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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
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29o Máx.
21o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,024  (compra) R$ 3,027  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,000  (compra) R$ 3,120  (venda)
EURO   R$ 3,253  (compra) R$ 3,257  (venda)

l Plano Estadual de Educação é liberado para consulta pública. Página 3

l Brasil segue na contramão da política mundial de agrotóxicos. Página 11

l Hospital de Mamanguape fará cirurgias cardíacas pediátricas. Página 15

l Prêmio Solução Nota 10 repercute no Ministério da Educação. Página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Bolsa Atleta 2015
inicia inscrições 
no dia 4 de maio

 

Aos 84 anos, o 
“Rei da Munganga”
não quer parar

 

O Governo do Estado 
publicou no Diário Oficial 
os critérios para concessão 
do benefício.  PÁGInA 24

Genival Lacerda de-
clara-se apaixonado pelo 
Nordeste e não pensa em 
aposentadoria.  PÁGInA 5

baixa 12h08 0.1m

ALTA

ALTA

18h26

06h02

2.4m

2.5m

PÁGInA 13

PÁGInA 11

oRÇAMEnTo População de Guarabira 
elege saúde como prioridade.  PÁGInA 17

sEGuRAnÇA Polícia prende acusados de roubo 
a bancos e residências em JP.  PÁGInA 15

Esportes

FoToS: Divulgação

RUA DO CAPIM REDUZ 
CONGESTIONAMENTOS 

TURISMO SUSTENTÁVEL 
EM TERRAS POTIGUARAS 
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“Pornoxaxado” é marca registrada

20Caderno

Emergência: 170
municípios na PB

A estiagem prolongada levou o Governo do Estado a decretar situação de emergência em 170 cidades da Paraíba. Segundo 
a Aesa, apesar da chuva registrada nos primeiros meses deste ano, 39 açudes continuam em situação crítica.  PÁGInA 13

Poluição visual
Ação da Sedurb retira das ruas
propagandas de imobiliárias

 

Anúncios em muros, postes e paradas de ônibus desrespei-
tam o Código de Posturas do Município de João Pessoa. Creci-PB 
pede um Termo de Ajustamento de Conduta.  PÁGInA 14

Tiradentes e 
as versões da 
Inconfidência

 

No dia em que o Bra-
sil lembra os 223 anos da 
morte do líder da Incon-
fidência Mineira, A união 
traz um relato sobre a vida 
de Joaquim José da Silva 
Xavier e os princípios que 
nortearam os republicanos 
do século XVIII.  PÁGInA 10

Evento lembra os 
100 anos da Teoria 
da Relatividade

 

Conferência com Remo 
Ruffini, do Instituto de 
Astrofísica Relativista da 
Itália, será hoje na Estação 
Cabo Branco.  PÁGInA 9



Os feriados relacionados às datas cívicas, 
como é o caso do 21 de abril, dia da execução 
em 1792 de Joaquim José da Silva Xavier, Ti-
radentes, único condenado à morte da Inconfi-
dência Mineira, têm as suas causas e sentidos 
cada vez mais ausentes da memória, ou me-
lhor, da consciência nacional.

Eventos históricos que constituem mar-
cos da nacionalidade, a exemplo das revoltas 
do período colonial brasileiro, estão sempre 
por merecer mais divulgação.

A Inconfidência Mineira, revolta separa-
tista motivada por crise econômica e arrocho 
fiscal, em meados do século XVIII Portugal 
proibiu no Brasil, sua colônia na América do 
Sul, qualquer produção fabril e artesanal, e 
iniciou uma taxação extorsiva, é um desses 
marcos da nacionalidade.

O Instituto Tiradentes informa sobre 
aquela conjuntura que as jazidas de ouro em 
Minas Gerais começavam a se esgotar, fato 
não compreendido pela Coroa, que instituiu a 
cobrança da “derrama”, uma taxação compul-
sória em que a população deveria completar 
a cota imposta por lei de 100 arrobas de ouro 
(1.500 quilogramas) anuais, quando esta não 
era atingida.

O controle atingiu proprietários rurais, 
intelectuais, clérigos e militares das Minas Ge-
rais que, descontentes, começaram a se reunir 
para conspirar pela independência da região. 
Entre os descontentes destacavam-se os poe-
tas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antô-
nio Gonzaga, os coronéis Domingos de Abreu 
Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o 
padre José da Silva e Oliveira Rolim, o cônego 
Luís Vieira da Silva, o minerador Inácio José de 
Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da 
Silva Xavier, apelidado de “Tiradentes”.

A conspiração foi derrubada em 1789, 
ano da Revolução Francesa. O movimento foi 
traído por Joaquim Silvério dos Reis, que fez 
a denúncia para obter perdão de suas dívidas 
com a Coroa. O Visconde de Barbacena man-

dou abrir em junho de 1789 a sua devassa com 
base nas denúncias de Silvério dos Reis, nas de 
Basílio de Brito, Malheiro do Lago, Inácio Cor-
reia Pamplona, tenente-coronel Francisco de 
Paula Freire de Andrade, Francisco Antônio de 
Oliveira Lopes, Domingos de Abreu Vieira e de 
Domingos Vidal de Barbosa Laje.

Os líderes do movimento foram detidos e 
enviados para o Rio de Janeiro onde respon-
deram pelo crime de inconfidência (falta de fi-
delidade ao rei), pelo qual foram condenados. 
Cláudio Manuel da Costa faleceu na prisão, 
ainda em Vila Rica (hoje Ouro Preto), onde se 
acredita que tenha sido assassinado a mando 
do próprio governador. Durante o inquérito 
judicial, todos negaram a sua participação 
no movimento, menos o alferes Joaquim José 
da Silva Xavier, que assumiu a responsabili-
dade de chefia do movimento. Em 18 de abril 
de 1792 foi lida a sentença no Rio de Janeiro. 
Doze dos inconfidentes foram condenados à 
morte. Mas, em audiência no dia seguinte, foi 
lido decreto de D. Maria I pelo qual todos, à 
exceção de Tiradentes, tiveram a pena comu-
tada para prisão ou degredo em colônias por-
tuguesas na África.

A Inconfidência Mineira transformou-se 
em símbolo máximo de resistência para os mi-
neiros, a exemplo da Guerra dos Farrapos para 
os gaúchos, e da Revolução Constitucionalista 
de 1932 para os paulistas. A bandeira idealiza-
da pelos inconfidentes foi adotada pelo Estado 
de Minas Gerais.

Tiradentes, o conjurado de mais baixa 
condição social, foi o único condenado à morte 
por enforcamento, sendo a sentença executada 
publicamente a 21 de abril de 1792 no Campo 
da Lampadosa. Tiradentes permanece em des-
taque na memória nacional como símbolo de 
uma aspiração política inovadora, a República, 
e a sua morte é um tributo em coragem à me-
mória de todos os brasileiros que lutaram por 
liberdade e que ainda hoje se mobilizam por 
uma pátria cada vez melhor.

Editorial

Memória nacional
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Crônica

Viva a saúde!

Outrora era bonito ser gordo. A gordu-
ra era invejada. Menino magro causava pie-
dade. E dizia-se, olhando para ele: “Coita-
dinho, tão magrinho, será que se cria?... Vá 
ver que passa fome ou é doente”. E quando o 
garoto estava com fastio, vinha a promessa: 
“Coma, senão papai vai brigar”. A magre-
za não tinha status. Quanto mais gorda a 
criança, melhor.

