sócios e torcedores. 
A receita líquida no ano passado, em 
comparação com 2013, aumentou em 27%. 
Já a receita bruta teve um aumento de 29%. A 
despesa  entre os anos também sofreu queda 
de 1,1%. Em números, a receita líquida do 
Flamengo aumentou de R$ 259.175.417,00 
para R$ 334.308.220,00.

Palmeiras e Valdivia 
discutem renovação

As conversas entre Palmeiras 
e Valdivia seguem complicadas, mas 
o diretor de futebol Alexandre Mattos 
garante que é desejo do clube continuar 
contando com o chileno depois de agosto, 
quando termina seu contrato.

“É um dos maiores meias da 
atualidade. O Valdivia quer realmente 
participar desse projeto. Como todo 
jogador grande, eu quero no meu time - 
disse o diretor alviverde, em entrevista à 
Rádio Transamérica, ontem.

A primeira proposta do Verdão não 
agradou o chileno. O clube ofereceu uma 
grande redução de salário, dos R$ 500 mil 
atuais para pouco mais de R$ 200 mil, já 
contando os ganhos por produtividade. 
Por esses valores, o negócio não vai sair. 
Ciente disso, o Cruzeiro mantém contato 
com o jogador e com Luis Valdivia, seu 
pai e procurador. A diretoria do Palmeiras 
também já foi informada da intenção dos 
mineiros.

Vivendo um bom mo-
mento no Corinthians, o 
goleiro Cássio ainda espera 
por uma chance na Seleção 
Brasileira. Às vésperas da 
convocação para a Copa 
América, o jogador admite 
que é difícil fazer parte do 
elenco que participará da 
convocação, mas não tem 
dúvidas de que uma hora 
seu nome será lembrado 
pelo técnico Dunga.

"Acredito que venho jo-
gando bem, mantendo uma 
regularidade muito boa. 
Ano passado também acho 
que fiz um grande ano. Mas 
respeito o treinador da 
Seleção, ele tem as esco-
lhas dele, talvez ache que 
outros jogadores estão na 
frente, mas não tenho dúvi-
da que minha hora vai che-
gar", afirmou Cássio, em 
entrevista à "Rádio Bandei-
rantes".

A convocação para a 
Copa América está progra-
mada para o próximo dia 
5 e a tendência do técnico 
Dunga é chamar os jogado-
res que vêm participando 
dos amistosos, daí as chan-
ces do goleiro do Corin-
thians serem praticamente 
nulas.

Em 18 jogos na atual 
temporada, Cássio sofreu 
apenas nove gols. Sua boa 
fase se reflete no Corin-
thians, que ainda não per-
deu em partidas oficiais na 
temporada. 

Semifinais paulista
Corinthians e Palmei-

ras se enfrentam no pró-
ximo domingo, às 16h (de 
Brasília), na arena de Ita-
quera, por uma vaga na fi-
nal do Paulistão. 

Mas, desde o começo 
da competição, os dois ti-
mes protagonizam outro 
duelo acirrado, fora de 
campo. 

Com suas novas are-
nas e eficientes progra-
mas de sócio-torcedor, os 
rivais passearam sobre os 
adversários nos rankings 
de público e arrecadação, 
alternando-se na liderança 
desses quesitos.

Jogo do Corinthians no 
Itaquerão tem sido sinôni-
mo de casa cheia nos últi-
mos anos. Neste Paulistão 
não é diferente. Tanto que 
o Timão tem a maior média 
de público da competição: 

28.211 pagantes por parti-
da - foram nove confrontos. 
A taxa de ocupação é de 
59% de sua arena. 

O clube tem o segundo 
e o terceiro principais pú-
blicos em uma partida: con-

tra Ponte Preta (32.438) e 
Santos (32.199). 

O Palmeiras perde ape-
nas para o Alvinegro nesse 
quesito, com a segunda maior 
média de pagantes: 27.739 
por jogo. Isso dá uma ocupa-

ção de 63% de sua nova casa, 
superando o rival. O Verdão, 
porém, tem o maior público 
do Estadual em uma única 
partida: 35.437 pessoas nas 
quartas de final contra o Bo-
tafogo, no último domingo.

Menosprezo santista
O Santos enfrentará 

o São Paulo, no próximo 
dmingo, às 18h30, na Vila 
Belmiro, pela semifinal do 
Campeonato Paulista. En-
tretanto, o presidente do 
Alvinegro Praiano, Modes-
to Roma Junior, menospre-
zou o clássico e já projetou 
uma final entre o Peixe e o 
Corinthians, que enfrenta 
o Palmeiras para definir o 
outro finalista, jogo que vai 
acontecer no Itaquerão.

“A Vila Belmiro é nossa 
casa número 1. O Pacaembu 
também é nossa casa. Nós 
ganhamos grandes títulos 
no Pacaembu, no Morumbi, 
no Maracanã. Até no Está-
dio da Luz, em Lisboa, nós 
já ganhamos título. O San-
tos é um clube cosmopolita. 
Esse ano queremos ganhar 
o título na casa do adversá-
rio. Será um prazer imenso 
ganhar o título, se for possí-
vel, em Itaquera”, disse em 
entrevista ao “Sportv”.

Modesto também expli-
cou a decisão de atuar em 
Santos ao invés de levar o 
duelo para a capital Paulis-
ta. “Temos uma marcha que 
diz: ‘Jogue onde jogar, és o 
Leão do Mar’. Mas o nosso 
hino diz: ‘Sou o Alvinegro 
da Vila Belmiro’. Então a 
gente tem que saber dosar 
com um pouco de sabedo-
ria, para podermos jogar 
onde for o lugar do Santos. 
Desta vez, decidimos jogar 
na Vila Belmiro”.

O projeto de uma possí-
vel nova arena para o Peixe, 
nos moldes das que, hoje, 
Corinthians e Palmeiras 
têm, também foi citado pelo 
mandatário. Para Modesto, 
as áreas em Santos são li-
mitadas para a construção, 
e o negócio também tem de 
ser feito de modo que seja 
lucrativo.

“Eu vejo hoje que, ti-
rando Santos continental, a 
Ilha de Santos só tem uma 
área, que nós já procura-
mos. É fácil de investigar, 
até pelos programas de 
mapeamento na internet. É 
fácil ver onde tem área para 
fazer uma arena. Pode ser 
que nós optemos pelas mar-
gens de rodovias que ligam 
Santos a São Paulo, pode ser 
que optemos por São Paulo, 
pelo Pacaembu”, disse.

Cássio sabe que será difícil conseguir uma vaga para a Copa América, mas não vai desistir de sonhar com a Seleção Brasileira
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Seleção árabe se 
prepara até o próximo 
dia 22 para Jogos na Ásia

Qatar treina em JP para Mundial
HANDEBOL DE AREIA

Barça vence PSG na 
Liga dos Campeões

Fla x Vasco com 
recorde de público

Bayern perde para 
o Porto por 3 a 1

Goleiro do Timão 
sonha com Seleção

O Barcelona, de novo, não tomou 
conhecimento do adversário de respeito que 
tinha pela frente. Como havia feito nas oitavas, 
contra o Manchester City, o time catalão 
venceu o PSG fora de casa com propriedade e 
abriu larga vantagem na briga por uma vaga 
na semifinal da Liga dos Campeões. O 3 a 1 
em Paris teve a marca de Neymar, que abriu 
o placar, e Suárez, que fez dois golaços com 
direito a duas canetas em David Luiz – Van der 
Wiel completou o marcador.

Em parcial divulgada na tarde de 
ontem, o Maracanã anunciou que 16.589 
ingressos foram vendidos para o jogo de 
volta entre Flamengo e Vasco, marcado para 
o próximo domingo, às 16h. A partir das 10h 
de ontem, a comercialização foi aberta para 
o público geral. Até terça somente sócios 
rubro-negros podiam adquirir seus bilhetes. 
O bilhete mais barato continua custando R$ 
60, atrás dos gols. O mais caro sai a R$ 195, 
no setor Maracanã Mais, que é misto.

O favoritismo do Bayern de Munique 
contra o Porto durou apenas três minutos. 
Foi isso que o Porto precisou para começar a 
construir a vitória por 3 a 1, na Cidade do Porto, 
pelas quartas de final da Liga dos Campeões 
ontem. O Bayern manteve seu padrão de 
jogo dominando a posse de bola, mas foi 
surpreendido por uma atuação horrível do seu 
sistema defensivo. Do outro lado, o Porto teve 
uma noite inspirada no ataque e converteu 
três dos cinco chutes.

Vivendo um bom momento no 
Corinthians, o goleiro Cássio ainda espera por 
uma chance na Seleção Brasileira. Às vésperas 
da convocação para a Copa América, o jogador 
admite que é difícil fazer parte do elenco que 
participará da convocação, mas não tem dúvidas 
de que uma hora seu nome será lembrado pelo 
técnico Dunga. “Acredito que venho jogando 
bem, mantendo uma regularidade muito boa. 
Mas respeito o treinador da Seleção, ele tem as 
escolhas dele”, afirmou.

Curtas

Maringá se classifica 
na Copa do Brasil

Ponte confirma jogo 
com time de Kaká

Os vinte minutos impecáveis e 
avassaladores do Madureira no início da 
partida de ontem, no Estádio Conselheiro 
Galvão, de nada adiantaram. Tudo por 
causa de Edmar. O atacante do Maringá 
marcou apenas um gol na derrota por 3 
a 1, mas que foi o suficiente para colocar 
sua equipe na próxima fase da Copa do 
Brasil - o placar agregado terminou 3 a 3, 
porém, a Zebra avança porque balançou 
as redes fora de casa. 

A Ponte Preta conseguiu um 
feito importante fora de campo. 
Buscando internacionalizar sua marca, 
anunciou que seu elenco viajará 
aos Estados Unidos para fazer um 
amistoso contra o Orlando City, time 
do brasileiro  Kaká, no dia 2 de maio. 
A realização da partida é uma iniciativa 
da equipe norte-americana, que enviou 
convite ao time de Campinas e que foi 
aceito pela equipe brasileira.

A Seleção Masculina de 
Handebol de Areia do Qa-
tar (terceiro lugar no último 
Campeonato Mundial reali-
zado no ano passado no Bra-
sil e atual campeão do Beach 
Games, disputado no Qatar), 
está em João Pessoa treinan-
do para uma competição in-
ternacional, visando buscar 
uma vaga no continente asiá-
tico para o Mundial de 2016. 
Ontem, os 14 atletas, sob o 
comando do treinador Kalleb, 
treinaram na Praia de Cabo 
Branco, na capital, atraindo a 
atenção do pessoense.

Eles ficarão na Paraíba 
até a quarta-feira, dia 22 e no 
sábado e domingo (18 e 19), 
participam de um torneio 
numa arena a ser montada 
na Praia de Cabo Branco, 
com a presença das equipes 
paraibanas do Grêmio Cief, 
FHC e HCP, além do Carca-
rá e do Meste, ambas do Rio 
Grande do Norte.

A escolha de João Pes-
soa para realização dos trei-
namentos, de acordo com o 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Ontem, os atletas da Seleção de Handebol Beach do Qatar fizeram treinamento na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa

treinador, deve-se ao fato de 
uma bela orla marítima e da 
capital paraibana possuir ex-
celentes jogadores de hande-
bol de areia, considerados de 
alto nível para uma melhor 
preparação do elenco daque-
le país. “Nossa seleção estará 
treinando em João Pessoa vi-
sando os Jogos Asiáticos de 
Beach Handball”, afirmou o 

treinador Kalleb.
Para Rossana Marques, 

paraibana e treinadora da 
Seleção Brasileira Feminina 
de Handebol de Areia, a es-
tadia da Seleção de Qatar na 
Paraíba, especialmente em 
João Pessoa credencia a mo-
dalidade esportiva no Estado 
e no país. “Isto é muito bom 
para todos nós que fazemos 

o handebol de areia no Brasil 
e, na condição de técnica da 
Seleção Brasileira Feminina, 
é motivo de muito orgulho 
para todos nós”, afirmou Ros-
sana.

O torneio programado 
para o próximo final de se-
mana, de acordo com Ros-
sana Marques, ocorrerá no 
período da manhã, se prolon-

gará à tarde do sábado e se 
encerrará no domingo. “Será 
um evento onde o título pou-
co interessa. O que queremos 
mesmo é que a Seleção do 
Qatar sai da Paraíba com uma 
boa impressão de que por 
aqui este esporte é encarado 
com muito profissionalismo”, 
finalizou a treinadora da Se-
leção Brasileira.

A Federação Parai-
bana de Atletismo (FPAt) 
vai confirmar hoje o pa-
raibano Esdras Martins, 
17 anos, como o único re-
presentante do Estado no 
Campeonato Brasileiro 
Caixa de Juvenis Interclu-
bes, que será disputado 
entre os dias 26 e 26 de 
abril, na Arena Caixa, no 
Centro de Atletismo Pro-
fessor Oswaldo Terra, em 
São Bernardo do Cam-
po, na região do Grande 
ACBD. Ele é o número 1 
da Paraíba e o quarto me-
lhor do Brasil nas provas 
de 800m e 1.500 metros, 
Esdras representará o Clu-
be Recreativo Kashima, 
do Bairro do Cristo Re-
dentor, de João Pessoa.

A competição reunirá 
os principais atletas da ca-
tegoria até 19 anos do país. 
A expectativa, mais uma 
vez, é de um grande nú-
mero de participantes. No 
ano passado, o evento foi 
realizado no mesmo local e 
reuniu mais de 650 atletas, 
representando 91 clubes de 
todas as regiões do Brasil.

“O Esdras vive um 
dos melhores momentos 
do atletismo paraibano. 
Tem se destacado em to-
das as competições que 
tem participado. Nos Jo-
gos Escolares da Juventu-
de, por exemplo, foi uma 
das revelações, trazendo, 
inclusive, medalha para 
o Estado”, afirmou Pedro 
Almeida Pereira, diretor 
técnico da Federação Pa-
raibana de Atletismo.

O Brasileiro Caixa 

FPAt confirma Esdras único 
representante da Paraíba

BRASILEIRO JUVENIL DE ATLETISMO

O Serviço Social da In-
dústria (Sesi) está com ins-
crições abertas para a XXV 
edição dos Jogos Industriá-
rios da Paraíba até amanhã, 
nas Unidades SESI em todo 
o Estado.

Os Jogos Industriários 
2015 - Etapa Municipal - se-
rão realizados nas cidades 
de Bayeux, Campina Gran-
de, Guarabira, Patos, Rio 
Tinto, Sousa e no Distrito 
Industrial de João Pessoa, 
onde será a abertura oficial 
e local de competição das 
indústrias de Bayeux, Cabe-
delo, Caaporã Santa Rita a 
partir de 10 de maio (sexta-
feira) “Dia do Trabalhador”.

Os coordenadores de 
esportes das indústrias 
poderão inscrever suas 

equipes nas modalidades 
individual e coletiva como 
futsal masc./fem. e master, 
futebol de campo, futebol 
sete master, voleibol masc. 
e fem., vôlei de areia masc. 
e fem., atletismo masc. e 
fem., xadrez misto, tênis de 
quadra masc. e fem., tênis 
de mesa masc. e fem., na-
tação masc. e fem., dominó, 
dama, sinuca, futevôlei e 
jogo de botão.

A estimativa do Sesi-PB 
para este ano é que em tor-
no de 5 mil trabalhadores e 
mais de 110 indústrias par-
ticipem da competição, in-
clusive, empresas de comu-
nicação através das gráficas 
que imprimem os jornais, 
sendo contribuintes do sis-
tema indústria na Paraíba.