Mas hoje as coisas mudaram. A maio-
ria das pessoas deseja menos banha e mais 
osso. Daí as ginásticas, as academias, que 
estão se tornando um excelente negócio, 
embora o melhor seja a movimentação das 
pernas na praia, na bicicleta, na piscina ou 
no calçadão.

Apesar disso tudo, os gordos ainda con-
tinuam sendo a maioria. Na Alemanha, por 
exemplo, é só o que a gente vê: gente adipo-
sa, principalmente, as mulheres de mais de 
cinquenta anos. E tudo em decorrência da 
má alimentação.

É verdade que na nossa TV o magro 
quase não tem vez. Se há um Serginho 
Groisman, sobram Faustão, Jô Soares, Rati-
nho e Leão. Parece que a TV faz questão de 
contratar os gordos para os seus programas 
de auditório.

Mas, ao que tudo indica, o desejo da 
maioria tende para a magreza. No cooper 
aqui da praia, vejo muitos gordos, suando 
que só uma chaleira, para ver se perdem al-
guns quilos. Acontece que a caminhada so-
mente não resolve. O importante também é 
a comida. Não adianta correr ou caminhar 
se mais tarde o prato é daquele tamanho... 
Ginástica sem dieta não emagrece. Gandhi 

tinha uma saúde de ferro e era um magri-
cela, que, às vezes, fazia demorados jejuns...

E hoje o que mais se vê é restaurante. 
Quem vai a Paris e dá um passeio pelo Quar-
tier Latin não vê outra coisa. Muitas dessas 
casas de pasto exibem a carne de porco para 
os turistas encherem a boca d’água. Em Bru-
xelas e em Quebec há ruas inteiras só de res-
taurantes. O curioso é que os turistas, ali, 
vão passando e olhando para os pratos dos 
outros, na mesa, com os olhos arregalados...

Essa é uma das razões da adiposidade 
abundante na Europa. Há homens, cujas 
barrigas se confundem com as nádegas. As 
mulheres, por outro lado, mostram abun-
dantes seios, que parecem um só. Por aí a 
gente vê que uma das causas do excesso de 
gordura é a comida exagerada, e também a 
ociosidade, a preguiça de andar, de se me-
xer, de dar férias ao carro, de botar a má-
quina física para funcionar. E nada de auto-
móvel o tempo todo, de escada rolante, de 
poltrona. Mexa-se. Não se deixe enferrujar.

Jesus era magro, graças às suas cami-
nhadas e ao alimento sóbrio. Gordo, como 
é que ele poderia pregar a Boa Nova? João 
Batista, o precursor, vivia andando pela 
areia do deserto, vestido de pele de camelo 
e comendo mel com gafanhoto. Daí sua re-
sistência admirável.

E quer saber de uma coisa? O que está 
engordando muita gente é o restaurante, a 
chamada casa de pasto. Hoje é só o que se vê 
em todo lugar que a gente vai.

Mas, fiquemos por aqui, que já está na 
hora de comer o meu peixinho com arroz 
integral, e viva a saúde!

Jesus era magro, graças às suas caminhadas e ao alimento sóbrio. 
Gordo, como é que ele poderia pregar a Boa Nova?”

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br O projeto Brasil 4D receberá menção 
honrosa do Ministério da Integração 
Nacional pelo trabalho inovador de 
levar informações e serviços públicos 
à população apenas por meio de um 
controle remoto. Coordenado pela Em-
presa Brasil de Comunicação, o projeto 
será homenageado no próximo dia 2 
de junho no Prêmio Celso Furtado de 
Desenvolvimento Regional 2014: ho-
menagem a Armando Dias Mendes.

O Decreto  8.433/15, que  homologa três 
terras indígenas na região Norte do país, foi 
publicado na edição  de  ontem do DOU. A 
demarcação de 232.544 hectares atende a 
quatro etnias nos Estados do Amazonas e 
do Pará. Habitada por índios kaixana, a Ter-
ra Indígena Mapari, no Amazonas, é a maior 
das três novas reservas. Com 157.246 hec-
tares, está localizada nos municípios de 
Fonte Boa, Japurá e Tocantins.

DIA DE ÍNDIO

UNInforme

CONSumO CAIuCINE BANGuê

HOmENAGENS A PERSONALIDADES DO FuTEBOL DE CG

Com estreia local de uma 
obra para clarinete e uma 
seleção de ritmos brasilei-
ros, a Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba apresenta 
amanhã o segundo concerto 
oficial da temporada 2015. 
A regência é do maestro Luiz 
Carlos Durier, regente titular 
da OSJPB, e o solista é José 
Fernandes Moreira Neto. A 
apresentação começa às 
20h30, na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego. A entrada é gratuita.

O índice de Intenção de Con-
sumo das Famílias, medido 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), caiu 
6,9% em abril e atingiu o 
menor nível da série histó-
rica. A CNC divulgou ontem 
o indicador, que recuou 
17,8% em relação ao mes-
mo mês do ano passado. O 
indicador deste mês foi o 
primeiro da série histórica 
em que todos os compo-
nentes atingiram o menor 
patamar já registrado.

O governador Ricardo Coutinho 
anunciou ontem que muito em 
breve estará reinaugurando 
o Cine Banguê totalmente re-
formulado. O anúncio foi feito 
aos integrantes da Academia 
Paraibana de Cinema, que 
querem um espaço na Funda-
ção Casa de José Américo para 
a sede da entidade. Argumen-
tam que os intelectuais das 
artes cênicas precisam de um 
lugar para promover eventos 
ligados à sétima arte e lan-
çamentos de livros sobre o 
cinema.

Antes do clássico entre Treze e 
Campinense pelo Campeonato 
Paraibano nesse domingo no 
Amigão, o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), 
realizou a comemoração oficial dos 
40 anos de fundação da principal 
praça de esportes do comparti-
mento da Borborema, inaugurada 
em 1975 pelo então governador 
Ernani Sátyro. O secretário execu-
tivo de Esporte e Lazer, José Marco, 
homenageou personalidades que marcaram a história do estádio como: o dirigente Francisco Chaves, que 
dedicou mais de 50 anos da sua vida ao futebol; o ex-técnico e jogador José Lima, considerado o maior ven-
cedor de títulos estaduais da Paraíba; Adelino Aquino, maior artilheiro do Amigão em uma só partida; Jarbas 
Ferreira, que foi o árbitro que apitou a partida de inauguração do estádio e ainda o Campinense Clube, que é 
o primeiro paraibano a completar 100 anos de fundação.  “O Amigão é um orgulho de toda a Paraíba e que 
recentemente recebeu melhorias na sua estrutura de mais de R$ 30 milhões no intuito de dar mais conforto 
ao torcedor e a todos que precisem frequentá-lo. E para comemorar os 40 anos, nada mais justo do que 
homenagear aqueles que carimbaram a história e o mais interessante é vê-los emocionados e gratos pela 
lembrança”, frisou. 

CIDADE SuSTENTÁVEL 
Com objetivo de fortalecer a temática de gênero dentro do terceiro setor, da administração 
pública, do privado e da sociedade civil organizada, através da sustentabilidade, acontece en-
tre os dias 28 e 29 de abril, no Ponto de Cem Réis, a II Exposição Mulheres Construindo uma 
Cidade Sustentável. Reunindo mais de cem artesãs, o evento também irá valorizar o trabalho 
dessas mulheres através da realização do ‘Concurso Artesãs Fortalecendo a Cultura Pessoense’.

PRêmIO CELSO FuRTADO

SINFôNICA JOVEm
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Plano Estadual de Educação é 
liberado para consulta pública
Documento em sua versão 
preliminar está disponível 
no portal do Governo da PB
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O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), está  dis-
ponibilizando à população, 
desde ontem, no seu portal o 
documento-base (versão pre-
liminar) do Plano Estadual de 
Educação (2015-2024) para 
consulta pública. O documen-
to, elaborado pela Comissão 
de Acompanhamento e Ava-
liação do Plano Estadual de 
Educação da Paraíba, é fruto 
do trabalho coletivo desenvol-
vido por 15 comissões temá-
ticas, compostas por aproxi-
madamente 90 pessoas, entre 
professores universitários, 
representantes dos movimen-
tos sociais, representantes 
dos sindicatos, docentes da 
rede estadual, representantes 
do Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE) e da SEE.

O Plano Estadual de Edu-
cação se constitui num Plano 
de Estado e representa um 
compromisso democrático 
dos entes federados com a ga-
rantia e a qualidade de ações 
que envolvem o sistema edu-
cacional. O documento-base 
é a proposta preliminar do 
Plano Estadual de Educação, 
um instrumento de referên-
cia para o debate público. A 
partir dele a sociedade legiti-
mará os consensos e acordos 
necessários sobre os desafios 
educacionais prioritários e 
as formas de enfrentá-los ao 
longo da década de vigência 
do plano.

A secretária executiva de 
Gestão Pedagógica da SEE e 
também integrante da Comis-
são de Sistematização do PEE, 
Roziane Marinho, destacou a 
forma democrática através da 
qual o plano vem sendo con-
duzido. “É importante o inter-
cruzamento de pessoas com 
pensamentos diferentes, mas 
com respostas consensuais 
às necessidades educacionais 
do Estado. Acredito que o em-
poderamento social legitima 
este documento para que seja 
um plano vivo de ações e não 

apenas de metas que ficarão 
guardadas burocraticamen-
te”, afirmou a secretária.

“Cada comissão prepa-
rou um texto-base nas suas 
áreas respectivas e a Comis-
são de Sistematização, nes-
sas três últimas semanas, 
organizou esses textos em 
um único documento, que é 
este documento-base, que 
foi aprovado por unanimi-
dade pelo CEE, que é o órgão 
normativo que detém a tarefa 
legal de aprovar, em primeira 
instância, o Plano Estadual de 
Educação”, explicou o coorde-
nador da Comissão de Acom-
panhamento e Avaliação, Flá-
vio Romero. Após a aprovação 
do CEE, o documento-base 
segue para audiências pú-
blicas. “O documento-base 
serve para fomentar as dis-
cussões e a SEE agora deverá 
receber as contribuições das 
14 Gerências Regionais de 
Educação (GRE)”, finalizou o 
coordenador. 

As comissões temáticas 
que integraram o trabalho de 
elaboração do Plano Estadual 
de Educação foram as seguintes:

Comissão de Educação 
Infantil; Comissão de Ensino 
Fundamental; Comissão de 
Ensino Médio; Comissão de 
Educação de Jovens e Adultos; 
Comissão de Educação Profis-
sional e Tecnológica; Comis-
são de Educação a Distância 
e Tecnologias da Educação; 
Comissão de Educação Espe-
cial; Comissão de Diversidade 
(Educação no Campo); Comis-
são de Diversidade Étnico-ra-
cial (Quilombolas/Negros e 
Ciganos); Comissão de Diver-
sidade (Educação Indígena); 
Comissão de Diversidade 
(Educação em Direitos Hu-
manos); Comissão de Edu-
cação Superior; Comissão de 
Formação e Valorização dos 
Profissionais da Educação; 
Comissão de Gestão Demo-
crática e Financiamento da 
Educação.

No endreço abaixo veja 
o documento-base: http://
www.paraiba.pb.gov.br/
emater-arquivos/DOCUMEN-
TO-BASE_PEE-PAGINACAO_
CORRIGIDA_1327.pdf

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio da equipe de investigação 
da Delegacia de Roubos e Furtos 
de Veículos e Cargas de João Pes-
soa, apreendeu ontem uma car-
ga de uísque avaliada em cerca 
de R$ 800 mil. A carga foi encon-
trada em um galpão localizado 
às margens da BR-230, entre os 
municípios de João Pessoa e Ca-
bedelo. Dois homens que se en-
contravam no galpão foram le-
vados para a delegacia, mas não 
souberam informar a origem da 
carga, alegaram apenas que es-
tariam sendo pagos para tomar 
conta do depósito.

Segundo o delegado Nélio 
Carneiro, da Delegacia de Roubos 
e Furtos de Veículos e Cargas, as 
investigações começaram há uma 
semana, após a informação de 

que caminhões estavam tendo 
suas cargas roubadas no Estado 
de Pernambuco. “A polícia per-
nambucana informou que estava 
acontecendo uma série de roubo 
de cargas naquele Estado e come-
çamos a investigar. Conseguimos 
apurar que uma quadrilha havia 
interceptado um caminhão numa 
rodovia de Pernambuco e o moto-
rista teria sido obrigado a trazer a 
carga para um galpão aqui na Pa-
raíba”, esclareceu o delegado.

Ainda segundo o delegado 
Nélio Carneiro, o paradeiro do 
motorista do caminhão é desco-
nhecido. Ele teria sido ameaçado 
pelos bandidos, deixado a carga 
no galpão na madrugada do do-
mingo e seguido viagem com o 
caminhão descarregado. Como a 
carga só foi encontrada horas de-

pois, não foi possível identificar o 
paradeiro do motorista.

“Na manhã de ontem, a polí-
cia chegou ao galpão, onde se en-
contravam dois vigias, que foram 
levados para prestar depoimento, 
mas não souberam informar a ori-
gem dos produtos. Ainda estamos 
levantando mais informações e a 
suspeita é de que haja uma quadri-
lha especializada em roubo e con-
trabando de uísque agindo entre 
os Estados de Pernambuco, Paraíba 
e Rio Grande do Norte”, disse.

Os primeiros levantamentos 
feitos na carga apreendida dão 
conta de que as garrafas de uís-
que possuem o número de lote 
intacto. Com isso, a polícia poderá 
chegar à identificação do proprie-
tário dos produtos e, consequen-
temente, à sua origem.

Carga de uísque de R$ 800 mil
apreendida em Cabedelo

FOTO: Secom-PB

As caixas de uísque apreendidas pela polícia estavam em um galpão localizado às margens da BR-230, na estrada de Cabedelo

Empresas têm 
554 postos de 
trabalho no 
Sine da capital

O Sine-JP tem 554 opor-
tunidades de emprego cadas-
tradas por diversas empresas 
da capital. Há vagas para to-
dos os níveis de escolaridade.

Call Center está com 400 
vagas para operador de tele-
marketing. Não é preciso ter 
experiência, apenas Ensino 
Médio completo. O segmen-
to de alimentação fora do lar 
tem demanda para garçons 
(6), atendentes de lanchonete 
(5), cozinheiros (5) e auxiliar 
de cozinha (5). Na constru-
ção civil as vagas são para 
pedreiros (21), serventes de 
pedreiros (10) e técnico de 
edificações (1). No comércio, 
13 vendedores, sendo 8 pra-
cistas, 4 internos e um de por-
ta em porta.