Sesi inscreve até amanhã 
as empresas interessadas

JOGOS INDUSTRIÁRIOS

As equipes do Jasfa (João 
Pessoa) e Facisa (Campina 
Grande) vão representar a 
Paraíba na Copa Brasil Adulto 
de Basquete Masculino, que 
ocorrerá no período de 22 a 24 
de maio, no Ginásio da AABB, 
em Natal-RN. Os paraibanos 
fazem parte do grupo A, que 
terá ainda América, AABB e 
ABC, todos de Natal, além do 
Náutico-PE. O grupo B contará 
com times da Bahia, Alagoas e 
Sergipe. Classificam-se quatro 
equipes (dois de cada grupo) 
para o quadrangular final, 
onde o campeão participará da 
Super Copa Brasil, em junho. 

Para o desafio no mês que 
vem, os treinadores das equi-
pes paraibanas já iniciaram os 

treinamentos para brigarem 
pelo título. De acordo com o 
presidente da Federação Pa-
raibana de Basquete (FPB) 
e técnico da Facisa, Eduardo 
Shaffer, trata-se de uma dispu-
ta de bom nível técnico, com 
atletas que estão desapontan-
do para uma possível convo-
cação para treinos na Seleção 
Brasileira. Entre os destaques 
do grupo, estão Felipe Araújo, 
Pedro Uchoa e Rafael Lima, 
que estão evoluindo a cada 
partida. “O importante é que 
os atletas estão motivados e 
acreditando que podem sur-
preender em solo potiguar. 
Mantemos a base do ano pas-
sado facilitando o trabalho do 
grupo”, comentou. 

Jasfa e Facisa serão os 
representantes do Estado

COPA BRASIL DE BASQUETE

de Juvenis Interclubes é 
uma realização da Con-
federação Brasileira de 
Atletismo e da Federação 
Paulista de Atletismo, com 
apoio da Prefeitura de 
São Bernardo do Campo 
e patrocínio da Caixa Eco-
nômica Federal. As equi-
pes interessadas têm até 
hoje para inscrever seus 
representantes. 

Apesar de ser confir-

mado hoje no Campeona-
to Brasileiro Interclubes, 
o único representante da 
Paraíba ainda corre atrás 
de suas passagens. Aguar-
da pronunciamento de al-
guns órgãos competentes 
que lidam com o esporte 
no Estado. Contatos já 
foram feitos há mais de 
um mês, porém, até o mo-
mento o atleta não obte-
ve qualquer resposta.

Atleta é o primeiro da Paraíba e o quarto melhor do Brasil

FOTO: Reprodução/Internet
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA-CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 29 de abril de 2015, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne no 
50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Onde será tratado o seguinte assunto: I –  Eleição 
e posse de membro titular e suplente para compor o Conselho Fiscal da CINEP e outros assuntos 
de interesse social.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Diretora Presidente da CINEP

EDITAL DE CHAMAMENTO n 42 . 
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: JAILTON DE OLIVEIRA LIMA, matrícula n. 178.095-6,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 0034113-3/2014.

João Pessoa, 13 de Abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 39 . 
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: DIEGO BRUNO MARQUES NEVES, matrícula n. 179.786-7,para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - 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 0034123-4/2014.

João Pessoa, 13 de Abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 40 . 
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: SAULO RICARDO RODRIGUES VIEIRA, matrícula n. 174.387-2,para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - 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 0017285-5/2014.

João Pessoa, 13 de Abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 41 . 
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: AECIO DE BRITO TAVARES, matrícula n. 179.353-5,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 0035593-7/2013.

João Pessoa, 13 de Abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 37
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: Luciano Cícero Fernandes Coutinho , matrícula n. 691.171-4, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - 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 0030524-5/2014. 

João Pessoa, 10 de Abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 38
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: Wellington Izidero dos Santos , matrícula n. 641.582-2, para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Admin-
istrativo - 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 0030524-5/2014. 

João Pessoa, 10 de Abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcela de Materiais Gráficos para atender as necessidades das Secretarias 

Municipais de São João do Rio do Peixe-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: Recursos próprios, Fundeb, Fnas, Fnde.
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00039/2015 - 15.04.15 - TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME - R$ 157.974,00 

U.S MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO S/A – CNPJ/CPF 
Nº 03.014.309/0001-29, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 368/2015 em João Pessoa, 25 de fevereiro de 
2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Equipamentos de Controle e Teste 
(hidrômetros) Na(o) – ROD BR 230, KM 06, GALPÃO 08, S/Nº Município: CABEDELO – UF: PB. 
Processo: 2014-003477/TEC/LO-7769.

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S.A. CNPJ/MF: 09.090.259/0001-45. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convidados os Srs. Acionistas a participar da AGO e da AGE, que será realizada no dia 

23/04/2015, às 9h, na sede social da empresa, situada na Fazenda Miriri, Zona Rural de Santa Rita/PB, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a)Deliberar sobre assuntos relativos a aprovação 
das contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais 
documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2014, tendo sido o balanço publicado no 
dia 20/03/2015 no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União; b)Deliberação quanto à 
destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31/12/2014 e a distribuição dos dividendos 
aos Acionistas; c) Eleição dos membros da Diretoria e dos membros do conselho consultivo ; d)Deli-
beração sobre o aumento do pró-labore dos Diretores; e)Outros assuntos de interesse da sociedade. 

Santa Rita, 14 de abril de 2015. 
Gilvan Celso Cavalcanti de Morais Sobrinho 

Diretor Presidente. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 017/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 29 de Abril  de 2015 as 9:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 
COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, 
na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 07 de Abril  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2015- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 29 de Abril   de 2015 as 14:00 horas, tendo 
como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E PROGRA-
MAS MUNICIPAIS. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pilõezinhos, . Informações e obtenção do edital na CPL situado a Rua Manoel Alvino Moura, 
56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 no horário de expediente normal de 13:00 as 
17:00 Horas. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB 08 de Abril de 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2015- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 29 de Abril   de 2015 as 16:00 horas, tendo 
como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, SUPERIORES E IN-
FERIORES - (PRÓTESE  TOTAL MANDICULAR / TOTAL MAXILAR / PARCIAL MANDICULAR 
REMOVIVEL E/OU PRÓTESES CORONÁRIAS / INTRARRADICULARES FIXAS / ADESIVAS 
(POR ELEMENTO). A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pilõezinhos, . Informações e obtenção do edital na CPL situado a Rua Manoel Alvino Moura, 
56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 no horário de expediente normal de 13:00 as 
17:00 Horas. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB, 08 de Abril de 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar no dia 05.05.2015 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada à Rua Solon de Lucena, 26, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS DE N.° 02.2015, Regime de execução empreitada por preço 
unitário, tipo menor preço global, destinada a contratação de empresa do ramo pertinente para 
Ampliação do Complexo Neurofuncional Maria Moura de Aquino, localizada na Rua Prefeito Ma-
noel Lordão, s/n – Centro – Guarabira/PB. Recursos Próprios / Federais. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Guarabira - PB, 15 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, extraída do Pro-

cesso Administrativo nº 048/2015.O Município de Emas-PB, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados o Resultado da licitação modalidade Tomada de Preços nº 
001/2015; Processo nº: 048/2015; Tipo de Licitação: Menor preço, regime de execução empreitada 
por preço global; Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de construção de uma 
Praça de Eventos no Município de Emas-PB, CONTRATO OGU/CAIXA 1009486-49/2013 - MTUR, 
de acordo com o Edital e seus anexos e Ata de Julgamento das Propostas. Empresa Vencedora: 
CONSTRUTORA MILENIUM LTDA – EPP. Valor: R$ 638.894,58 (seiscentos e trinta e oito mil 
oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Fica aberto o prazo recursal de 
05 dias a contar da publicação deste aviso. Emas-PB, 15 de abril de 2015. PATRÍCIA EUZÉBIO 
ARAÚJO -Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 024/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços transporte 
escolar para atender a duas rotas. Valor estimado R$ 20.584,00. Data de abertura: 29/04/2015 às 
09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 14 de Abril de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2015 
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 019/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Cestas Básicas. 
Data de abertura: 29/04/2015 às 10h30min (Horário Local). Maiores informações estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 14 de Abril de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para os serviços combinados de escritórios e apoio administrativo - Apoio Administrativo, 
Assesso; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRAMILTON SATIRO 
DA NOBREGA - R$ 42.000,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Abril de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços combinados de escritórios e apoio admi-

nistrativo - Apoio Administrativo, Assesso.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2015.
DOTAÇÃO: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS 

ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.39 
- OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00053/2015 - 15.04.15 - IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - R$ 42.000,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CONSIRES
GABINETE DA PRESIDENTE

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TERMO: DECISÓRIO
FEITO: RECURSO ADMINISTRATIVO
REFERÊNCIA: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015
IMPUGNAÇÃO: APRECIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PELA EMPRESA ALTO URUGAUAI 

SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
OBJETO: ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDU-

OS SÓLIDOS (PIGIRS), VISANDO SOLUÇÕES INTEGRADAS E CONSORCIADAS PREVIAMENTE 
DEFINIDAS, COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 12.305/2010 E SEU DECRETO REGULAMENTADOR 
Nº 7.404/2010, devidamente especificado no ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA e quantificado 
no ANEXO D – PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS, partes integrantes do edital, independente de 
transcrição, em Regime de Empreitada por MENOR PRECO GLOBAL.

PROCESSO: 20150225
RECORRENTE: ALTO URUGUAI SOLOCUÇÕES
RECORRIDO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ESPECIAL
Todas as exigências constantes nos itens 5.2.3.2, 5.2.2.11, 5.2.2.16, 6.1.1, 6.1.3 são necessárias 

para garantir a segurança da execução do serviço perseguido pelo CONSIRES, a saber, Plano Inter-
municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de notória relevância para vinte cinco municípios 
de uma mesma região, que objetivam solucionar a problemática da destinação dos dejetos urbanos.

Logo, após análise da Comissão de Licitação e do Parecer da Assessoria Jurídica do CONSI-
RES com fundamento na Lei de Licitações, RATIFICO a decisão em NEGAR DEFERIMENTO AOS 
PEDIDOS pela empresa acima citada, mantendo-o o Edital inalterado para a respectiva licitação, 
continuando a mesma data e local para realização do certame.

Guarabira/PB, 13 de Abril de 2015
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO

Presidente

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00024/2015 com o seu objeto aquisição de combustíveis 
para abastecer nas cidades de Campina Grande, João Pessoa ou cidades com distancia acima de 
250 km da cidade de Ibiara, conforme edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste 
certame, a empresa vencedora, FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP CNPJ 
Nº 09.351.925/0001-51, com o valor global de R$ 315.560,00 (trezentos e quinze mil e quinhentos 
e sessenta reais).

Ibiara - PB, 15 de Abril de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-
CÍPIO DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EVANGELISTA GOMES FILHO - R$ 24.500,00; FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA - R$ 
145.000,00; JANAINA PESSOA DE SOUZA - R$ 17.919,00; MVF - LOCADORA DE VEÍCULOS 
LIMITADA - R$ 17.919,00.

Santa Helena - PB, 13 de Abril de 2015
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRE-
TARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.36 

99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2076 COMPENSAÇÃO DE ES-
PECIALIDADES REGIONAIS DO SUS 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10 302 0010 2089 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MEIA COMPLEXI-
DADE 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2104 IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DO NASF 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 
2105 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATÓRIO DE PROTESES(TIPO I) 3390.36 
99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2106 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO 
PROGRAMA QUALIFICA SUS 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 
2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 3390.36 
99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00005/2015 - 13.04.15 - EVANGELISTA GOMES FILHO - R$ 24.500,00
CT Nº 00006/2015 - 13.04.15 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA - R$ 145.000,00
CT Nº 00007/2015 - 13.04.15 - JANAINA PESSOA DE SOUZA - R$ 17.919,00
CT Nº 00008/2015 - 13.04.15 - MVF - LOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA - R$ 17.919,00
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, HOMOLOGO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00024/2015, para aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao 
município, aos locados e a disposição, para abastecimento nas cidades de Campina Grande, João 
Pessoa ou em cidades com distancia acima de 250 km da sede do município de Ibiara e ADJUDI-
CO o seu objeto a empresa: FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP CNPJ Nº 
09.351.925/0001-51, vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 315.560,00 (trezentos 
e quinze mil e quinhentos e sessenta reais), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 15 de Abril de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO NOTIFICAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 00002/2014

A Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Indios, setor de Licitação, NOTIFICA a empresa VIGA 
- ENGENHARIA EIRELI-EPP, para a mesma comparecer no prazo de 48(quarenta e oito) horas, 
a contar da data da publicação no DOE, para regularizar o recurso apresentado pela mesma, sob 
pena de não reconhecê-lo por ser apócrifo. A empresa deverá comparecer no horário das 07:30 
as 11:30 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos Indios - PB, 14 de abril de 2015

KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º. 1/0003/2015
Objeto: Contratação dos serviços de execução de obra para reforma e ampliação do campo de 

futebol no município de Pedra Branca
O Prefeito Constitucional do Município de PEDRA BRANCA-PB, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas pela legislação pertinente. R E S O L V E:Após concluir todas as etapas, 
HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo de Licitação acima citado, e con-
siderando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93  
e ADJUDICO os itens aos seus respectivos vencedores, com base no relatório apresentado pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,  em conseqüência, fica convocado o licitante vencedor:  

- CONSTRUTORA SOARES LTDA com o valor de R$ 246.832,60 (Duzentos e Quarenta e Seis 
Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos), vencendo no ítem: 1;

, no valor global de  246.832,60 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Dois 
Reais e Sessenta Centavos), para retirada da nota de empenho/ou assinatura do termo de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.                                              

Publique-se e cumpra-se;
PEDRA BRANCA-PB, 14 de abril de 2015.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional 

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO1/0003/2015

CONTRATO Nº. 01.050/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de PEDRA BRANCA-PB
CONTRATADO: - CONSTRUTORA SOARES LTDA.
OBJETO: Contratação dos serviços de execução de obra para reforma e ampliação do campo 

de futebol no município de Pedra Branca.
VALOR GLOBAL: com o valor de R$ 246.832,60 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos 

e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos), vencendo no ítem: 1;
DOTAÇÕES: Correrão à conta dos recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2015 

- Recursos Próprios e convenio com o Governo do Estado, Pacto Social e Prefeitura Municipal 
de Pedra Branca- PB, na classificação nº 27 812 1007 1005 Construção de Campo de Futebol 
no elemento de despesa: 4490.51 99 001 Obras e Instalações, na unidade orçamentária: 02.120 
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de Dezembro de 2015.
DATA DA ASSINATURA: 14 de abril de 2015.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 09 de Abril de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Torna público que na Homologação e Extrato de Contrato publicado no DOE do dia 14 de abril 
de 2015 na pagina 33 onde lê-se FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  leia-se 
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES, Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Remigio - PB, 15 de Abril de 2015

ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS - R$ 222.344,38.