Outras funções: mecâni-
cos de automóvel (7), moto-
frentista (6), costureiras (7) e 
auxiliar de produção (5). Tem 
1 vaga para engenheiro de 
produção com experiência de 
6 meses.

Homem detido 
por saltar muro 
da Casa Branca 
com pacote

Um homem de 54 anos 
foi detido depois de saltar o 
muro da Casa Branca, resi-
dência oficial do presidente 
dos Estados Unidos, com um 
pacote suspeito. A informa-
ção foi confirmada ontem por 
serviços secretos norte-ame-
ricanos.

Jerome Hunt, da Ca-
lifórnia, saltou o muro do 
lado Sul do complexo da 
Casa Branca, mas foi rapi-
damente interceptado pelos 
agentes da segurança pre-
sidencial, disse o porta-voz 
dos serviços secretos, Brian 
Leary. Depois de analisado 
o pacote, não foi detectada 
qualquer ameaça.

De acordo com a rede de 
televisão CNN, a agência de 
segurança analisa a instala-
ção de pontas de aço sobre o 
muro, para evitar novas inva-
sões ao complexo presiden-
cial norte-americano.

A previsão do tempo 
para a região do Litoral é de 
céu nublado com tempera-
turas variando entre a mí-
nima de 24°C e a máxima de 
30°C hoje. De acordo com a 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Pa-
raíba (Aesa), neste feriado 
nacional de Tiradentes, tam-
bém são esperadas chuvas 
rápidas.

Segundo a meteorolo-
gista da Aesa, Carmem Bec-
ker, chuvas de maior inten-
sidade podem ocorrer no 
Litoral a partir da próxima 
semana. “Estamos obser-
vando alguns fenômenos 
meteorológicos e até ontem 
não tinha  previsão de gran-
des precipitações, a menos 
que as condições do tempo 
se alterem. Mas entre a últi-
ma semana do mês de abril e 
a primeira de maio é comum 
termos o retorno de chu-
vas em boa parte do Esta-
do, principalmente no setor 
Leste”, informou.

No Brejo, Agreste, Cariri 
e Sertão, a previsão para hoje 
é de sol entre nuvens e a tem-
peratura máxima deve alcan-
çar os 35°C. “A circulação de 
ventos em altos níveis está 
contribuindo para o aumen-
to na nebulosidade em parte 
do Estado. Há possibilidade 
de ocorrência de chuvas em 
pontos isolados no Alto Ser-
tão no final de tarde e início 
da noite”, informou a meteo-
rologista Marle Bandeira.

Mais previsões
Outras informações so-

bre tempo e clima na Paraí-
ba estão disponibilizadas na 
internet, no site www.aesa.
pb.gov.br. Também estão dis-
poníveis dados atualizados 
sobre os 124 açudes monito-
rados pela Aesa. Atualmente, 
apenas um está sangrando; 
50 estão com capacidade ar-
mazenada superior a 20% do 
volume total; 34 com menos 
de 20% e 39 com menos de 
5% do volume total.

Tempo será nublado 
no Litoral do Estado

para hoje

Filme e música no 
“Acesso Cidadão”

O projeto Acesso Cidadão realizará 
diversas atividades de arte e cultura, amanhã, 
às 16h, no auditório da Fundação Casa de José 
Américo. A programação terá exibição do filme 
“A teoria de tudo”, que tem Eddie Redmayne 
como vencedor de melhor ator no Oscar 2015,  
e apresentação do músico Donizete – voz 
e violão. Baseado na biografia de Stephen 
Hawking e com direção de James Marsh, o 
filme “A teoria de tudo” mostra como o jovem 
astrofísico (Eddie Redmayne) fez descobertas 
importantes sobre o tempo.

Curtas

Abusos de crianças 
há mais de 20 anos

Cerca de 300 pessoas 
acompanharam, ontem, na cidade de 
Cavalcante, Goiás, uma audiência pública 
especial da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias da Câmara dos Deputados, que 
apura denúncias de abusos e exploração 
sexual de crianças da Comunidade 
Quilombola Kalunga. Os moradores lotaram 
o auditório da sede do Centro de Convivência 
onde funciona o programa de Erradição do 
Trabalho Infantil (peti) do município.

Brasil lidera mortes 
em luta por terra

Relatório divulgado ontem pela 
organização não governamental (ONG) 
britânica Global Witness indica que o Brasil 
lidera a lista de países com  maior número 
de ativistas que defendem o meio ambiente 
e o direito à terra assassinados em 2014. 
A publicação reúne informações de 17 
países. De acordo com o relatório, em 2014 
foram mortos no Brasil 29 ativistas. Deste 
total, quatro são indígenas. A maioria dos 
assassinatos estaria relacionada a conflito 
por posse de terra.

CPI da Telefonia 
recebe Procons

A ALpB recebe amanhã  
representantes dos procons Estadual e 
Municipal, que vão participar da sessão 
pública da CpI da Telefonia Móvel. A 
reunião está programada para ter 
início às 15h no plenário José Mariz.
Segundo o presidente da CPI, deputado 
João Gonçalves, o objetivo de ouvir os 
dirigentes dos procons é poder fomentar 
as investigações da comissão com 
relação às principais reclamações.

Da Agência Lusa
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Sitônio escreve sobre 
a nova fase da artista 
paraibana Lucy Alves
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Escritor Augusto dos 
Anjos é homenageado 
na cidade de Sapé
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Espetáculo ‘Sobre 
todas as coisas’ no 
Palco Giratório
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Lucas Duarte 
Especial para A União

Artista é reconhecido em 
todo o Brasil por letras de 
duplo sentido e pela maneira 
extravagante de se vestir e 
dançar nos palcos, sempre 
arrancando gargalhadas do 
público presente aos shows
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Aos 84 anos de idade e 65 anos de 
carreira, o cantor e compositor Genival 
Lacerda é considerado um dos grandes 
ícones da cultura nordestina

Conhecido pelos fãs com o 
apelido de ‘Seu Vavá’ ou o 
‘Rei da Munganga’, o cantor e 
compositor Genival Lacerda, 
completou no último dia 5 
84 anos de idade e totalizou 
65 anos de carreira. Geni-
val Lacerda ficou conhecido 

em todo o país por suas apresentações 
com as brincadeiras de segurar a barri-
ga durante a dança, além de suas roupas 
chamativas e coloridas, acompanhadas de 
seu chapéu. O artista já participou do Pro-
grama Encontro com Fátima Bernardes, 
Altas Horas, Programa do Jô (Rede Globo) 
e programas culturais locais, Programa 
Cantos & Contos (TV Correio) e Programa 
Sala de Reboco (TV Tambaú). 

Com a agenda sempre cheia, ele se 
apresenta regularmente em várias cida-
des brasileiras, fazendo humor, dançando, 
cantando, além de espalhar simpatia e 
juventude por onde anda, ao lado de seu 
filho João Lacerda que herdou o talento 
do pai cantando e levando a cultura nor-
destina para todos os locais.

Representante de um forró engraçado, 
suas letras de duplo sentido levaram sua 
música a ser conhecida como ‘pornoxote’ 
ou ‘pornoxaxado’, apesar de suas com-
posições, na maioria, situarem-se entre 
o coco e o rojão, gêneros básicos de sua 
maior influência, o Jackson do Pandeiro.