Remigio - PB, 14 de Abril de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-GA-

BINETE DO PREFEITO 02.020-ASSESSORIA JURIDICA 02.030-SECRETARIA DE ADMI-
NISTRACAO 02.040-SECRETARIA DE FINANCAS 02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO 
E CULTURA 02.060-SECRETARIA DE SAUDE 02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.160-SECRETARIA DE COMUNI-
CACAO E EVENTOS SOCIAIS 02.080-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA 
02010.04.122.1001.2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 02020.04.122.1002.2006 
- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA 02030.04.122.1003.2008 - 
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02040.04.122.1006.2012 - MANUT. 
DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS 02050.12.122.1007.2093 - MANUTEN-
CAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE 02050.12.361.1007.2016 - MANUTENCAO DA SEC.
DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.2003.2019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% 02050.12.361.2003.2020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 02050.12.361.2003.2022 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL 
ALFABETIZADO 02050.12.365.2004.1009 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDA-
GOGICO 02050.12.365.2004.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
02050.12.365.2011.2080 - MANUTENCAO DE CRECHE - 40% 02050.12.365.2011.2081 - MA-
NUTENCAO DE CRECHE - MDE 02050.12.366.2005.2027 - MODALIDADE DE EDUCACAO 
DE JOVENS E ADULTOS 02050.13.392.2006.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
CULTURAIS 02060.10.301.1008.2034 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
SAUDE 02080.15.122.1010.2052 - MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E 
ECONOMIA 02090.20.122.1011.2058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
02160.24.813.2006.2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3390.30.0000 MA-
TERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 001 – RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 002 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSF. DE IMPOSTOS SAUDE 014 – TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 015 – TRANSF. DE 
RECURSOS DO FNDE 019 – TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00092/2015 - 15.04.15 - EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS - R$ 222.344,38

IMETAME GRANITOS LTDA, CNPJ: 06.003.046/0001-40, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Pedido de Renovação de Licença de Insta-
lação para Lavra de Rochas Ornamentais referente ao Processo DNPM Nº 846.106/2004, situada no 
Município de Catingueira/Santa Terezinha no estado da Paraíba. Processo 2015-000814/TEC/LI-3832

RENOVA ENERGIA S/A – CNPJ Nº 08.534.605/0001-74  Torna público que a SUDEMA  - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 585/2015 em 
João Pessoa, 08 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de : Instalação e operação 
de torre anemométrica (para medição de ventos) –STLEPE 10 – Sítio Balança, Maturéia/PB. Na 
(o) SITIO BALANÇA Município: MATUREIA – UF:PB. PROCESSO: 2014-008936/TEC/AA-3333

Prefeitura Municipal de Ibiara 
Aviso de Retificação de Tomada de Preços  Nº. 00002/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através da Comissão de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que a Tomada de Preços nº 00002/2015, estava marcada para o 
dia 01 de maio de 2015, passa a ser adiada para o dia 04 de maio de 2015, sendo retificado este 
erro formal, sem prejuízos para a administração e interessados.

Ibiara - PB, 15 de Abril de 2015.
Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
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 10:00 horas do dia 07 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição moveis e 
eletrodoméstico diversos, destinado 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, 15 de Abril de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
A Comissão Permanente de Licitação, através de sua Pregoeira Oficial, comunica aos
interessados que o Pregão Presencial nº 15/2015, que tem por objeto a Aquisição e Instalação 

de cortinas para divisão de leitos de enfermaria, destinados ao Hospital Municipal de Cabedelo, 
marcado para o dia 16 de abril de 2015, será adiado para o dia 05 de maio de 2015 as 14:30 horas, 
na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo - PB. 

O novo edital estará à disposição no site: www.cabedelo.pb.gov.br
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no 

endereço supracitado.
Telefone: (083) 32503120.

Cabedelo - PB, 14 de Abril de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
A Comissão Permanente de Licitação, através de sua Pregoeira Oficial, comunica aos
interessados que o Pregão Presencial nº 26/2015, que tem por objeto a Aquisição de gás butano 

13 kg, marcado para o dia 17 de abril de 2015, será adiado para o dia 04 de maio de 2015 as 14:30 
horas, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo - PB. O novo edital estará 
à disposição no site: www.cabedelo.pb.gov.br

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Cabedelo - PB, 14 de Abril de 2015

VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
A Comissão Permanente de Licitação, através de sua Pregoeira Oficial, comunica aos
interessados que o Pregão Presencial nº 27/2015, que tem por objeto a Aquisição de dois veículos 

tipo motocicleta on-off road, marcado para o dia 17 de abril de 2015, será adiado para o dia 04 de 
maio de 2015 as 15:30 horas, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo – PB.

O novo edital estará à disposição no site: www.cabedelo.pb.gov.br
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no 

endereço supracitado.
Telefone: (083) 32503120.

Cabedelo - PB, 14 de Abril de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo tipo passeio destinado 
a Secretaria de Educação deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 15 de Abril de 2015
DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para confecções parceladas de Próteses 
dentárias totais removíveis. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PAB E CONVÊNIO: 05.00 - 10.301.2016.2016 - 05.01 - 10.301.2015.2020 
- 10.301.2016.2021 - 10.301.2016.2023 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e CT Nº 00057/2015 - 02.04.15 - MOACIR CARLOS 
DA SILVA JÚNIOR - R$ 49.950,00.

Pilões, 02 de Abril de 2015.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Óculos com armações diversas para atendimento da 
população do Município de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2015 16.00 - Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço 
p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00234/2015 - 10.04.15 - ALMEIDA 
BEZERRA E CIA LTDA - R$ 151.380,00; CT Nº 00235/2015 - 10.04.15 - ALMEIDA SARMENTO & 
CIA LTDA - R$ 171.330,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município 
de Mogeiro, no dia 05/05/2015 às 11:00 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 acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 04/05/2015.

Publicado no Jornal “A União” do dia 15/04/2015 – Republicado por Incorreção.
Mogeiro, 14 de abril de 2015.

JOSÉ JOÃO GONÇALVES
PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 031/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
artesanato; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Wanderly Soares 
de Souza - R$ 128.515,50.Fica o licitanteconvocado no prazo de até 05 dias para assinatura do 
contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º 
da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 15 de Abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 032/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de informática; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Adilson da Silva Paulino-ME - R$ 154.920,00; Comercial Medeiros Ltda. - R$ 76.400,00.Fica os 
licitantesconvocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do 
direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 15 de Abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 034/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
polpas de frutas e carnes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Distribuidora BrazmacLtda - R$ 84.288,00; Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda. - R$ 194.880,00; 
Jean Alisson da Silva Correia - ME - R$ 190.080,00; José Lucena da Silva - R$ 146.448,00; Raimundo 
Adelmar Fonseca Pires - R$ 122.640,00; Santa Clara Comércio Varejista Ltda - R$ 72.562,00.Fica 
os licitantesconvocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do 
direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 15 de Abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 035/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materrais de limpeza; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AROMA 
Dist. de Mat. de Limpeza e Produtos DescartaveisLtda - R$ 220.805,00; Comercial Medeiros Ltda. 
- R$ 9.500,00; JSB Distribuidora Ltda. - R$ 42.909,00; Max Comércio de Materiais para Escritório 
Ltda - R$ 53.000,00; Mayer & Guimarães Ltda. - R$ 526.805,50.Fica os licitantesconvocados no 
prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação 
de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 15 de Abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 036/2015, que objetiva: Aquisição parcela de refeições; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Nazareth Cordeiro da Silva - R$ 
106.000,00.Fica o licitanteconvocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena 
de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 15 de Abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2015, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objeti-
vando a aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, do Programa de Educação de Jovens e Adultos, do Hospital Municipal e do 
Serviço de Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no Município de Mogeiro, no dia 05/05/2015 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 29/04/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Publicado no Jornal “A União” do dia 15/04/2015 – Republicado por Incorreção.
Mogeiro(PB), 14 de abril de 2015.

JOSÉ JOÃO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para execução dos serviços de recuperação de uma quadra de esportes des-
coberta no sítio Lagoa de Dentro - Zona Rural deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 15 de Abril de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Aquisição de peças para veículo tipo: máquinas pesadas, destinado a esta Prefeitura.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 137.012,08.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 15 de Abril de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN60002/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN60002/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOSSOCIAL EM CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, 
PARA PESSOAS COM DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FUNDAÇÃO 
EDUCADORA DO CARIRI - FEC - R$ 77.000,00.

Cajazeiras - PB, 09 de Abril de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA – Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA E PSICOSSOCIAL EM CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, PARA PESSOAS 
COM DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN60002/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 
33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60068/2015 - 09.04.15 - FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI - FEC - R$ 77.000,00

  
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN60002/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E PSICOSSOCIAL EM CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, PARA PESSOAS 
COM DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 09/04/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis, 
lubrificantes e filtros diversos, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3283-2700.
Email: camaramsape@hotmail.com

Sapé - PB, 14 de Abril de 2015
LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Contratação de serviços 
de transporte escolar, para atendimento aos alunos da rede pública de ensino, do Município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: Alberto Junior do Nascimento - R$ 48.720,00; Aldenir José Jerônimo - R$ 27.280,00; 
FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME - R$ 119.332,00; IRENALDO PEREIRA 
DA ROCHA - R$ 54.020,00; JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO - R$ 31.680,00; JOÃO PAULO 
FERNANDES - R$ 32.120,00; SEBASTIÃO VICTOR DO SANTOS - R$ 15.120,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Abril de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: SERVIÇOS DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Mari - PB, 15 de Abril de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
TRATOR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COOPERATIVA 
DE PROD. AGROPECUÁRIA DO ASSENTAMENTO ZUMBI - R$ 16.500,00; COOPERATIVA DE 
PRODUÇÃO AGROPEC. DO ASSENTAMENTO TIRADENTES - R$ 22.000,00; ROSIVALDO 
PESSOA BEZERRA - R$ 16.500,00.

Mari - PB, 13 de Abril de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE TRATOR.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 

- 20.601.0900.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 3390.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00168/2015 - 13.04.15 

- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPEC. DO ASSENTAMENTO TIRADENTES - R$ 
22.000,00 - CT Nº 00169/2015 - 13.04.15 - ROSIVALDO PESSOA BEZERRA - R$ 16.500,00 - CT 
Nº 01067/2015 - 13.04.15 - COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUÁRIA DO ASSENTAMENTO 
ZUMBI - R$ 16.500,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Aquisição Parcela de 
Materiais Gráficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São João do Rio 
do Peixe-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TALITO ROSSI 
ANACLETO E ANDRADE ME - R$ 157.974,00.

São João Rio do Peixe - PB, 15 de Abril de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015
RESULTADO DE JULGAMENTO

O Presidente  da  CPL torna publico que Constatado a inabilitação ou desqualificação de todos 
os concorrentes do processo de licitação, Tomada de Preços 004/2015, dar-se-á o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para que os licitantes apresentem novos documentados de habilitação “escoimados” dos 
vícios detectados causadores da inabilitação, nos termos do  § 3º Art. 48, da Lei 8.666/93., sendo 
que, em não havendo recurso ficando marcada a reunião para recebimento desses documentos 
ate o  dia 29 de Abril de 2015   ás 09: 00horas, na sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal 
de Malta. Os autos do processo encontra-se a disposição dos interessados em todos os dias úteis 
das 08:00 ás 12:00 horas no prédio da prefeitura.

Malta-PB  13 de Abril de 2015
Alexandre Martins de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO  004-2015
OBJETO: Contratação dos serviços de execução de obra  para construção de uma praça de 

eventos na av.conego Firmino, s/centro  no município de Pedra Branca conforme planilha orça-
mentaria em anexo e edital.

ABERTURA: Dia 04 de maio de 2015 as 09:40:00horas. INFORMAÇÕES: Os interessados 
poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro PEDRA 
BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 15 de Abril de 2015
Braz de Sousa Lins                          
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇAO 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu presidente torna público, que está aberta 

licitação para Contratação de Serviços   de execução de obra para pavimentação de diversas ruas 
do município de vista serrana  ante as condições estabelecidas na planilha orçamentaria ,  Edital, 
e lei 8.666/93. A reunião será no dia 05 de Maio  de 2015, ás 09:20, na sala da CPL, no endereço 
Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 
Fone/fax 83 3436-1137

Recursos caixa econômica federal
 Vista Serrana, PB, 15 de Abril de 2015

Eduilson Araujo Silva
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 60119/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 60002/2014
Objeto:Obra de Reforma e Ampliação dos Postos de Saúde, “Riacho do Meio, Sítio Almas, Sítio 

Azevém, Vila Nova e Unidade Básica de Saúde São José” no Município de Cajazeiras.
Fundamento Legal: Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura:15/04/2015
Data da Vigência: 15/10/2015
Assinam:Pelo Fundo Municipal de Saúdede Cajazeiras-PB:Henry Witchael Dantas Moreira – 

Secretário de Saúde. Pela Empresa:Gondim e RegoLtda– Licitante.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de Construção de Ginásio de Esportes em Estrutura Metálica, localizada na Rua Pedro 
Grangeiro, Centro da cidade de Areial/PB. LICITANTE HABILITADO: LL CONSTRUÇÕES DO BRA-
SIL EIRELI; LICITANTES INABILITADOS: ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME; COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME; DADA CONSTRUÇÃO LTDA – ME; 
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME; COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
LTDA – ME; DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA; MATRIX CONSTRUTORA LTDA - 
EPP. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura do envelope Proposta de Preços será realizada no dia 
27/04/2015, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.
licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 09 de Abril de 2015 
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
  AVISO DE RESULTADO FINAL -FASE DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 

23 - Centro - Duas Estradas, que o Certame em epígrafe resultou no RESULTADO FINAL conforme 
informações abaixo:

Duas Estradas - PB, 14 de Abril de 2015
 RESULTADO FINAL:
 
- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12.
Valor: R$ 30.777,16.
- WILLAMS MEDEIROS JUNIOR-ME.
Item(s): 6 - 7.
Valor: R$ 17.053,80.    

 ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE 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 Material de Expediente e Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 188.358,70.

Serra da Raiz - PB, 13 de Abril de 2015
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 30 de abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o forne-
cimento de Peças e Serviços destinados a frota veicular deste Município, conforme especificações 
Anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 30 de abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento de material de construção destinados ao atendimento das necessidades desta Prefeitura, 
conforme especificações Anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 30 de abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
a prestação dos serviços na realização de exames médicos especializados. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. E-mail: 
aroeiraslicitacao@gmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 12:00 horas do dia 30 de abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para 
o fornecimento parcelado e diário de carnes frescas, conforme especificações anexo I do Edital. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informa-
ções: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com

Aroeiras - PB, 15 de abril de 2015.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO 
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DESTINADAS À ARAÇÃO DE TERRAS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 15 de Abril de 2015
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

 Pregoeira Oficial

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
##TEX Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com
##DAT Areial - PB, 15 de Abril de 2015

##ASS RENATA CAVALCANTE MONTEIRO
##CAR Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00003/2015, do tipo menor preço global, para a contratação de empresa especializada para 
formação continuada de professores; levantamento diagnóstico do ensino fundamental; oficinas e 
formação continuada dos serviços de convivência e fortalecimento da assistência social; formação 
em serviço para funcionários da atenção básica de saúde no município de Ibiara-PB. Cuja abertura 
será no dia 04.05.2015 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio 
Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 15 de abril de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60031/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para serviço de coleta de lixo hospitalar das Unidades de Saúde ligadas a esta secretaria: Unidades 
de Saúde, CAPS (INF,II,AD), Policlínica Orcino Guedes, Farmácia Básica, CEO e SAMU, conforme 
solicitação da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 15 de Abril de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00027/2015
 Aos 06 dias do mês de Abril de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro - 
Centro - Cajazeiras - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00027/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Contratação de empresa para os serviços combinados de escritórios e apoio administrativo - Apoio 
Administrativo, Assessoria e Acompanhamento de projetos, preenchimento e acompanhamento de 
planos de trabalhos e programas governamentais; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS - CNPJ nº 08.923.971/0001-15.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cajazeiras firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00027/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00027/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00027/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA.
Item(s): 1.
Valor: R$ 42.000,00.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cajazeiras.
 Cajazeiras - PB, 06 de Abril de 2015

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA FRESCA, CARNE DE FRANGO FRESCA, PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015. DOTAÇÃO: 0RÇAMENTO DE 2015: 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RECURSOS FEDERAIS/OUTROS RECURSOS: 02.02 
- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA: 12.306.2002.2013/12.361.2008.2016/12.366.2006.2024 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS: 08
.244.2014.2039/08.244.2014.2075 - 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 00038/2015 - 15.04.15 - ABRÃAO GUSTAVO DA SILVA 
- R$ 64.660,00; CT Nº 00039/2015 - 15.04.15 - ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO - R$ 40.116,60; 
CT Nº 00040/2015 - 15.04.15 - LUIS DA CUNHA PEREIRA - R$ 32.795,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição parcelada de Material de Expediente e Escolar. Fundamento Legal: Pregão 
Presencial nº 00008/2015. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (FPM, 
ICMS, Tributos, MDE, FUS, SUS, FNAS) Dotação Orçamentária: 02010 - 04.122.0002.2002 - 
3390.30.0000 02020 - 04.123.0002.2003 - 3390.30.0000 02030 - 08.122.0002.2004 - 3390.30.0000 
/ 08.243.0007.2005 - 3390.30.0000 / 08.244.0007.2011 - 3390.30.0000 02040 - 10.301.0009.2013 
- 3390.30.0000 / 10.301.0009.2014 - 3390.30.0000 02050 - 12.361.0013.2025 - 3390.30.0000 
/ 12.361.0013.2027 - 3390.30.0000 02060 - 15.122.0002.2034 - 3390.30.0000 02070 - 
20.122.0002.2036 - 3390.30.0000. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2015. Partes 
Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00024/2015 - 15.04.15 - MAURÍLIO 
DE ALMEIDA MENDES - R$ 188.358,70.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CARNE BOVINA FRESCA, CARNE DE FRANGO FRESCA, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ABRÃAO GUSTAVO DA SILVA - R$ 64.660,00; ERIVALDO DE 
SOUZA ARAUJO - R$ 40.116,60; LUIS DA CUNHA PEREIRA - R$ 32.795,00.