“Quero continuar assim, levando o 
forró, dançando e brincando por muitos 
anos”, continua o artista fazendo questão 
de lembrar que é apaixonado pela região. 
“Sou apaixonado pelo Nordeste e a vonta-
de de cantar é o meu combustível”, afir-
mou o cantor. “Gosto mesmo é de tocar 
para o meu público, para os meus fãs”, 
confessou.

Seus principais sucessos foram Seve-
rina Xique Xique, cujo verso é ‘ele tá de 
olho é na butique dela’, ‘De quem é esse 
jegue’? e ‘Radinho de Pilha’. Sua carreira 
começou na Região Nordeste e ao longo 
dela gravou 70 discos. Contudo, o sucesso 
só chegou mesmo em 1975, e tornou-se 
o mais popular do compositor. Com esta 
composição de sua autoria e de João Gon-
çalves, o compositor vendeu cerca de 800 
mil cópias.

Genival Lacerda nasceu em Campina 
Grande, em 5 de abril de 1931. Na década 
de 50, foi morar em Pernambuco e em 
1955, decide gravar seu primeiro disco de 
78 rotações, obtendo sucesso com a faixa 
Coco de 56. Em 1964, incentivado por 
Jackson do Pandeiro, seu concunhado, foi 
para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em 
casas de forró e chegou a gravar um LP. Em 
1976, lança o disco ‘Vamos Mariquinha’. 
Em 1997 lançou seu 61º disco. Para 2015, 
está programado para ser lançado o seu 
novo CD, com os sucessos dos 65 anos de 
carreira.



Lucy Alves cantou os primeiros 
números com um salto 15, as pernas 
ficaram ainda maiores. Por volta da 
quinta ou sexta parte, ela foi para os 
bastidores– enquanto cedia o palco 
para o Forró Balancê, um grupo local 
com predominância do elemento femi-
nino (como era o Clã Brasil). Em pós, 
voltou sem os saltos, descalça, com os 
pés no chão, para 
dar continuidade 
ao seu espetáculo 
de raiz regional, 
made in Miseri-
córdia. É assim 
que prefiro ouvir 
a música de Lucy 
Alves, com matiz 
da Misericórdia de 
ontem, Itaporanga 
de hoje. Como meu 
pai e meu avô cha-
mavam.

Agora Lucy 
está com nova 
banda. A música 
perdeu para a Me-
dicina, pois as duas 
irmãs preferiram 
ser médicas. Com 
isso o conjunto 
ficou desfalcado de 
sua flautista e de sua zabumbeira, que 
também tocava violino – como Lucy 
também toca, quando quer. Ela toca 
quase tudo, em procura de vinte instru-
mentos: sanfona, fole, piano, teclado, 
escaleta; violão, baixo, violino, viola, 
rabeca, guitarra baiana, cavaquinho, 
bandolim, banjo; pandeiro, triângulo e 
zabumba; e a própria voz.

Lucy canta e toca sanfona muito 
bem; é mulher de dezessete instru-
mentos, por enquanto. Pois ainda não 
fez trinta anos e vai aprender outros 
instrumentos que sejam necessários, e 

se aperfeiçoar nos que já domina, como 
domina os homens com seus sortilé-
gios de moça bonita. Mas nem precisa 
aprender outros instrumentos, a gai-
tapiano é bastante para seu repertório 
que vai de Gonzaga a Dominguinhos, 
Jackson, Vital, Zé Ramalho, Sivuca. 

De quebra, ela toca a gaita-boto-
neira-de duas-conversas, como cha-

mam os gaúchos ao fole 
de oito baixos de seu bi-
savô Dedé do Cantinho. 
A música está no seu 
DNA. Meu avô Gratuli-
no também tocava um 
daqueles, nos forrós de 
Misericórdia. Papai me 
disse que lhe curaram 
uma impigem (Tinha 
corporis) no couro da 
barriga, quando era 
menino, friccionando 
limão e pólvora. Ele 
chorou, pois ardeu. Aí 
meu avô pegou o fole 
pé-de-bode e tocou 
para o choro parar.

Não sei se Lucy e 
suas irmãs doutoras, 
zabumbeiras e flautis-
tas sabem desse poder 
sedativo do fole. O pé-

de-bode do meu avô Gratulino era igual 
à cabeça-de-égua que Dedé tocava, e 
que de vez em quando Lucy leva ao 
palco. Um fole pode ter oito baixos (ou 
mais) e muitos nomes: gaita botoneira 
ou de duas conversas no Rio Grande do 
Sul (pois cada tecla emite duas notas 
diferentes, ao abrir e fechar do fole), 
cabeça-de-égua em Minas Gerais, pé-
de-bode no Nordeste. Porque cada pé 
do bode tem o casco dividido em dois; 
vezes quatro fazem oito.

Eu achava o Clã Brasil um conjun-
to musical único neste país de Carlos 

Gomes, Villa-Lobos, Zé Siqueira, Gon-
zaga, Zé Dantas, Sivuca. Um regional 
formado por zabumba, percussão, 
triângulo, pandeiro, sanfona, flauta, 
violino, violões, cavaco, bandolim 
etc. E as vozes de Lucy e de sua mãe 
e irmãs, e dos caras. Mas as manas 
optaram pela Medicina,  o que se há de 
fazer. 

Lucy voltou à tona com banda 
própria, formada por uma seção rítmi-
ca de baixo elétrico, bateria, percussão, 
teclado e um cavaco; um violão de seis; 
e ela no acordeão. Belo o baixo acústico 
decorando o palco. O pai Badu voltou a 
dar uma canja no violão de sete. E ela 
toca sua inseparável sanfona, com di-
reito a bandolim e cavaquinho elétrico 
mais distorcedor. Ouve-se ainda um 
violão de seis. A sessão rítmica ganhou, 
mas a sessão melódica perdeu – pois o 
violino e a flauta não foram substituí-
dos. Como brinde, a canja da cantora 
Khristal e a dos Gonzagas.

Lucy e sua nova banda foram 
aplaudidas de pé no último sábado, 
num Teatro Paulo Pontes completa-
mente lotado. Um público mais de 
adultos que de jovens esgotou logo 
as meias-entradas. Público estranho 
ao instrumental eletrônico da nova 
banda, mas que aplaudiu assim mesmo. 
Cabeças brancas, como eu e sua avó, 
Dona Elizete, que estava ao meu lado 
aplaudindo a neta. Outra feliz da vida 
era a tia Ilka, doutora médica como as 
sobrinhas. Família de doutores, como 
o pai e engenheiro Badu, e a mãe e 
matemática Morena. Ela mesma, Lucy, 
doutora em sanfona pela UFPB.

Tantas doutoras que o palco 
cedeu duas para o hospital. Os que vão 
viver agradecem.

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado)
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Invasão dos roedores

A Revolução de 1930 (revista)

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Turismo na Bolívia
“Fazer turismo na Bolívia”? – diziam meus amigos. 

E perguntavam o que nós iríamos fazer lá, “naquela terra 
de índios”. Pois é: fomos, vimos e gostamos. Na última 
Semana Santa resolvemos (eu, minha esposa, um filho e 
a nora) conhecer Santa Cruz de La Sierra e La Paz. Santa 
Cruz é uma cidade próspera, de aproximadamente dois 
milhões de habitantes, com agricultura pujante e turis-
mo incipiente. O que observamos lá: trânsito caótico, 
com engarrafamento de micro-ônibus (alguns muito 
velhos); táxis baratos, sem uso do taxímetro; não se usa 
o cinto de segurança; alta religiosidade do povo católico 
(grande maioria). Lá não se paga para entrar em museus 
e a comida é também muito barata.