Riachão - PB, 15 de Abril de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Comunicamos aos interessados no Pregão Presencial Nº 00014/2015, cujo objeto é: CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, que por motivos superiores, o Pregoeiro 
Oficial não poderá esta presente a Sessão na data e hora prevista anteriormente. Ficando prorrogada 
a Sessão para o dia 30 de abril de 2015, as 08H30MIN . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitação@riachao.pb.gov.br. 

Riachão - PB, 14 de abril de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
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 04 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos no Município de Juru 
PB. Recursos OGU Contrato 1006700-70/2013 - CEF. 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.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 15 de Abril de 2015
DERORAH GLEINE DE OLIVEIRA 

Presidenta da Comissão



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores Conselheiros:

Cumprindo as disposições legais e estatutárias, colocamos à disposição dos Senhores, para a devida apreciação, na sede social da empresa, sito à Rua PresidenteJoão Pessoa, s/n – Centro – Cabedelo, Estado da Paraíba, o 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.

Informamos ainda que de Janeiro a Julho de 2014 à Companhia Docas da Paraíba esteve administrada pelo Sr. Wilbur Holmes Jácome e, posteriormente, esteve à frente da direção a Sra. Laura Maria Farias Barbosa. As 
contas da DOCAS/PB iniciaram o ano de 2014 com um saldo de R$ 762.063,06 (Setecentos, sessenta e dois mil, sessenta e três reais e seis centavos) e finalizaram o ano com R$ 136.431,31 (Cento e trinta e seis mil, quatrocentos 
e trinta e um reais, e trinta e um centavos). A Companhia Docas da Paraíba apresenta um lucro acumulado de R$2.069.595,29 (Dois milhões e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais, e vinte e nove centavos) 
no período de 2011 a 2014.

Tivemos como foco:

1. Reorganizar todos os recursos disponíveis do porto;

2. Implantamos maiores controles financeiros de modo a ter maior gestão sobre os recursos;

3. Fizemos aquisição de novos equipamentos como:
- rádios transceptores portáteis Vertex VX231;
- defensas pneumáticas instaladas ao longo de todo o cais do Porto de Cabedelo;
- equipamento para gravação e armazenagem de imagens do CFTV – Circuito Interno de TV de acordo com as normas da Receita Federal e ISPS Code.

 4. Foi realizada a instalação e manutenção da estrutura como:
- aquisição de materiais necessários para manutenção dos equipamentos que compõem o balizamento do canal de acesso ao Porto de Cabedelo;
- realizado reforço de galerias na área primária e DE-5 para tráfego de grandes cargas;
- manutenção de balança rodoviária localizada na área primária;
- manutenção nos telhados e calhas dos armazéns 03, 04 e 06;
- instalação de tapume na divisa entre o Porto de Cabedelo e o Terminal de Passageiro;
- instalação de equipamentos de combate a incêndio e pânico atentendo asexigências do corpo de bombeiros;
- instalação de brise de alumínio e portão de ferro na guarita central do Porto de Cabedelo.
Valor total investido: R$ 819.114,88

6. Realizamos o pagamento de dividas de exercícios anteriores, como:
- Cagepa (Companhia de abastecimento de água da Paraíba),
- ISS (Acordo),
- INSS,
- PIS/COFINS/CSLL
- Custas trabalhistas e tributarias em geral,
Observação: Valor de R$ 1.245.980,73

7. Todos os investimentos e pagamentos foram realizados com Recursos Próprios
Totalizando um valor de R$ 14.103.638,65.

8. Temos ainda grandes problemas trabalhistas no quadro de pessoal, devido à responsabilidade jurídica absorvida junto aos ex-servidores da PORTOBRÀS.

9. Para o ano de 2015, a Companhia Docas da Paraíba pretende focar nos seguintes pontos:
- Substituir todos os equipamentos que compõem o balizamento do canal de acesso e bacia de evolução;
- Adquirir softwares de controle de acesso de pessoas e veículos, bem como dos recebimentos dos arrendamentos, armazenagens e controle de entrada e saída de mercadorias;
- Prospectar novos tipos de mercadorias e cargas para incrementar a movimentação anual do Porto, aumentando sua receita e poder de investimento em infraestrutura;
- Investir em novas defensas permanentes;
- Requalificar a pavimentação do porto;
- Implantação de marégrafo;
- Participar de feiras internacionais de logística para promover a imagem e diferenciais do Porto de Cabedelo;
- Ampliar áreas de alfandegamento e entrepostagem de mercadorias;
- Cercar e sinalizar o perímetro da retro área do jacaré e limites com a comunidade da Portelinha, evitando assim invasões;
- Incrementar o investimento em cursos de capacitação na área de logística e comercio exterior para os funcionários da companhia.

Neste sentido, a Companhia Docas da Paraíba, com o apoio do Governo Estado, irá impor mais ritmo, mas competitividade, gerando mais empregos, renda e, definitivamente, fortalecendo a atividade portaria em cabedelo.

Cordialmente,

Laura Maria Farias Barbosa
Presidente – CEO

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

COMPANHIA DOCAS DA PARAÌBA - CNPJ Nº. 02.343.132/0001-41
BALANÇO PATRIMÔNIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2014 COMPARATIVO A 2013 (VALORES EM R$)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 DE DEZEMBRO DE 2014 COMPARATIVOS A 2013

(VALORES EM R$)
ATIVO
CIRCULANTE 
Disponível 
Caixa (Suprimento) 
Banco Conta Movimento 
Aplicações no Mercado Aberto 
Créditos
Clientes 
Adiantamentos a Funcionários
Impostos a Recuperar 
Bloqueio Judicial 
Estoque
Almoxarifado (Material de consumo) 
Despesas Antecipadas 
Despesas a Apropriar 
NÃO CIRCULANTE 
Realizável a Longo Prazo
Bens Transferidos Terceiros 
Depósitos Judiciais
Bens de Terceiros em nosso poder 
Outros Créditos 
Outros Créditos
Nossos Débitos Não Considerados pelo Banco
Cliente com liquidação duvidosa 
Investimentos 
Bens de Renda (Gleba Urbana) 
Instalações 
Imobilizado
Bens Móveis Destinados a Operacionalização
 Melhorias em Bens de Terceiros
(-) Depreciação/Amortização acumulada 
Intangível 
Despesas de Implantação 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
Convênios 06/99 Estado/União 
 Bens da União 
Convênios 22/20058 - Terminal Pesqueiro 
 BB C/C 9873-6 Gov. do Est. Da PB 
 Construtora Rocha Cavalcante 
 PPS Engenharia e Com. Ltda. 
 Impostos 
 D.R. Projetos e Construções Ltda. 
TOTAL DO ATIVO

1 - Fluxo de caixa das atividades operacionais
1.1 - Resultado do exercício
Ajustes por:
Depreciações e amortizações
Provisão para férias e encargos
(=) Resultado Ajustado
1.2 – Variações nas contas a receber de clientes e outros 
1.3 – Variações dos impostos a recuperar 
1.4 – Variações do bloqueio inicial 
1.5 – Variações dos estoques
1.6 – Variações de outros créditos 
1.7 – Variações de depósitos judiciais - RLP 
1.8 – Variações dos créditos em cobrança judicial - RLP 
1.9 – Variações nas contas a pagar - Fornecedores 
1.10 – Variações de impostos, taxas e retenções a recolher 
1.11 – Variações de consignações a recolher 
1.12 – Variações de encargos sociais e trabalhistas a pagar 
1.13 – Variações de tributos e contribuições a pagar 
1.14 – Variações de salários a pagar 
1.15 – Variações de acordos trabalhistas a pagar 
1.16 – Variações do exigível a longo prazo 
1.17 – Variações Depósito caucionado
caixa proviniente das atividades operacionais

2 - Fluxo de caixa das atividades de investimento:
2.1 - Compra de ativo imobilizado
2.2 - Aumento de despesas de implantação
caixa líquido usado nas atividades de investimento

3 - Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento
3.1 - Aumento de melhorias em bens de terceiros

Caixa líquido usado nas atividades de Financiamento

4 - Variação Líquida de caixa e equivalentes de caixa
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período
6 - Caixa e equivalentes de caixa no Fim do Período

31/12/2013
1.795.322,25

598.507,44
50.207,87
2.444.037,56
(33.267,51)
(108.441,33)
(7.060,00)
45,76
258.129,74
0,00
0,00 
412.047,12
133.688,54
(42.653,29)
(32.983,56)
(298.569,16)
0,00 
0,00 
(1.185.264,69) 
51.753,25
1.591.462,43

(712.211,49)
(599.195,59)
(1.311.407,08)

(2.432.315,03)

(2.432.315,03)

(2.152.259,68)
2.914.322,74
762.063,06

31/12/2014
0,00

598.507,44
14.124,53
612.631,97
(284.141,40)
(47.843,10)
5.061,13
(1.900,74)
258.129,74
0,00
0,00
346.827,21
134.590,88
(6.484,46)
(89.547,35)
(309.327,02)
0,00
0,00
61.967,90
25.519,02
705.531,20

(269.900,28)
 0,00
(269.900,28)

(299.199,61)

(299.199,61)

(569.099,89)
762.063,06
136.431,31

EM 31/12/2013
2.034.608,35
762.063,06
0,00
99.211,55 
662.851,51
1.263.310,06 
460.516,93 
7.936,05
279.112,10 
515.744,98 
9.235,23
9.235,23
0,00
0,00
27.119.714,92
3.255.748,02
2.728.521,87
503.559,15
23.667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.299.640,03 
17.295.700,00 
3.940,03 
5.714.518,28 
1.242.665,54 
7.611.614,28 
(3.139.761,54) 
849.808,59 
849.808,59 
15.917.470,24 
8.550.000,00 
8.550.000,00 
7.367.470,24 
15.276,32 
6.690.032,78
62.436,12 
534.028,27 
65.696,75 
45.071.793,51

EM 31/12/2014
1.737.800,71
136.431,31
0,00
126.136,30
10.295,01
1.590.233,43
728.304,70
24.289,68
326.955,20
510.683,85
11.135,97
11.135,97
0,00
0,00
26.868.930,85
3.274.864,23
2.728.521,87
522.675,36
23.667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.299.640,03
17.295.700,00
3.940,03
5.444.618,00
1.272.073,09
7.910.813,89
(3.738.268,98)
849.808,59
849.808,59
15.917.470,24
8.550.000,00
8.550.000,00
7.367.470,24
15.276,32
6.690.032,78
62.436,12
534.028,27
65.696,75
44.524.201,80

PASSIVO 
CIRCULANTE

Obrigações a Curto Prazo
   Fornecedores
   Impostos, Taxas e Retenções
   Consignações a Recolher
   Encargos Sociais e Trabalhistas
   Outros Trib., Contrib. e Parcelamento 11.941
   Ordenados e Salários
   Credores Diversos
   Provisão p/ Férias e Encargos
   Depósito Causionado
   Adicional da Tarifa Portuária
   Acordos Trabalhista
   Adiantamento de Clientes
   Convênios

NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Obrigações Exercícios Subsequêntes
   Obrigações Fiscais e Trabalhistas.
   Crédito do banco não correspondido
   Recursos para aumento de Capital

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

   Capital
   Reservas de Capital
   Resultados Acumulados
Ajuste de Avaliação Patrimônial

CONTAS DE CONPENSAÇÃO
   
Convênio 06/99 Estado/União
      Bens da União
   Convênio 22/20058 - Terminal Pesqueiro
      União
      Governo do Estado da Paraíba
      Receita Financeira

TOTAL DO PASSIVO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

   Receita da Operação Portuária
   Receita Patrimônial

DEDUÇÕES DE RECEITA
   Impostos Faturados
   Vendas Canceladas

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

CUSTOS DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

   Despesas Administrativas
   Ajuste de Exercícios Anteriores

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL
   Despesas Financeiras
   Receitas Financeiras
   Outras Receitas
   Outras Despesas

RESULTADO ANTES DAS 
PROVISÕES

   Contribuição Social Sobre o Lucro
   Imposto de Renda s/ o Lucro

RESULTADO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO

EM 31/12/2013
5.918.682,33 

5.918.682,33
1.705.040,86
218.845,01 
9.513,65 
44.935,15
3.378.521,50 
0,00 
0,00 
468.029,19
2.520,42
30.766,64 
0,00 
60.509,91
0,00 

2.250.459,35 

2.250.459,35 
150.097,29
36.917,19 
2.063.444,87

20.985.181,59 

1.085.737,00
1.484.293,23 
2.117.593,45
16.297.557,91 

15.917.470,24 

8.550.000,00 
8.550.000,00 
7.367.470,24 
6.127.412,39 
1.055.845,68 
184.212,17 

45.071.793,51

EM 31/12/2014
5.481.056,68

5.481.056,68
1.344.316,65
222.222,08
7.539,87
134.482,50
3.029.754,66
0,00
0,00
482.153,72
2.520,42
30.766,64
0,00
86.028,93
  0,00

2.188.491,45

2.188.491,45
88.129,39
36.917,19
2.063.444,87

20.937.183,43

1.085.737,00
1.484.293,23
2.069.595,29
16.297.557,91

15.917.470,24

8.550.000,00
8.550.000,00
7.367.470,24
6.127.412,39
1.055.845,68
184.212,17

44.524.201,80

EM 31/12/2013
15.571.010,02

12.859.264,12 
2.711.745,90

(1.992.941,11)
(1.960.212,96)
(32.728,15)

13.578.068,91

(1.479.615,89)

12.098.453,02

(9.417.544,09)

(9.417.544,09) 
0,00 

2.680.908,93

(21.265,96)
(21.265,96)
0,00 
0,00 
0,00 

2.659.642,97

(239.367,85)
(624.952,87)

1.795.322,25

EM 31/12/2014
12.916.304,55

10.386.768,23
2.529.536,92

(1.667.206,99)
(1.664.436,31)
(2.860,68)

11.249.097,56

(0,00)

11.249.097,56

(11.208.337,09)

(10.254.938,87)
(953.398,22) 

40.760,47

286.243,75
(46.827,46)
64.213,60
268.857,61
0,00

327.004,22

(105.898,84)
(269.103,54)

(47.998,16) 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 DE DEZEMBRO DE 2014 COMPARATIVOS A 2013

(VALORES EM R$)

DEMOSNTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
31 DE DEZEMBRO DE 2014 COMPARATIVO A 2013

(VALORES EM R$)

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

 

 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

 
CAPITAL 
SOCIAL 

 

 
RESERVA DE 
SUBEVEN. DE 

INVESTIMENTO 
 

 
LUCRO/

PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

 
 

 
Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial 
 

 
 

TOTAL 
 

Saldo em 
31.12.2013 

 
Prejuizo no 
Exercício 

 
Ajuste de 
Avaliação 
Patrimonial 

 
Ajuste de 
exercício anterior 

 

 
1.085.737,00 

 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 
1.484.293,23 

 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
1.795.322,25  

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
16.297.557,91  

 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 

 
20.662.910,39  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

TOTAL em 
31/12/2014  

 
1.085.737,00 

 
1.484.293,23 

 
1.747.324,09  

 
16.297.557,91 

 
20.614.912,23 

DISCRIMINAÇÃO VALORES EM R$ 1,00 

Lucros acumulados em 31/12/2013  2.117.593,45 
Prejuizo verificado no exercício (47.998,16)  

Resultados acumulados em 31/12/2014 2.069.595,29 

- -

- -

- (47.998,16)(47.998,16)

     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.: ANA PAULA SANTIAGO CANDIDO 
ANDRADE
CPF/CNPJ....: 029753874-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            726,88
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021000
Responsavel.: CONSTRUTORA STYLLUS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 000765948/0001-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.629,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023033
Responsavel.: CHISHATO ONE - ME
CPF/CNPJ....: 000571932/0001-94
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.373,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023028
Responsavel.: DAVI DE SOUSA CAMBOIM
CPF/CNPJ....: 072140534-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.152,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 022981
Responsavel.: ENGEPAV ENGENHARIA E PAVI-
MENTACOES
CPF/CNPJ....: 001371082/0001-43
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.396,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023045
Responsavel.: FERNANDO SAVIO DE MELLO 
LULA ME
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.112,80
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020988
Responsavel.: INDUSTRIA DE PANIFICACAO E 
RESTAURA
CPF/CNPJ....: 013552504/0001-66
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            352,32
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022428
Responsavel.: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO - ME
CPF/CNPJ....: 002185289/0001-96
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.203,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023070
Responsavel.: JOAO PEDRO DE ANDRADE 
PEQUENO
CPF/CNPJ....: 015589178/0001-97
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            394,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021230
Responsavel.: JOSEMIR BARBOSA - ME
CPF/CNPJ....: 015736338/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            552,77
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022837
Responsavel.: JSA KIND TRANSPORTE LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 000590663/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            504,00
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020959
Responsavel.: MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 013594885/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,54
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021450
Responsavel.: MONIQUE FERNANDES LUCIANO ME
CPF/CNPJ....: 019271092/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.199,21
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021458
Responsavel.: MOTTA & PENA IND E COM DE 
ALIM LTDA
CPF/CNPJ....: 011153610/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,00
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022626
Responsavel.: MOTTA E PENA IND E COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 011153610/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022760
Responsavel.: PATRICIA VASCONCELOS DE 
MENDONCA ME
CPF/CNPJ....: 005474736/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021260
Responsavel.: RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA
CPF/CNPJ....: 073034746/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.235,00
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020980
Responsavel.: RAQUEL ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 009434274-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            839,10
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021811
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011953550/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            248,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022525
Responsavel.: TEMPERAR TEMPEROS E RACOES 
LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 001720640/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            147,28
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021044
Responsavel.: VERA LUCIA LINS DA COSTA
CPF/CNPJ....: 146031538-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            284,68
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022297
Responsavel.: VIA URBANA COMUNICACAO 
VISUAL INDUS
CPF/CNPJ....: 001957740/0001-83
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.601,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023066
Responsavel.: VERA LUCIA LINS DA COSTA
CPF/CNPJ....: 146031538-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            690,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021126
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, fi cam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos su-
pra, 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,  16/04/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

  
EDITAL 

Responsável: Maria Joseane Oliveira Monteiro
CPF:085.320.914-66
Título/Valor – DMI - R$ 09,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100714
Responsável: Marcelo Henrique de Souza
CPF: 020.46.755-09
Título/Valor – DSI - R$ 305,00
Protestante: Heliziane Roberta Nogueira de Souza
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 100683
Responsável: Carlos Antonio da Silva
CPF: 024.124.234-74
Título/Valor – CBI - R$ 4.150,65
Protestante: BV Financeira S/A Crédito e Investimento
Apresentante: BV Financeira S/A Crédito e Inves-
timento
Protocolo: 100569
Responsável: Edglay Santos de Souza
CPF: 035.121.464-06
Título/Valor – CBI - R$ 3.571,50
Protestante: BV FINANCEIRA S.A.-C.F.I.
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 100455 
Responsável: Michelle Liliane da Silva Carvalho
CNPJ: 19.374.565/0001-67
Título/Valor – DMI - R$ 470,88
Protestante: SET Sistemas e Produtos Tecnicos Ltda
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100207
Responsável: Eliane de Oliveira Leite
CPF: 570.107.904-00
Título/Valor – DM - R$ 297,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 10693
Responsável: Evandro Ferreira de Carvalho Junior
CPF: 050.496.214-02
Título/Valor –DMI- R$ 947,88
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliários
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100564b
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas 
citadas a virem pagar ou darem razões que tem, neste 
Cartório de Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 
03 (três) dias, sob pena de serem os referidos títulos 
protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 15 de abril de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Ofi ciala do Protesto
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Valores expressos em Reais)

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
a) CRIAÇÃO E OBJETO:
A Companhia Docas da Paraíba – DOCASPB é uma sociedade de economia mista de capital autorizado, instituída pela Lei Estadual de no 
6.510, em 22/08/97, publicada no Diário Oficial em 22/08/97, está vinculada à Secretaria da Infra Estrutura do Estado da Paraíba, rege-se pelo 
seu Estatuto Social, pela legislação relativa às sociedades por ações e pela legislação portuária, tendo como objeto social a administração e 
exploração do Porto Organizado de Cabedelo, de acordo com o Convênio de Delegação 09/97, firmado entre a União e o Estado da Paraíba, 
por intermédio do Ministério dos Transportes, com a interveniência da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, conforme 
dispõe o Artigo 3o de seu Estatuto Social.
A Lei no 8.630/93, em seu artigo 33, delimita a finalidade da Companhia Docas da Paraíba como Autoridade Portuária, estando transcritas no 
artigo 4o do Estatuto Social as competências que lhe são atribuídas para realização de seu objeto social.
A Companhia Docas, a partir de sua constituição, vinha apresentando sucessivos prejuízos, tendo nos quatro últimos exercícios apresentando 
resultados positivos, conforme a seguir:

c) Ativo circulante e não circulante
C.1) Disponibilidades Financeiras: estão conciliadas e devidamente depositadas na rede bancária da cidade de Cabedelo e importam 
em R$ 136.431,31 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e um centavos) disponíveis em contas correntes.
C.2) Conta Clientes: está representada nos créditos operacionais e devidamente conciliadas, constando o valor de R$ 728.304,70 
(setecentos e vinte e oito, trezentos e quatro reais e setenta centavos), com perspectiva de recebimento a curto prazo.
C.3) Bloqueio judicial, correspondente a recursos que se tornaram indisponíveis pela justiça para garantir contenciosos trabalhistas. 
O referido valor está classificado no circulante pela perspectiva de recuperação a curto prazo, no valor de R$ 510.683,85 (quinhentos 
e dez, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
C.4) Conta Impostos a Recuperar: refere-se a tributos retidos , os quais serão compensados com o passivo, impostos a recolher, no 
valor de R$ 326.955,20 (trezentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).
C.5) Conta Estoques: representada em sua totalidade por material de consumo, demonstrado ao custo médio das compras, sendo este 
inferior aos custos de reposição ou a valores de realização, no valor de R$ 11.135,97 (onze mil, cento e trinta e cinco reais e noventa 
e sete centavos).
d) Realizáveis a Longo Prazo
D.1) Bens de Terceiros em Nosso Poder: referem-se a bens adquiridos com recursos do Leilão realizado conforme autorização em 
Resolução nº. 100/2003 da ANTAQ – Agência Nacional de Transporte Aquáviários. Os referidos bens têm a seguinte composição:

Cabedelo (PB), 31 de dezembro de 2014.

CONTABILIZE ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Leonardo Luiz Lopes Contador CRC/PB 8811-O2C

CIA DOCAS DA PARAÍBA
LauraMaria Farias Barbosa CPF: 587.731.504-87 Diretora Presidente

F.2) Melhorias em Bens de Terceiros: referem-se às obras de recuperação do Porto Organizado, infra estrutura e  materiais afixados para 
implantação do sistema de segurança na sua área primária, sistema de alimentação eletrônica, recursos próprios aportados na construção do 
terminal pesqueiro e recuperação defesas. A contabilidade reconheceu a amortização dos valores ali contidos na razão de 10% (dez por 
cento) ao ano.
F.3) Gastos de implantação: representados pelo valor findo em 31/12/2014 de R$ 849.808,59 (oitocentos e quarenta e nove mil, oitocento e 
oito reais, e cinquenta e nove centavos), classificados no Ativo Intangível e devendo permanecer nesta conta até a total
amortização.
g) Passivo circulante e não circulante Os elementos que compõem esses grupos de contas estão demonstrados por valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, das correspondentes
atualizações incorridas. Lançamento transferindo para a conta “Parcelamento Lei 11.941/09”. Esse valor referente a débitos previdenciários 
foram sujeitos ao parcelamento conforme Lei 11.941/09, compondo em 31/12/2012 o saldo de R$ 3.677.090,66 (três milhões, seiscentos
e setenta e sete mil, noventa reais e sessenta e seis centavos), na conta Outros Tributos e Contribuições.
Recursos para aumento de capital: Em 01/12/2009 a Cia Docas recebeu do Tesouro Estadual a importância de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) conforme Nota de Empenho nº 00585/2009, depositados na conta nº 1286-6 do Banco do Brasil, referente a
participação de Aumento de Capital, totalizando um saldo em 31/12/2009 no valor de R$ 2.063.444,87, não havendo alteração nos 
exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 3 2014.
h) Capital Social
A Companhia tem um Capital Social Autorizado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), Capital Subscrito e Integralizado de R$ 
1.085.737,00 (um milhão oitenta e cinco mil setecentos e trinta e sete reais), representado por 1.085.737 (um milhão oitenta e cinco
mil setecentos e trinta e sete) ações nominativas, no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, das quais 345.046 (trezentos e quarenta e 
cinco mil e quarenta e seis) são ações ordinárias e 740.691 (setecentas e quarenta mil seiscentas e noventa e uma) são ações preferenciais 
de classe “A”. 
i) Reservas de Capital
As Reservas de Capital existentes referem-se a repasse de recursos do Estado da Paraíba para subvencionar investimentos e benfeitorias no 
Porto de Cabedelo.
j) Ajustes
Avaliação Patrimonial A contrapartida dos ajustes de avaliação atribuída a elementos do ativo e do passivo está registrada no patrimônio 

líquido como ajustes de avaliação patrimonial, conforme o Art. 36 da Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941 em 
27/05/2009, que alterou o § 3º do Art. 182 da Lei 6.404/76. No exercício em curso o saldo apresentado no exercício anterior, permanece 
inalterado.
Resultado do exercício

Foram realizados ajustes no resultado do exercício para que as demonstrações contábeis pudessem evidenciar os valores reais das contas de 
acordo com relatório em Anexo 1, no valor de R$ 47.998,16, que foram transferidos para conta de Prejuízo do Exercício de
2014.
l) Lucro ou Prejuízos Acumulados
Desde sua constituição, a empresa vem acumulando sucessivos lucros e no exercício em curso obteve resultado negativo de R$ 47.998,16 
(quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) abatendo tal montante da conta de Resultados Acumulados, já 
comentado na NOTA “1”.
3 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
Existe ação trabalhista movida pelo Sindicato dos Operadores nos Serviços Portuários em razão de adicional de risco laboral, no valor de 
aproximadamente, R$ 31.000.831,30, posição de 31 de outubro de 2008, cuja contingência não foi reconhecida contabilmente, em virtude 
de ação ter sido ajuizada em 1991, anterior à constituição da Companhia, havendo discussão quanto a responsabilidade de seu pagamento, 
podendo vir a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial da Companhia.

Existe ainda, classificado como “Bens Transferidos de Terceiros”, o valor de R$ 2.728.521,87 (dois milhões setecentos e vinte e oito 
mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), o qual se refere a bens pertencentes a União. O valor citado,
deduzido o que foi vendido em leilão devidamente autorizado, encontra-se registrado a partir da fundação da empresa e permanece 
inalterado no ano corrente.
D.2) Depósitos Judiciais: São depósitos relativos a valores caucionado em juízo por processos em andamento, no valor de R$ 
522.675,36 (quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
e) Investimentos

Referem-se a bens de renda (gleba urbana) adquiridos pela Companhia, fora da área primária do Porto Organizado, cujo valor está acrescido 
dos custos de instalações totalizando R$ 17.299.640,03 (dezessete milhões, duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta reais e três 
centavos) e permanece inalterado no ano corrente.
f) Imobilizado
 F.1) Bens Móveis destinados à operacionalização: estão representados pelas contas demonstradas abaixo:

b) ORIGEM DAS RECEITAS
A Companhia tem como receita a remuneração pelo uso da infra-estrutura aquaviária e terrestre, arrendamento de áreas e instalações, 
aluguéis de equipamentos, que são aplicados no custeio das atividades portuárias, manutenção das instalações e investimentos no Porto de 
Cabedelo e se utiliza do sistema de cobrança desconto simples da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A receita pelo uso da 
infra-estrutura aquaviária e terrestre é comprovada com emissão de nota fiscal/fatura vencível 10 (dez) dias após a emissão, sem inclusão 
de acréscimos financeiros.

No exercício em curso, foi verificado uma baixa na movimentação de carga,conforme abaixo:

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS/BASE DE REPARAÇÃO 
a) Apresentação das Demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis dos exercícios sociais findos em 31/12/2013 e 31/12/2014 foram elaboradas com observância aos 
Princípios de Contabilidade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da legislação societária brasileira
(Lei 6.404/1976 e alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007 e Lei 11.945/2008.
b) Apuração do Resultado do Exercício
O resultado do exercício foi apurado pelo regime de competência com opção pelo Lucro Real, apuração trimestral, conforme o que 
preceitua o Decreto nº 3.000 de 26 de março de 1999 da SRF, resultando em prejuízo de 2014, de R$ 47.998,16 (quarenta e sete
mil, novecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), cujos comentários já foram realizados na NOTA 01, acima, e listados 
em tabela abaixo.