O presidente Evo Morales (um solteirão que tra-
balha das cinco da manhã às onze da noite) é querido 
pelo povo, mais em Santa Cruz do que em La Paz. Tem 
programa de distribuição de terras (63 milhões de hec-
tares de 2006 a 2014), com assistência permanente para 
a produção agrícola. Lá não há mendigos e os assaltos 
são muito raros. A população é pobre, a maioria vive da 
agricultura, mas as pessoas se mostram satisfeitas. É 
um povo humilde, de aspecto aparentemente triste, mas 
todos trabalham. Quando passávamos pelas estradas (a 
maioria asfaltada) observávamos pequenas proprieda-
des, tipo minifúndios, com uma parte de agricultura e 
outra de pecuária, incluindo aí a criação de gado (bovino 
e ovino) e de lhamas.

 
La Paz
Quando a aeronave vai se aproximando de La Paz 

(a empresa é a BOA – Boliviana de Aviación, pertencen-
te ao Governo de Evo) toma-se um susto: uma cidade 
bem alta, chamada El Alto, com 4.000 metros de altura 
e, lá embaixo, uma cratera cheia de casas praticamente 
iguais, de tijolos vermelhos com teto de zinco ou alumí-
nio. Lá não se usa madeira e telhas na coberta das casas. 
Mas, além de gostosa, essa visão é surreal, inimaginável. 
Se quiser, a população pode tomar uma das três linhas 
do teleférico e descer cerca de mil metros até a cidade 
de La Paz.

Mas, o que se vê em La Paz: um turismo em franca 
expansão, engarrafamentos de vans, muitas ladeiras, 
trânsito infernal com buzinaço. Apesar do choque inicial, 
começa-se a gostar da cidade. Lá tudo é barato (nosso 
real vale mais de dois bolivianos), feiras de comidas 
típicas, muitos cereais à venda, muitas igrejas católicas, 
fiéis levando flores e crucifixos feitos de palha. Lá víamos 
pessoas na rua rindo de palhaços e acrobatas improvisa-
dos. Tudo parecia muito interiorano e infantil.

Mas em La Paz tem a Igreja de São Francisco, 
um monumento barroco espetacular, com um museu 
sacro acoplado a ela. Na Bolívia não se bebe nem vinho 
durante a Semana Santa. Proibição por Decreto de Evo 
Morales. Foi a Lei Seca mais bem cumprida que já vi na 
minha vida. Não há grandes empresas de ônibus, nem 
em Santa Cruz, nem na capital. Na primeira predomi-
nam os micro-ônibus; na segunda, um número incalcu-
lável de vans. Até o mais desavisado observador pode 
constatar que há um socialismo bem aplicado àquela 
massa quase uniforme, bem nivelada economicamente: 
os teleféricos foram feitos, não para o turista, mas para a 
população; os miniônibus e as vans dão lucro e emprego 
a muitos.

Em La Paz há muitos museus e, ainda o Lago 
Titicaca (o mais alto e o maior do mundo). Lá visitamos 
a cidade e praia (fluvial, claro) de Copacabana, com a 
Catedral da Virgem da Candelária, o Monte Calvário, a 
Isla del Sol e um monte de hotéis, bares e restaurantes 
para dinamizar o turismo na região. Na saída da igreja 
em Copacabana presenciamos dezenas de automóveis 
enfeitados com flores, cujos proprietários pediam a 
bênção dos padres presentes. Pegando carona, também 
nós brasileiros fomos abençoados com uma chuvarada 
de água-benta.

Impressões
O que se pode passar de impressão aos nossos ami-

gos leitores e prováveis viajantes? Depois de conhecer a 
Colômbia e o Peru, afirmo que a Bolívia vem completar 
esse pedaço da civilização andina, com cultura e costu-
mes diferenciados. Se gostei mais da Colômbia do que 
do Peru, posso dizer, agora, com toda a certeza, que a 
Bolívia fica em segundo lugar, bem acima do Peru, mes-
mo com a fama de Machu Pichu. Aos incautos viajantes, 
um conselho: se saírem de Santa Cruz de La Sierra para 
La Paz, cuidado com a altitude, pois a de Santa Cruz é 
quase imperceptível, mas, na capital, só mascando umas 
folhinhas de coca...

Agora Lucy 
está com nova 
banda. A música 
perdeu para a 
Medicina, pois 
as duas irmãs 
preferiram ser 
médicas

 

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

Os antecedentes da Revolução de 1930, levam-nos a 
condenar as ocorrências políticas e beligerantes que,  na época,  
ceifaram vidas inocentes. Ouvi de testemunhas daquela quadra 
que, ao toque da sirene, colocada no Ponto de Cem Réis, para 
dar o aviso sobre  notícias  da luta no campo, entre a Policia Mi-
litar e o grupo de Zepereira, aquartelado em Princesa. Das ruas 
e bairros, em instantes uma multidão acorria para se certificar 
do acontecido na trincheira. Se o apregoado era favorável às 
forças legalistas a satisfação era imensa.  Ao contrário a tristeza 
tomava conta da população e o pranto era inevitável.

O infortúnio do futuro vice-presidente da República, João 
Pessoa Cavalcante, reanimou os planos da Revolução de 1930, 
que fecharia o ciclo das rebeliões iniciadas em 1922.

No entanto quando começaram a chegar à Paraíba, 
através dos telegramas cifrados, o Telégrafo, então, ainda não 
dominado, porém uma cidadela sem a proteção antiga mas 
enfraquecida, ante o desconforto do presidente da República 
Washington Luiz. As conquistas da confraria revolucionária, 
enchia os corações de alegria.

Elementos das Forças Armadas inconformados com a 
chamada “desrepublicanização” da República uniram-se em 
uma articulação de energia oral e cívica para restaurar no país 
um governo de justiça e equidade, com outro nome que não 
fosse o desejado pelo presidente Washington Luiz.

Enquanto existiu, o presidente sacrificado – João Pessoa – 
não admitiu o projeto de uma revolta armada, por agredir seu 
passado como ministro do Superior Tribunal Militar, quando 
condenou à prisão insubordinados militares, que marcharam 
sobre o Forte de Copacabana, em 1922.

João Pessoa como vice-presidente comporia a chapa das 
esperanças nacionais. A Aliança Liberal exibia um programa 
recheado de sugestões renovadoras e se propunha a derrubar 
a República Velha levando ao poder Getúlio Dorneles Vargas.

Nos preparativos da insurreição, os raros e antiquados 
meios de comunicação dificultaram aos prosélitos agirem 
com a segurança do êxito. Nem lugares convenientes havia na 
capital do Estado da Paraíba, para os encontros reservados. 
Inicialmente reuniam-se em uma pensão familiar, na Rua Ge-
neral Osório, vizinha da atual Biblioteca Pública, onde Juracy 
Magalhães, a esposa Lavínia e o filho Jutay, residiram por uns 
meses antes de se fixarem na Praia de Tambaú.

Como o conjunto humano despertava curiosidade nos 
hóspedes sempre os mesmos em confabulações, optaram 
por um ambiente onde a presença masculina não provocasse 
suspeita!...