PERÍODO ANALISADO PREJUÍZO VERIFICADO 
(R$) 

LUCRO/PREJUÍZO  
ACUMULADO (R$) 

Saldo anterior  (435.219,47)  
Ano base 2001 (311.278,08) (746.497,55) 
Ano base 2002 (106.979,02) (853.476.57) 
Ano base 2003 (979.069,02) (1.832.545,59) 
Ano base 2004 (53.074,16) (1.885.619,75) 
Ano base 2005 (633.096,12) (2.518.715,87) 
Ano base 2006 (189.163,61) (2.707.879,42) 
Ajuste Exercícios Anteriores  (791.034,46) (3.498.913,94) 
Ano base 2007 (1.264.758,57) (4.763.672,51) 
Ano base 2008 (741.086,88) (5.504.759,39) 
Ajuste Exercício Anterior 2.722,92 (5.502.036,47) 
Lucro Ano base 2009 1.130.816,46 (4.471.220,01) 
Lucro Ano base 2010 1.588.701,93 (2.782.518,08) 
Lucro Ano base 2011 2.430.150,31 (352.367,77)
Lucro Ano base 2012 674.638,97 322.271,20  
Lucro Ano base 2013 1.795.322,25 2.117.593,45  
Lucro Ano base 2014 (47.998,16) 2.069.595,29

Período  Valor  
   1º trimestre 2014 R$ 643.324,02

   2º trimestre 2014 R$ 461.839,20   3º trimestre 2014 R$ 117.575,96   4º trimestre 2014 -R$ 831.557,36   Resultado Operacional
Ajustes
Provisão de Impostos s/ ajustes
Resultado Líquido

R$ 0,00
R$ 375.002,38
-R$ 47.998,16

 
R$ 327.004,22

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 
 Veículos 124.550,00 
 Comunicação/Segurança 3.000,00 
 Equipamentos de informática 135.086,47 
 Máquinas e Equipamentos 424.456,30 
 Refrigeração 64.296,14 
 Móveis e Utensílios 452.998,38 
 Outros bens 67.685,80 
 Total 1.272.073,09 

DISCRIMINAÇÃO 
CABOTAGEM 
Utilização Aquaviária 
Infra estrutura terrestre 
Armazenagem 
Serv. Div. Extraordinário 
Serviços aduaneiros 
LONGO CURSO 
Utilização Aquaviária 
Infra estrutura terrestre 
Equipamentos 
Armazenagem 
Serv. Div. Extraordinário 
OUTRAS RECEITAS 
Alugueis/Arrendamentos 
Outras Receitas 
Total 

2013 % 
7.344.121,19 47,17% 
1.146.434,06 7,36%  
4.233.937,01 27,19% 
1.443.697,47 9,27% 

520.052,65 3,34% 
0,00% 0,00% 

5.515.142,93 35,42% 
2.180.491,41 14,00% 

40.595,06 0,26% 
6.932,25 0,04% 

2.160.135,89 13,87%  
1.126.988,32 7,24% 
2.711.745,89 17,42% 
2.376.621,47 2,15% 

335.124,42 15,26% 
15.571.010,01 100% 

2014 % 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.680.512,99
1.113.833,79 
1.825.302,75

315.159,71
179.120,94
247.095,80 

6.707.717,51
1.955.120,69
2.132.556,71

7.563,75 
2.216.347,36

396.129,00
2.798.585,98
2.529.728,37

268.857,61
13.186.816,48 

27,91%
8,45%

13,84%
2,39%
1,36%
1,87%

50,87%
14,83%
16,17%

0,06%
16,81%
3,00%

21,22%
19,18%
2,04%
100%

DISCRIMINAÇÃO  VALOR (R$) 
 Equipamentos de informática 5.350,00 
 Móveis e utensílios 4.497,00 
 Aparelhos de comunicação 13.820,00 
 Total 23.667,00 

Ano Base Navios Atracados 
 2011 159  
 2012 147  
 2013 166  
 2014 154  

O Conselho Fiscal da COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA, dando cumprimento ao que dispõe os itens I e VII do artigo 163 da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, examinou o Balanço Patrimonial da Companhia referente ao exercício de 2014, em conjunto 
com as Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de 
Caixa, Notas Explicativas e Parecer da Auditoria Independente BV Contabilidade Empresarial Ltda. - ME. Com base nas análises 
procedidas às peças contábeis e ao Parecer acima referido, e, considerando ainda as deliberações exaradas nas Atas do Conselho 
Fiscal encaminhadas à Diretoria da Companhia relativas ao exercício de 2014, concluímos que a documentação examinada traduz 
adequadamente os atos e fatos ocorridos na Companhia no exercício de 2014. Dessa forma, o Conselho aprova as referidas 
Demonstrações e deliberou pelo encaminhamento das Demonstrações Contábeis, ora complementadas por suas Notas Explicativas e 
o Parecer da Auditoria Independente, para apreciação do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária.

BV CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA-ME
Av. Epitácio Pessoa, 753, sala 1102, Bairro dos Estados–CEP 58.030-904–João Pessoa/PB

Fone: (83) 3243-3030 - Fax: (83) 3031-3540
e-mail: bvcontabilidade@bvcontabil.com

De acordo com as disposições legais e estatutárias, os membros do Conselho de Administração da Companhia Docas da Paraíba, abaixo 
assinados, analisaram e aprovaram o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 
de Dezembro de 2014, elaborado pelo Contador da DOCAS/PB, Sr. Leonardo Luiz Lopes, bem como tomaram conhecimento da Auditoria 
elaborado pela BV Contabilidade Empresarial Ltda ME, em 17 de Março de 2015. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Azevedo 
Lins Filho, Presidente  do Conselho de Administração - Consad, na presença dos demais conselheiros Sr. Tarcio Handel da Silva Pessoa, Sr. 
Carlos Koury Viana da Silva, Ser. Ebenezer Luna Gomes da Costa, Sr. Gilberto da Gama Carneiro, Sr. Laplace Guedes Alcoforado de 
Carvalho, Sr. Marcio Albuquerque Madruga.”

Cabedelo, 31 de Março de 2015.

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

João Azevedo Lins Filho 
Representante da Secretaria de Estado da
Infraestrutura dos Recursos Hidricos, do

Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia

Tarcio Handel da Silva Pessoa
Representante da Secretaria de estado de

Planejamento, Orçamento, Gestão e Finanças

Ebenezer Luna Gomes da Costa
Representante do Ministério dos Transportes

Gilberto da Gama Carneiro
Representante da Procuradoria Geral do estado

Marcio Albuquerque Madruga
Representante da Classe Empresarial

Laplace Guedes Alcoforado de Carvalho
Representante da Secretaria de Turismo e

Desenvolvimento Econômico

Carlos Koury Viana da Silva 
Representante dos Acionistas Minoritários

Ilmos. Senhores administradores e Acionistas da COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

1. Examinamos o balanço patrimonial da COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, levantado em 31 de Dezembro de 2014, e as respectivas 
demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio social, do fluxo de caixa, correspondente ao exercício findo naquela data, 
elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre essas demonstrações 
contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos 
trabalhos, considerando e relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a 
avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

4. Em nossa analise observamos através de procedimentos comparativos entre as demonstrações dos anos calendário 2013 e 2014, que a 
Companhia Docas da Paraíba S.A, em seus Balanços Patrimoniais mantém alguns registros contábeis inalterados apresentados a esta 
auditoria, que são as seguintes contas:

3. Foi observado que permanece a existência de uma ação trabalhista movida pelo Sindicato dos Operadores nos Serviços Portuários em 
razão de adicional de risco laboral, no valor de aproximadamente, R$ 31.000.831,30, posição de 31 de outubro de 2008, cuja contingência 
não foi registrada contabilmente, em virtude de ação ter sido ajuizada em 1991, anterior à constituição da Companhia, havendo discussão 
quanto a responsabilidade de seu pagamento, considerando a possibilidade de ser da União, do Estado da Paraíba ou da Companhia Docas 
da Paraíba S.A, com base em parecer da Procuradoria Geral da União, datado de 04/02/2002. O reconhecimento desse fato poderá vir a ter 
efeito relevante sobre a situação patrimonial da Companhia.

5. Constatamos que as contas pertencentes ao Ativo Não circulante: Bens Transferidos de Terceiros, Convênios 06/99 Estado/União, 
Convênios 22/20058 – Terminal Pesqueiro, como também as contas que perfazem o Passivo Circulante e Não Circulante: Depósito 
Caucionado, Adicional da Tarifa Portuária, Crédito de Banco não Correspondido, Convênios 06/99 Estado/União, Convênios 22/20058 – 
Terminal Pesqueiro, não existem notas explicativas e nem controles internos específicos que possam determinar a validade de sua 
mensuração contábil. As Contas classificadas no Passivo Circulante, por estarem inalteradas durante o ano calendário de 2014, devem ser 
classificadas, respectivamente, como contas do Exigível a longo prazo.

6. Na Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2014 comparados a 2013, com relação a subvenções 
recebidas pela Companhia, no valor de R$ 1.484.293,23, continuam classificadas na conta de investimento, como reserva de Capital.

7. A Companhia Docas da Paraíba, apresentou um resultado liquido negativo de R$ 47.998,16 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e 
oito reais e dezesseis centavos) no exercício auditado (2014), situação que quando confrontada ao exercício anterior (2013) que teve seu 
Lucro Líquido auferido em R$ 1.795.322,25, mostra uma queda significativa e descendente, motivada, principalmente, pela diminuição na 
receita das Operações Portuárias.

8. A presente auditoria ao verificar o valor dos impostos provisionados para IRPJ e CSLL no 1º e 3º trimestre de 2014, encontrou algumas 
divergências com relação a valores pagos desses respectivos impostos. Verificou-se que no 1º trimestre observou-se que o IRPJ foi fago a 
maior no valor de R$ 4.405,12 e a CSLL foi pago a maior no valor de R$ 1.624,84. Já no 3º trimestre o IRPJ foi pago a menor no valor de 
R$ 660,16. Com relação a esses fatos, a auditoria sugere que seja solicitado o pedido de compensação dos tributos relacionados acima em 
exercícios posteriores, e recolher a diferença da IRPJ apropriado a menor. Cumpre frisar neste relatório que no ano de 2013 apareceu no 
balanço um valor de R$ 258.129,74 que e referente a outros créditos, entretanto a auditoria não conseguiu visualizar este valor nos balancetes 
de 2013 e 2014. Devido a isto a auditoria sugere que esse valor seja revisto para os próximos exercícios.

9. Em nossa opinião exceto quanto aos parágrafos 3, 4 e 8, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, e em 31 de dezembro de 2014, 
o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio social, e as origens e aplicações de seus recursos referente ao exercício findo 
naquela data, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

10. A auditoria gostaria de sugerir a Companhia Docas da Paraíba que, efetua-se nos próximos exercícios uma reserva de contingência. Ao 
nosso ver, este tipo de reserva seria útil devido ao grande volume de transações efetuadas pela empresa. De certa forma ela serviria para que 
a entidade pode-se salvaguarda uma parte de seus ativos, tendo em vista que este tipo de reserva depende de eventos futuros e incertos, ou 
seja, esta reserva e destinada a compensar, em exercícios futuros, a diminuição decorrente do lucro decorrente de perda futura, que no caso 
deve ser provável e cujo valor possa ser estimado. Cumpre destacar que este tipo de reserva deve ser proposto pelo o conselho de administra-
ção, onde está deve evidenciar a causa da perda prevista e justificar as razões pela qual está se fazendo está constituição. 

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

Cabedelo, 26 de Março de 2015.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Marcos Rogério Fernandes do Nascimento
Presidente

Carlos Arthur de Almeida Baptista F. Pereira
Conselheiro

Aurea Bustorff Feodrippe Quintão
Conselheira

Bens Transferidos Terceiros
Bens de Terceiros em nosso poder
Bens de Renda (Gleba Urbana)
Instalações
Convênios 06/99 Estado/União
Convênios 22/20058 - Terminal Pesqueiro

Ativo
Contas 2013 2014

2.728.521,87
23.667,00
17.295.700,00
3.940,03
8.550.000,00
7.367.470,24

2.728.521,87
23.667,00
17.295.700,00
3.940,03
8.550.000,00
7.367.470,24

Depósito Causionado
Adicional da Tarifa Portuária
Crédito do banco não correspondido
Recursos para aumento de Capital
Reservas de Capital
Ajuste de Avaliação Patrimônial
Convênios 06/99 Estado/União
Convênios 22/20058 - Terminal Pesqueiro

Passivo
Contas 2013 2014

2.520,42
30.766,64
36.917,19
2.063.444,87
1.484.293,23
16.297.557,91
8.550.000,00
7.367.470,24

2.520,42
30.766,64
36.917,19
2.063.444,87
1.484.293,23
16.297.557,91
8.550.000,00
7.367.470,24

Responsavel.: ALBANY GOMES PINHEIRO
CPF/CNPJ....: 666588451-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.854,80
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023414
Responsavel.: BUSCA PREMIADA- FREEDON
CPF/CNPJ....: 020201433/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022615
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DIS-
TRIBUI AO
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            451,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022797
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DIS-
TRIBUI AO
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            854,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022812
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DISTRIB.
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.755,45
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022948
Responsavel.: CLEIDSON MAMEDE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014308388/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.578,33
A p r e s e n t a n t e :  H S B C  B A N K  B R A -
SIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019769
Responsavel.: DIONISIO DE OLIVEIRA DIAS
CPF/CNPJ....: 248599821-34
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$             85,00
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO RE-
SIDENCIAL
Protocolo...: 2015 - 018413
Responsavel.: ELETROTEC - COMERCIO, REP. 
E ASSIST
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            667,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022805
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 
DANTAS -
CPF/CNPJ....: 012639934/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.397,50
A p r e s e n t a n t e :  H S B C  B A N K  B R A -
SIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021616
Responsavel.: F F MATEUS CONSTR INCORP E 
EMPREED
CPF/CNPJ....: 011511228/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            516,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023574
Responsavel.: FRANCISCO MARANHAO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 059527714-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            431,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023456
Responsavel.: G G BAR E RESTAURANTE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 005147900/0001-80
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.127,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023009
Responsavel.: GAT SEGURANCA E VIGILANCIA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 003834342/0001-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.136,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023005
Responsavel.: IVONE APARECIDA CHAGAS
CPF/CNPJ....: 699595289-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            137,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022421
Responsavel.: IVONE APARECIDA CHAGAS
CPF/CNPJ....: 699595289-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            264,02
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022422
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FE
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            619,47
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022334
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            162,28
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019778
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            309,13
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017934
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            410,84
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017947
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRAN-
CISCO
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            524,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023393
Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 
10.09.1997, intimo as pessoas fi sicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Ofi cio 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,  16/04/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

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

FABRICA DE VASSOURAS PLANETA 
LTDA – EPP – CNPJ Nº 09.124.280/0001-
14, Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, R.L.O Nº 1388/2013, PROC. Nº 
191/2013 = FABRICAÇÃO DE VASSOURAS 
DE PIAÇAVA E NYLON = IT:50 MIL = AC: 
536,20 = NE: 12 = L/ATV: BR 230 KM 12 – 
VIA CABEDELO Nº 802, CABEDELO – PB. 
Processo: 2015-002233/TEC/LO-9726.

POSTO EXPRESSÃO COMBUSTI-
VEL E CONVENIÊNCIAS LTDA, CNPJ 
Nº 02.561.589/0001-22, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a 
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL(AA), para 
TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS EM 
GERAL, com Percurso em todo Estado da 
Paraíba. Processo: 2015-002081.

LORRAN COSTA L IMA CPF Nº 
085.980.394-54, Torna público que reque-
reu a sua de Licença de Operação junto a 
SUDEMA, da Construção de 02 Unidades 
Residenciais, localizada à Rua Projetada, 
QD. F, LT. 35, LOT. CIDADE VIVA, SANTA 
RITA – PB.

MUNDO DAS TINTAS LTDA – CNPJ/
CPF Nº 09.352.477/0001-00, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 594/2015 em João 
Pessoa, 9 de abril de 2015 – Prazo: 210 dias. 
Para a atividade de: Comércio varejista de 
material de construção Na(o) -  BR 230 KM 09 
LOTEAMENTO MORADA NOVA, LOTE T-1 
Município:  CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2015-000733/TEC/LI-3827.

ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS PEREI-
RA – CPF Nº 031.197.074-54, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a 
Licença para uma Construção Unifamiliar, si-
tuado no Condomínio Bosque de Intermares, 
Rua Projetada 9, Quadra B Lote 65.

EMERSON PEREIRA DE LIMA EIRELI 
– CNPJ/CPF Nº 19.651.269/0001-66, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 589/2015 em João 
Pessoa, 9 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Edifi cação multifamiliar 
Na(o)  RUA JOAO DE DEUS – QD 88, LT 178 
Município:  SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2015-001427/TEC/LO-9537.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA�FEIRA, 16 de abril de 2015Publicidade
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COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR
CNPJ/MF Nº 09.111.618/0001-01

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas, o Balanço 
Patrimonial Comparativo, a Demonstração de Resultados do Exercício, a Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos e Demonstração  das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2014 concomitantemente com as Notas explicativas.
Estamos à disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos que se fi zerem necessários.
No ápice deste exercício social, manifestamos os nossos agradecimentos ao apoio recebidos dos senhores 
acionistas, da confi ança irrestrita da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, do Governo 
do Estado da Paraíba e a colaboração dos funcionários que muito contribuíram para que os resultados 
e objetivos fossem alcançados.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL 
A  T  I  V  O 2014 R$ 1,00 2013 R$ 1,00 

- CIRCULANTE 6.032.249 4.767.878 
CAIXA E BANCOS 2.091.262 338.457 
TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEPÓSITOS 1.350.825 1.970.353 
PRESTAÇÕES A RECEBER  2.003.298 1.827.301 
ESTOQUES  44.870 61.760 
DEVEDORES POR VENDAS COMPROMISSADAS 541.994 570.007 

- NÃO CIRCULANTE 18.460.331 17.054.331 
DEVEDORES POR VENDAS COMPROMISSADAS  16.679.093 15.229.493 
TERRENOS 1.201.611 1.201.611 
INVESTIMENTO  2.503 2.503 
IMOBILIZADO  577.124 620.724 

TOTAL DO ATIVO 24.492.580 21.822.209 
BALANÇO PATRIMONIAL 

P  A  S  S  I  V  O 2014 R$ 1,00 2013 R$ 1,00 
- CIRCULANTE 13.567.453 8.720.779 

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.090.525 1.515.628 
IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONSIG. A RECOLHER  474.297 242.858 
SALARIOS A PAGAR 
PRÊMIOS DE SEGURO A PAGAR 

0 
73.651 

4.141 
46.277 

CRÉDITOS A REPASSAR  3.908.956 187.595 
VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS  1.599.409 1.481.674 
ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 3.873.897 3.315.422 
EMPRÉSTIMOS DA  CEF/F.RETORNO 1.938.867 1.927.184 
PROVISÕES 607.541 0 

- NÃO CIRCULANTE 4.565.647 6.156.232 
EMPRÉSTIMOS DA CEF/F. RETORNO   4.527.082 6.090.318 
INSS A RECOLHER 38.565 65.914 

- PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.359.480 6.945.198 
CAPITAL SOCIAL   199.067.076 186.327.011 
FUNDOS P/APLICAÇÕES ESPECIAIS   52.946 52.946 
PREJUÍZOS ACUMULADOS  (192.760.542) (179.434.759) 

TOTAL DO PASSIVO 24.492.580 21.822.209 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2014 R$ 1,00 2013 R$ 1,00 
  RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 35.862.347      29.709.290 

RECEITAS FINANCEIRAS 119.234 178.239 
RECEITAS DE PRODUÇÃO 11.964 12.801 
RECEITAS DE COMERCIALIZAÇÃO 449.441 1.302.031 
RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITOS 82.265 91.754 
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 35.199.443 28.124.465 

  DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 35.025.307 19.935.178 
DESPESAS FINANCEIRAS 303.532 415.120 
DESPESAS DE PRODUÇÃO 34.454.637 19.311.250 
DESPESAS NA GESTÃO DE CRÉDITOS 183.515 156.897 
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS 83.623 51.911 

      LUCRO BRUTO OU PREJUÍZO 837.040 9.774.112 
  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.440.520 12.011.862 

DESPESAS DE PESSOAL 8.678.085 7.670.181 
ENCARGOS SOCIAIS 2.489.609 2.262.726 
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.211.026 1.279.714 
DESPESAS COM MATERIAIS 928.775 643.431 
ENCARGOS DIVERSOS 133.025 155.810 

  DESPESAS TRIBUTÁRIAS 752.063 167.044 
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (13.355.543) (2.404.794) 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 

92.630 80.710 
8.810.000 

                 LUCRO ( PREJUÍZO)  LÍQUIDO DO EXERCICIO (13.262.913) (11.134.084) 
                 PREJUÍZO  LÍQUIDO POR AÇÃO 0,066625 0,007723 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2014 R$ 1,00 2013 R$ 1,00 
  FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   
  AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR (62.870) 0 
  PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (13.262.913) (11.134.084) 
AJUSTES P/ CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS  PELAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

  

       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 
       BAIXAS DE TERRENOS 

62.035 
0 

55.531 
10.758.000 

    VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS   
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS 0 0 
(AUMENTO) REDUÇÃO EM PRESTAÇÕES A RECEBER (175.997) (205.033) 
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ESTOQUES 16.890 (39.190) 
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DEV. POR VENDAS COMPROMISSADAS (1.421.587) (522.383) 
(AUMENTO) REDUÇÃO VALORES DEVEDORES TRANSITORIOS 607.851 0 
(REDUÇÃO) AUMENTO EM FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS (425.103) 751.507 
(REDUÇÃO) AUMENTO EM IMPOSTOS, CONTRIB. E CONSIG. A RECOLHER 231.439 34.214 
(REDUÇÃO) AUMENTO EM PROVISÕES (27.349) (59.561) 
(REDUÇÃO) AUMENTO EM PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR 27.374 21.385 
(REDUÇÃO) AUMENTO EM CRÉDITOS A REPASSAR 3.721.361 (111.709) 
(REDUÇÃO) AUMENTO EM VALORES CREDORES TRANSITÓRIOS 117.735 152.690 
(REDUÇÃO) AUMENTO EM ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 558.475 (4.946.715) 
(REDUÇÃO) AUMENTO EM EMPRÉSTIMO DA CEF/F. RETORNO (1.551.553) (1.464.570) 
(REDUÇÃO) AUMENTO EM SALARIOS A PAGAR (4.141) 837 

    CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS (11.588.353) (6.709.081) 
  FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   
      AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (18.435) (113.906) 
    CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (18.435) (113.906) 
  FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS   
     AUMENTO DE CAPITAL 12.740.065 8.262.137 
   CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 12.740.065 8.262.137 
  AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS 1.133.277 1.439.150 
  MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS   
     DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO 2.308.810 869.660 
     DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO 3.442.087 2.308.810 
     AUMENTO/REDUÇÃO 1.133.277 1.439.150 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A CEHAP é uma sociedade anônima de Economia Mista, fundada de acordo com a Lei Estadual nº 3.328, 
de 04 de junho de 1965 e regulamentada pelo Dec. Nº 4.028/65 e alterada pela Lei Estadual Nº 4.458/83.
A CEHAP tem por objetivo desenvolver a política estadual de habitação, mediante elaboração, execução 
e coordenação de estudos, programas e projetos específi cos.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com a lei das Sociedades Anônimas, a padro-
nização contábil específi ca, defi nida pelo Agente Operador do FGTS e divulgada através da Associação 
Brasileira de COHAB’S - ABC, as Normas Brasileiras de Contabilidade e demais legislações aplicáveis. 
As práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 2008. 
NOTA 3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO
As Demonstrações Financeiras encontram-se apresentadas pela forma denominada “SOCIETÁRIA”.
NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Ativo circulante 
São demonstrados ao valor de realização, incluídos, quando aplicável, os rendimentos ocorridos.
a) Aplicações
Valor R$ 1.350.825,17 em aplicações no mercado aberto.
b) Poupança
Valor de R$ 1.663.315,61 aplicado.
c) Prestações a Receber
Esta conta apresenta um aumento em prestações no valor de R$ 175.996,89 alta de prestações de pro-
gramas.
Ativo não circulante
a) Devedores por vendas Compromissadas
Baixa de R$ 28.013,36 em relação 2013.
b) Imobilizado
Demonstrados ao custo de aquisição, incorporação ou aplicação. 
As depreciações foram efetuadas no valor de R$ 62.035,34.
O Inventário dos bens móveis e imóveis foram contabilizados e tiveram um  aumento no valor de R$ 
18.435,00 (Dezoito mil e quatrocentos e trinta e cinco reais).
Passivo circulante 
- São demonstrados por valores conhecidos ou estimáveis acrescidos, quando existem, dos encargos.
- Maior Controle nas ações judiciais
- Controle de retenções e recolhimentos de impostos e contribuições
- Controle nos seguros e créditos a receber dos mutuários Celso Mariz
- Controle e providencias nos pagamentos de sobras de valores de convênios para construções de casas.
NOTA 5 – ESTOQUES    
    
 2014 2013
Material de expediente, Conservação e Alimentação               R$   44.870 61.760          
Total                                                                          R$  44.870 61.760          
                                                                                                              ======        ======
Obs: Avaliados pelo custo médio de aquisição
NOTA 6 – DEVEDORES P\ VENDAS COMPROMISSADAS
Representa o valor das Unidades Habitacionais comercializadas com os mutuários e correspondentes a 
créditos da CEHAP para cobertura dos empréstimos na fase de retorno. 
NOTA 7 - INVESTIMENTOS
                                                                                                  2014 2013
Particip. Por Incent. Fiscais                                                 2.503 2.503
TTotal                                                                          R$      2.503 2.503           
NOTA 8 - IMOBILIZADO

            2014               2013

Máqs. Apars. Equips. Const.
Móveis e Utensílios
Instalações de Escritório
Biblioteca
Veículos
Imóveis
Urbanização de área externa
Sub-total
( - ) Depreciações Acumuladas
Total
                                                                        

        -
1.969.450

        -
        -                                         

301.177
       -

             -___     
2.270.627

(1.693.503)
 R$   577.124

=========

          -
1.951.015

        -
        -                                         

301.177
       -

             -___     
2.252.192

(1.631.468)
   R$  620.724

=========

NOTA 09  - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Representados por empréstimos junto a Caixa Econômica Federal, para fi nanciamentos dos Programas 
Habitacionais, que não foram incluídos na renegociação da Dívida Ativa com a União Federal, de acordo 
a Lei Nº 8.727/93.
 2014 2013     
Emp. Fase de Retorno  - Curto Prazo                             1.938.866 1.927.184          
                                        Longo Prazo                          4.527.081 6.090.318           
Total                                                           R$         6.465.947  8.017.502          
                                                                   =======    =======
NOTA 10 – RESTOS A PAGAR
Os restos a pagar fi caram em R$ 1.063.999,78.
NOTA 11 - GARANTIAS
As garantias sobre imóveis negociados pela CEHAP, são de ordem hipotecária com alienação do bem.
NOTA 12 - CAPITAL SOCIAL
O capital é representado por Ações Ordinárias, Nominativas com valor nominal de R$ 1,00 cada.

EMEPA-PB            

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 003/2015
REGISTRO CGE N°15- 00294-2, De, 14.04.2015

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70, com sede na 
Rodovia PB-008, Km 07, Comunidade Jacarapé III, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, 
torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 com base na Lei 
Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 24.649/03 e 32.056/2011, 
Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material de Consumo (materiais destinados à inseminação artificial 
de Bovinos) destinados à EMEPA-PB.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 13 de maio de 2015, às 10:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: A aquisição desses materiais de consumo se dará com recursos do Convênio 
Federal MDA x EMEPA nº 764099/2011.  Classificação Programática: 35.202.20.573.5103.4745 – 
Natureza da Despesa: 3390.30 – Fonte 283 – Localização Geográfica: 0274 -  Reserva Orçamentária 
nº 00087, de 08/04/2015.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 14 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.org.br. Maiores 
informações na sede da EMEPA-PB.

João Pessoa-PB, 15 de abril de 2015.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N485/2014
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 07/05/2015 às 09h para:

Aquisição de equipamentos para o laboratório dos cursos técnicos, destinado a Secretaria de 
Estado da Educação - SEE 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 - 14-010293-4
João Pessoa, 15 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N109/2015
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 05/05/2015 às 14h para:

Registro de preços para aquisição de produtos de panificação, destinado a Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do Adolescente - FUNDAC, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00301-3
João Pessoa, 15 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N086/2015
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 06/05/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, destinado ao Hospital 
Regional de Emergência e Trauma de Campina Grande - HRETCG,  conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00295-0
João Pessoa, 15 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N333/2014
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 05/05/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de sistema de sinalização de enfermagem e computadores, 
destinado a Secretaria de Estado da Saúde - SES,  conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00296-8
João Pessoa, 15 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS n° 001/2015

O Município de Bom Sucesso/PB faz saber a todos os interessados que estará realizando no dia 
05 de maio de 2015, às 08:00h (oito horas), na sala da Comissão Permanente Licitação, situada na 
Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão Gonçalves de Almeida, Bom Sucesso/PB, sessão 
de recebimento de envelopes, na modalidade Tomada de Preços, para a Contratação de empresa 
especializada para os Serviços de Pavimentação em diversas ruas da cidade de Bom Sucesso/PB, de 
conformidade com o Edital e seus anexos. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h

Bom Sucesso/PB, 15 de abril de 2015.
FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA PAULINO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 29 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 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 14 de Abril de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL Nº 0.6.011/2015
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Presencial 

nº. 0.6.011/2015, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) 
CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA DE LIXO E 01 (UMA) CAÇAMBA PRA A RETIRADA DE 
ENTULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. 
Por motivo de fato fortuito e de força maior. Fica adiada para o dia 17 de Abril de 2015, as 09h30min 
a sessão que estava marcada para o dia 16 de Abril de 2015, às 09h30min.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGAO PRESENCIAL Nº 0.6.013/2015
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Presencial 

nº. 0.6.013/2015, que tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA. Por motivo de fato fortuito e de força maior. Fica adiada para o dia 17 de 
Abril de 2015, as 14h00min a sessão que estava marcada para o dia 16 de Abril de 2015, às 14h00min.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGAO PRESENCIAL Nº 0.6.014/2015
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Presencial 

nº. 0.6.014/2015, que tem por objeto a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS 
UNIVERSITÁRIOS DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. Por motivo de fato fortuito 
e de força maior. Fica adiada para o dia 17 de Abril de 2015, as 16h30min a sessão que estava marcada 
para o dia 16 de Abril de 2015, às 16h30min.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGAO PRESENCIAL Nº 0.6.015/2015
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Presen-

cial nº. 0.6.015/2015, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR DE 
PNEUS E IMPLEMENTOS), com recurso decorrente do Contrato de Repasse nº 1008879-79/2013, 
Sincov nº 790894 e MDA/PRONAT-DESENV SUST DE TERRITORIOS RURAIS, para suprir as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Por motivo de fato fortuito e de força maior. Fica 
adiada para o dia 17 de Abril de 2015, as 13h00min a sessão que estava marcada para o dia 16 de 
Abril de 2015, às 13h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGAO PRESENCIAL Nº 1.6.006/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho - PB, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão 

Presencial nº. 1.6.006/2015, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA 
FÍSICA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, DESTINADOS A 
TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E/OU FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES 
PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. Por motivo de fato fortuito e de força maior. Fica adiada para o dia 17 de Abril de 2015, as 
11h30min a sessão que estava marcada para o dia 16 de Abril de 2015, às 11h30min.