José Américo como secretário de Segurança eximiu-se de 
frequentar a casa de Antonina, onde à noite era mais longa e de-

legou a Antenor Navarro, solteiro,representá-lo.  No dia seguinte 
ele ou Odon Bezerra fazia o relato dos acertos da vigília anterior.

Na fase adiantada das maquinações, por sugestão de sulis-
tas, integrantes da Coluna Prestes que varou os Sertões paraiba-
nos, em 1926, foi despachado um emissário ao exilado na Bolívia 
– Luiz Carlos Prestes – pedindo seu apoio para a Revolução. O 
procurado além de negar adesão ao plano ainda enviou um ma-
nifesto que reproduzo em um excerto; “... A revolução brasileira 
não pode ser feita com o  programa anódino da Aliança Liberal. 
Uma simples mudança de homem, um voto secreto, promessas 
de liberdade eleitoral, de honestidade administrativa, de respeito 
à Constituição, de moeda estável e outras panaceias. Nada resolve 
nem pode, de maneira  alguma,  interessar à grande maioria 
de nossa população. Sem o acostamento de qualquer evolução 
que se faça terá o caráter de uma simples luta entre oligarquias 
dominantes. O Brasil vive sufocado pelo latifúndio, pelo regime 
feudal da propriedade agrária, onde já não há o braço escravo, o 
que persiste é um regime de semiescravidão.”

Portanto a Revolução de 1930 foi às ruas sem o aplauso 
das esquerdas do Brasil.

Mais ou menos na mesma época José Américo recebeu 
das mãos de Mirocem Navarro uma longa correspondência de 
Juarez Távora vazada de próprio punho que divulgo um tre-
cho: “Prezado amigo dr. José Américo: Acaba de chegar do Sul 
o seguinte rádio: “Godot é o  emissário que esteve aqui dia 10 
e voltou a 12.  Aqui ciente situação. A data não tarda ser anun-
ciada, dependendo apenas algumas providências. Convém 
prevê o início inesperado. Da mesma forma como Antenor – 
penso que a situação do Rio Grande está definida, em prol do 
movimento que mais dias menos dias, arrebentará.”

Às paginas 5, manuscritas, dignou-se ainda Juarez Távora 
a dar instruções quanto à arregimentação de tropas e co-
locação dos pelotões estratégicos. Chamou a atenção para 
uma possível resistência do batalhão de Souza e da gente de 
José Pereira. E concluiu: “(...) rogo-lhe, ainda, que facilite ao 
Antenor e outros rapazes Militar, de confiança, a obtenção de 
fardamento, calçado e perneiras de sargentos  afim de que os 
mesmo se possam apresentar fardados de oficiais do Exército, 
no dia do levante. Penso que todas essas providências poderão 
ser tomadas sem demonstrações externas comprometedoras. 
Contando com o favor de sua boa vontade e decisão subscre-
ve-se atenciosamente o patº amigo e admirador.”

Na madrugada de 6 de outubro de 1930, o Quartel do 22º 
Batalhão de Caçadores, na capital do Estado da Paraíba que, 
desde setembro, já se chamava João Pessoa, a Revolução com 
os bravos companheiros triunfara. O aviso da tomada da senti-
nela militar se anunciou por uma saraivada de tiros.

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

Celebração

O abutre

O abutre é uma ave de rapina que se alimenta de 
carniças. Ou seja, é chegada num cadáver. Da mesma 
forma, algo comum no jornalismo é o gosto forte pelos 
mortos. O que for de sangue, desgraça e que mostre 
toda a miséria humana é bem explorado para atrair 
mais audiência.

Nesse sentido, não seria exagero colocar a alcunha 
de abutres nos jornalistas e/ou meio de comunicações 
que exploram a morte ao máximo e banalizam a vida.

Um filme que mostra bem a relação do jornalismo 
com o sangue é a película intitulada “O abutre” (The 
Nightcrawler, 2014), escrito e dirigido por Dan Gilroy. 
O longa mostra a ascensão de um cinegrafista indepen-
dente (Louis Bloom, interpretado por Jake Gyllenhaal) 
que vive de filmar tudo que tiver sangue no meio, de 
preferência cenas de crimes, acidentes, incêndios etc. 
onde possam ser encontrados corpos sem vida, que 
demonstrem toda a barbaridade do fato. 

Bloom, meio psicopata, ganha dinheiro vendendo 
as imagens a uma emissora de televisão que usa o ma-
terial em um programa sensacionalista exibido em Los 
Angeles, nos Estados Unidos, diariamente pela manhã. 
Para conseguir as imagens, Louis se utiliza de quais-
quer artifícios que o faça ter o melhor ângulo ou chegar 
ao local antes dos seus concorrentes.

Mesmo sabendo que o filme aborda a realidade do 
telejornalismo americano, é impossível não fazer uma 
relação com o que acontece no Brasil e na Paraíba.

Por aqui, os abutres se multiplicam como se fossem 
uma praga. Programas sensacionalistas se proliferam 
e têm grande e fiel audiência. Na internet, sites e blogs 
que mostram corpos em decomposição, com os miolos 
estourados e todo tipo de desgraça têm muitos acessos.

É um círculo vicioso, no qual os meios de comuni-
cação instigam a curiosidade perversa do público e este, 
alimentado pelo o que lhe é repassado, pede mais, ga-
rantindo audiência, publicidade e dinheiro para o meio e 
fazendo com que este invista em conteúdos do tipo. 

Muitas vezes, os abutres são mais educados, ex-
ploram a violência sem mostrar o sangue ou os corpos, 
mas não deixam de fazer a contabilização diária dos 
homicídios sem fazer a relação com o contexto social 
que envolve tal fato, apenas para saciar o público e os 
números da audiência.

Há alguma saída? Pelo caminho que vai é difícil. 
Com o já citado círculo vicioso sendo alimentado cons-
tantemente, é mais provável que os abutres continuem 
voando por aí esperando que uma desgraça aconteça 
para que a tela da nossa televisão ou computador seja 
preenchida com as imagens mais mórbidas que possam 
ser capturadas.

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque

    Humor 

O CONDE

Em cartaz

FOtOS: Divulgação

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

SERVIÇO

O Sal da terra
O filme conta um pouco da longa trajetória do renomado 

fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e apresenta seu ambicio-
so projeto “Gênesis”, expedição que tem como objetivo registrar, 
a partir de imagens, civilizações e regiões do planeta até então 
inexploradas.

tônio

Obra produzida pelo artista plástico e ilustrador do jornal A União, Tônio

“Estou feliz e honrado por ter uma 
obra minha selecionada para integrar o 
acervo do Memorial Augusto dos An-
jos, que vai ficar entre os trabalhos dos 
artistas Flávio Tavares, Fred Svendsen e 
Dyógenes Chaves. Uma boa surpresa”. A 
confissão foi feita pelo artista plástico e 
ilustrador do jornal A União Tônio, em 
referência ao fato do quadro - pintado na 
técnica óleo sobre tela -  que produziu, 
retratando o poeta do livro intitulado 
Eu ainda na infância, ter sido doado à 
instituição, localizada na cidade de Sapé, 
pela escritora Neide Medeiros, dentro das 
comemorações pelo transcurso dos 131 
anos de nascimento do poeta, cujo even-
to, denominado “Celebrando os Anjos 
de Augusto”, promovido pela Prefeitura 
Municipal, com apoio do Governo da 
Paraíba, encerrou-se ontem. 