Juazeirinho – PB, 15 de Abril de 2015.
 Clayton Nobrega Pereira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
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 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação e execução dos serviços de 
transportes diversos, junto as diversas secretarias deste Município. 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, 15 de Abril de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.12.006/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICI-

PAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos 
interessados,  que realizará às 08:00 horas do dia 30 de abril de 2015, licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 2.14.006/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO 
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS SECRETA-
RIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme 
especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos 
interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 14 de abril de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de transporte 
escolar da rede pública municipal/estadual de ensino deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 15 de Abril de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da licitação modalidade Pregão Presencial nº 

00026/2015, do tipo menor preço: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, 
mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Do dia 22 de abril de 2015 para o dia 28 de 
abril de 2015, no mesmo local, às 09:30hs. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 15 de abril de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da licitação modalidade Pregão Presencial nº 

00027/2015, do tipo menor preço: Aquisição de material elétrico, mediante solicitação periódica e 
entrega parcelada. Do dia 22 de abril de 2015 para o dia 28 de abril de 2015, no mesmo local, às 
14:00hs. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 15 de abril de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 16:00 horas do dia 30 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE REAGENTES, MATERIAL LABORATORIAL DE USO PERMANENTE E MATERIAL 
LABORATORIAL DE USO CONTÍNUO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com; site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 15 de Abril de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:30 horas do dia 29 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
dos serviços de instalação e manutenção de splint e ar condicionados nos órgãos públicos do 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com; site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 15 de Abril de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 13:30 horas do dia 
30 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de medicamentos e material médico hospitalar destinados ao Hospital e as Unidades 
Básicas de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 15 de Abril de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60032/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:30 horas do dia 30 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
peças e serviços, destinados aos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Caja-
zeiras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 15 de Abril de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10662//2015-SMS
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de João Pessoa como 

contratante, e a CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA como 
contratada.

OBJETO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRU-
ÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BANCÁRIOS, EM JOÃO PESSOA-PB.

PRAZO: 300 (trezentos) dias corridos.
LICITAÇÃO: RDC nº 33003/2014.
VALOR: R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais).
DOTAÇÃO: Classificação Funcional: 13.301.10.302.5139.1485;
        Elemento de Despesa: 4.4.90.51;
        Fonte de Recursos: 00 e 25;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 07 de abril de 2015.

João Pessoa, 07 de abril de 2015.
Monica Rocha Rodrigues Alves

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Concorrência Pública nº 01/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
aos art. 43, inciso III e 109 da Lei 8.666/93, que após analisar a documentação das licitantes, a luz 
das exigências editalícias e da legislação vigente, DECIDIU:

a) INABILITAR a Empresa IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 06.176.355/0001-12, por não atender aos itens 6.1.9; 6.1.12.1; 6.1.12.2; 6.1.13; 
6.4.2; 6.5, do Edital.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 15 de abril de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
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 08:30 horas do dia 27 de Abril de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa destinada 
ao fornecimento de cadernos padronizados para distribuição gratuita a todos os alunos d. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 058. 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, 10 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
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 10:30 horas do dia 29 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 prestação de servi-
ços do fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender os servidores do município de 
Sousa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 058. 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, 10 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 
material de limpeza e higiene para as Escolas, Creches, Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculo e Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 15 de Abril de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de trans-
porte de mudanças de pessoas carentes e da merenda escolar. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 15 de Abril de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de engenheiro civil. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 15 de Abril de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Resultado do processo administrativo disciplinar
 (aplicação penalidade)
O Prefeito Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS no uso de suas atribuições Legais, torna 

público nos termos do processo Administrativo disciplinar, DECIDE:
APLICAR sanção administrativa pelos motivos insertos no processo administrativo em epígrafe 

a empresa PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME, CNPJ: 02.035.769/0001-70 no sentido de 
SUSPENDER a referida empresa do Direito de licitar em qualquer entidade ou órgão da Adminis-
tração Direta e Indireta do Município de SÃO JOSE DOS RAMOS por um prazo de 2 (dois) anos 
a contar da data da publicação deste ato, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 c/c art. 87 
caput, III da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

São José dos Ramos, 14 de abril de 2015.
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos e materiais, destinados 

a Unidade Básica de Saúde do Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 30/04/2015, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 15 de Abril de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Extrato de Aditivo de Contrato
Extrato de Aditivo de Contrato
Nº do Contrato: 00031/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Contratado: CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA.
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2014
Valor Original do Contrato: R$ 228.567,55
Nº do Aditivo: 02
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 05(CINCO) MESES.
Data da Assinatura do Aditivo: 14/04/2015
Adailma Fernandes da Silva Lima-Prefeita.

João Pessoa - Sexta-feira, 23 de janeiro de 2015 Diário Oficial2

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Em cumprimento ao disposto no item V do artigo nº 142 da Lei nº 6.404 de 15.12.1976, os membros do 
Conselho de Administração da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, 
procederam a verifi cação e a análise das peças componentes do Relatório da Diretoria e demais Demons-
trativos Financeiros do Exercício Social da CEHAP fi ndo em 31 de dezembro de 2014, comparando-os 
com os encerrados em 31 de dezembro de 2013. Com base nessa análise, bem como no Relatório de 
Auditoria Independente da AUDIMEC Auditores Independentes S/S, de 24 de março de 2015, e no 
Parecer do Conselho Fiscal, de 26 de março de 2015, ambos favoráveis à aprovação do
s referidos Demonstrativos por eles representarem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, à 
posição patrimonial e fi nanceira da CEHAP em 31 de dezembro de 2014, os membros do Conselho, 
por unanimidade, concluíram pela aprovação dos Demonstrativos Financeiros examinados, entendendo 
que os mesmos estão em condições de ser submetidos à apreciação da Assembléia Geral Ordinária da 
Companhia, com a recomendação de que as observações constantes das ressalvas de números 1 a 6 do 
Item IV do Relatório dos Auditores Independentes, no que se referem ao saldo patrimonial do imobilizado 
e doações de terrenos, sejam regularizadas no presente exercício, com repasse tempestivo ao Conselho 
Fiscal das informações pertinentes para o devido acompanhamento por parte desse órgão das possíveis 
soluções encontradas. 

João Pessoa, 27 de março de 2015.
JOÃO DE AZEVEDO LINS FILHO                             EMILIA CORREIA LIMA
Presidente                                                                          Membro
 
FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA      HERMANO JOSÉ DA SILVEIRA  FARIAS      
                                 Membro                                                                  Membro

JOÃO DE DEUS ÂNGELO
Membro

                        
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 26 dias do mês de março de dois mil e quinze, às 09:00 horas na sede social da COMPANHIA ESTA-
DUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3059 – Mangabeira 
I – João Pessoa – Pb, realizou-se a reunião do Conselho Fiscal para examinar as Demonstrações Contábeis 
e Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 
PARECER
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB procederam 
ao exame das Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de 
dezembro de 2014, e, com base no Relatório dos Auditores Independentes – AUDIMEC de 24 de 03 de 
2015, declaram que as Demonstrações Contábeis, nas quais o Balanço Patrimonial monta a quantia de 
R$ 24.492.580,00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta reais) 
tanto para o Ativo quanto para o Passivo, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a 
posição patrimonial e fi nanceira da Companhia em 31 de dezembro de 2014, RESSALVADAS as obser-
vações e ressalvas constantes do Relatório dos Auditores Independentes acima referido, sobretudo quanto 
ao saldo patrimonial do Imobilizado e doações de terrenos. Portanto, os demonstrativos encontram-se 
em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.  

João Pessoa - PB, 26 de março de 2015
Áurea Bustorff Quintão                                  Girlene Melo Silva Roque  
Membro                                                             Membro                                          

Letácio Tenório Guedes Filho                          José Morais de Souto Filho
 Membro                                                             Membro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP
João Pessoa - Paraíba

I - INTRODUÇÃO
Examinamos as demonstrações fi nanceiras da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPU-
LAR – CEHAP (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa, 
referente ao exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas tomadas em conjunto.
II - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINAN-
CEIRAS
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações fi nanceiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
III - RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras estão livres 

de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas de-
monstrações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, 
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações fi nanceiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropria-
dos nas circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles 
internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião com ressalvas acerca de assuntos que achamos relevantes na ocasião e enfatizando alguns outros 
julgados oportunos nas circunstâncias.
IV - BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVAS
1) A Companhia utiliza os extratos bancários disponibilizados pelas instituições fi nanceiras como base 
para controle dos bloqueios judiciais. Tais extratos informam não somente bloqueios de titularidade 
da Companhia, como também os efetuados por reclamantes em disputas judiciais contra a CEHAP. A 
Companhia deixou de efetuar os registros contábeis dos bloqueios judiciais efetuados no mês de dezem-
bro/2014 nas contas contábeis de números 9 - B. DO BRASILC/401.326-3 no valor de R$ 6.327,02, 
conta 13 – B. DO BRASILC/9894-9 – EDITAL no valor de R$ 8.262,75, conta 14 – B.BC/9893 INF. 
EST.OBRA ALAGOA GRANDE no valor de R$ 83,54, conta 386 B.BRASIL CONTA GESTÃO AG 
16187 CC11144-9 no valor de R$ 298,90, conta 471 – B.BRASIL AG1618 C/C 12354-4 PMCPMV no 
valor de R$ 670,90, e na conta 485 –AG1618 C/C12394-3 BB CASA PRONTA no valor de R$ 6,20, 
mediante Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, expedida pela 2ª Vara de Executivo Fiscais de João 
Pessoa do TJPB conforme protocolo nº 20140003757237 .
2) Nossa contratação ocorreu após o encerramento do exercício sob nosso exame, motivo pelo qual não 
acompanharmos os inventários físicos alusivos, tanto aos estoques em almoxarifados quanto aos bens 
integrantes do ativo imobilizado da Companhia que não foram concluídos, portanto não estamos em 
condições de opinar acerca da existência física dos aludidos bens e da exatidão de seus saldos.
3) Os controles internos em uso para os imóveis são insufi cientes ou inadequados de modo que se faz 
necessário um inventario acompanhado de uma varredura com apoio direto departamento do jurídico da 
CEHAP com a fi nalidade de localizar documentos de propriedade (escrituras e demais documentos de 
doações recebidas e de propriedades da CEHAP em todo o Estado), haja vista que o Setor de Patrimônio 
desconhece situações e documentos que são citados em atas do Conselho de Administração (acerca de 
doações e cessão de bens constante em atas) e que não estão documentados em seus arquivos e nem 
registrados contabilmente. 
4) Em função da defi ciência supracitada a conta contábil de Imóveis de propriedade da Companhia não 
está corretamente registrada haja vista que seu saldo aparece zerado no Balanço Patrimonial 2013 e 2012, 
devido ausência de registro contábil de um Imóvel da Sede, sito a Avenida Hilton Souto Maior nº 3059 
no Bairro Cidade Universitária, avaliado em 2010 pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para fi ns 
de calculo do ITBI, em R$ 18.332.925, e para fi ns de IPTU em R$ 1.056.612, constando ainda naquela 
data sobre aludido imóvel uma penhora em montante de R$ 4.073.410.
5) Os saldos das contas contábeis de números 362 (Programa887 Casa Pronta) de R$ 31.497,27, conta 369 
(Programa 888 Terrenos) de R$ 25.276,76, conta 368 (Programa 888 Terrenos) de R$ 17.114,68, conta 
106 (CHGA – ind e com. De Pré-moldados Ltda.) de R$ 20,00, conta 154 (Banco Real C_0021146-2 
CONV FAC/CH MORADIA) de R$ 5.074,87, conta 363 (Programa 887 Casa Pronta) de R$ 31.497,27, 
e conta 370 (Programa 888 Terrenos) de R$ 42.391,44, encontram-se paralisados e não foram analisados 
ou conciliados devido à ausência de Controles Internos adequados.
6) Até a data de conclusão do nosso trabalho, não nos foi apresentado o relatório do setor jurídico 
arrolando as Contingências Judiciais Ativas e/ou Passivas nos termos da Resolução 1.080/2009 do Con-
selho Federal de Contabilidade – CFC e NPC 22 do IBRACON,cujas contas contábeis não apresentam 
nenhuma provisão para contingências, todavia, procedimentos de auditoria aplicados alternativamente 
apontaram a existência de uma Ação de Execução movida pelo Ministério Público do Trabalho no valor 
de R$ 4.073.410,56, que tramita na 5º Vara do Trabalho.
V - OPINIÃO COM RESSALVAS
Em nossa opinião, ressalvando os assuntos tratados nos parágrafos de “1” a “6” acima, as demonstrações 
fi nanceiras referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e fi nanceira da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP,em 31 de dezembro 
de 2014, o desempenho de suas operações, os seus fl uxos de caixa e as mutações do seu patrimônio líquido 
para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, notadamente 
conforme as praticas aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), exercendo a faculdade 
legal conferida pela Resolução Nº 1.319/2010 emanada do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, 
a qual permitiu a não alocação dos ajustes retrospectivos às informações correspondentes ao exercício 
anterior, apresentadas para fi ns de comparação.
VI– ÊNFASES
As demonstrações contábeis sob nosso exame foram preparadas no pressuposto da continuidade normal 
dos negócios da Companhia. Entretanto, um cenário formado por contínuos e reiterados prejuízos, 
decorrentes e conseqüentes da defi ciência de capital de giro e da elevação dos custos e despesas opera-
cionais, levaram a dissipar quase totalmente o capital social de R$ 199.067.076 em 31/12/2014 e de R$ 
186.327.011 em 31/12/2013 em função de reiterados prejuízos, acumulados ano a ano, que chegam ao 
montante de (R$ 179.497.629) em 31/12/2014 e de (R$ 168.300.675) em 31/12/2013, os quais reduzem 
o Patrimônio Liquido da Companhia a um valor insignifi cante e sempre decrescente de R$ 6.359.479 em 
31/12/2014 e de R$ 6.945.198 em 31/12/2013 respectivamente, mesmo levando-se em consideração o 
aumento de capital efetuado no exercício, de tal modo que os saldos apresentados no Balanço Patrimonial, 
notadamente, aqueles representativos das diversas provisões e obrigações podem não ser sufi cientes para 
a cobertura das “exigibilidades totais” em caso de uma eventual descontinuidade de suas operações.
VII - AUDITORIA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR
Os valores correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2013,apresentados para fi ns de 
comparação, foram originalmente auditados por nossa empresa cujo parecer datado de 25 de março de 
2014, menciona as mesmas ressalvas e ênfases contidos nos itens IV e V do presente.

João Pessoa/PB, 25 de Março de 2014.

 2014 2013      
AAções Ordinárias                                                    199.067.076     186.327.011    
Total                                                          R$        199.067.076     186.327.011    
  =     ========= ========
Emilia Correia Lima                                  Francisco Jean Queiroga da Costa   
DIRETORA PRESIDENTE                   DIRETOR DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF 218.573.774-0                                           CPF 713.821.604-10

Claudio Batista dos Santos                      Raquel Roberto Franco de Almeida
DIRETOR TÉCNICO                                    Contadora CRC-PB 007531/O-4.
CPF 052.921.964-60                                          CPF 040.434.838-64

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 16 de abril de 2015Publicidade
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