Baseada em foto original, a tela de 
Tônio mede, aproximadamente, 1 metro 
de altura por 80 centímetros de largura e 
retrata Augusto dos Anjos de corpo intei-
ro, em pé, quando tinha 12 anos de idade. 
“Produzi 10 ilustrações em aquarela para 
um livro sobre Augusto dos Anjos que a 
escritora Neide Medeiros lançou no ano 
passado e, então, sugeri para ela a ideia 
de pintar uma tela com a imagem do 
poeta”, relatou o artista. Ambos viajaram 
a Sapé e entregaram o quadro para o 
acervo do Museu na última quinta-feira, 
data em que a programação comemorati-
va foi aberta oficialmente.   

Produção retrata a vida e a obra de Sebastião Salgado

“A tela ficou muito linda e eu a 
adquiri para doar ao Memorial Augus-
to dos Anjos”, disse a escritora Neide 
Medeiros. Ela ressaltou que o evento “é 
muito importante” porque incentiva a 
preservação da memória e da obra do 
poeta, autor de um único livro, o Eu. “É 
uma iniciativa muito válida”, acrescen-
tou a autora.

O secretário executivo de Cultura, 
Esporte e Lazer de Sapé, escritor Jairo 
Cézar Soares, informou para A União que 
uma extensa programação foi elaborada 
para celebrar os 131 anos de nascimento 
de Augusto dos Anjos. E, dentre as ativi-
dades promovidas, conforme fez questão 
de ressaltar, se incluíram a assinatura de 
Ordem de Serviço, pelo prefeito Roberto 
Feliciano, para investir cerca de R$ 40 

mil em melhorias na sede do Memorial, 
a exemplo da construção de dois banhei-
ros já dotados de acessibilidade, além de 
concerto - com intervenção poética - da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba, na última 
sexta-feira. E, para marcar o encerramen-
to do evento, ontem, as dependências da 
própria instituição permaneceram aber-
tas, em caráter excepcional, para visitação 
do público e realização de palestras e 
exposições. 

“A nossa intenção é mudar um pouco 
o foco, pois queremos preservar a me-
mória de Augusto dos Anjos, que é uma 
figura de referência”, comentou o secre-
tário Jairo Cézar Soares. Nesse sentido, a 
intenção é divulgar a importância literária 
do poeta principalmente nas escolas, 
para, inclusive, formar público leitor.  

Sapé comemora os 131 anos 
do poeta Augusto dos Anjos

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 5: 14h30, 17h30 
e 20h30  Tambiá 6/3D: 15h40, 18h20 e 21h 

A SÉRIE DIVERGENTE: INSURGENTE(EUA 2015). 
Gênero: Ação. Duração: 119 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Robert Schwentke Com: 
Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer.
Tris (Shailene Woodley) e Quatro (Theo James) 
agora são fugitivos e procurados por Jeanine 
Matthews (Kate Winslet), líder da Erudição. 
Em busca de respostas e assombrados por 
prévias escolhas, o casal enfrentará inimagi-
náveis 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 ma-
drasta, 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 re-
cebe 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 4: 
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 

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: Documentário. 
Duração: 110 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Com Sebas-
tião Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salga-
do.OO filme conta um pouco da longa trajetória do 
renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado 
e apresenta seu ambicioso projeto “Gênesis”, 
expedição que tem como objetivo 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 do-
tados 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. Ma-
naíra 4: 13h45, 16h30, 19h1 e 21h50  Manaíra 
6: 20h45  Manaíra 11:13h30 e 18h45 Tambiá 1: 
14h, 16h20, 18h40 e 21h 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Diversidade

Dança contemporânea

FOTOS: Divulgação

Coreografia aborda a 
condição humana e suas 
fragilidades, levando os 

expectadores a uma 
   reflexão sobre o 

respeito ao próximo

Companhia potiguar vai apresentar hoje, em João Pessoa, o 
espetáculo da etapa de abertura do Palco Giratório do Sesc

Atriz Cissa Guimarães se apresenta pela primeira vez 
em Campina Grande com comédia ‘Doidas e Santas’

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

A Cia Potiguar Gira 
Dança apresenta 
gratuitamente ao 
público, hoje, a partir 
das 20h, no Teatro do 
Sesi, em João Pessoa, o 
espetáculo intitulado 
Sobre Todas as Coisas, 

dentro da programação da etapa de 
abertura da versão 2015 do Proje-
to Palco Giratório do Sesc (Serviço 
Social do Comércio). “Ser selecionado 
para participar deste evento foi uma 
surpresa para nós, que vínhamos 
tentando há cinco, seis anos. Era um 
sonho para nós, porque enriquece o 
currículo de qualquer companhia”, 
confessou para o jornal A União o 
produtor do grupo, Celso Filho. Ele 
disse tratar-se de uma oportunidade 
que propicia uma experiência “inten-
sa”, reconhecida no meio artístico em 
âmbito nacional, pela adoção de uma 
criteriosa escolha de quem vai inte-
grar o circuito pelo país.

A coreografia Sobre Todas as 
Coisas aborda a condição humana e 
as fragilidades a ela inerentes. Nesse 
sentido, ao longo da apresentação 
do espetáculo, cuja duração é de 40 
minutos, o público é levado a refletir 
a respeito de algumas questões, a 
exemplo de quando pode dizer que 
alguém é, ou não, normal, bem como 
o que isso significa; como conviver, 
de maneira natural, com o diferente; 
até onde vão a capacidade de supe-
ração de um ser e a incapacidade 
de aceitação de outro; se a condição 
física é um mero detalhe e, ainda, se a 
condição mental é o que muda o ho-
mem e o mantém em circunstâncias 
de alterar o que lhe parece trágico 
e frágil. E, partindo da premissa de 
que  não existe o frágil, mas, isto sim, 
um meio que fragiliza o outro, que é 
o ser, essa é a proposta do espetácu-
lo, no qual os bailarinos contrapõem 
o frágil da sociedade, o frágil do ser 
humano ou o meio que o torna assim.

A Cia Gira Dança estreou no Palco 
Giratório 2015 no dia 10 de março, 
em Brasília. “Estamos longe de casa, 
circulando pelo Brasil, desde aquela 
data e já nos apresentamos em Santa 

Catarina, Mato Grosso e Espírito San-
to e, agora, estamos em João Pessoa”, 
comentou Celso Filho. A propósito, o 
grupo reapresentou, no último do-
mingo, dentro, ainda, da programa-
ção, o espetáculo intitulado Proibido 
Elefantes, coreografia que trouxeram 
para a capital em 2012, época em que 
os bailarinos vieram participar de 
um evento promovido pela Prefeitura 
Municipal. E, ontem à tarde, a compa-
nhia realizou a oficina “Laboratório 
de Criação em Dança”, nas dependên-
cias do Sesc Centro. 

O produtor Celso Filho disse que 
a aproximação do feriado de Tiraden-
tes, que transcorre hoje, vinha dei-
xando com certa apreensão os inte-
grantes da companhia, por acharem 
que o público presente poderia ficar 
aquém do esperado. No entanto, o 
quadro foi outro. “As expectativas fo-
ram na medida e o bate-papo com as 
pessoas é um dos momentos impor-
tantes nesse evento”, comentou ele.

Sobre o grupo
Criada no Rio Grande do Norte 

em 2005 pelos bailarinos Anderson 
Leão e Roberto Morais, a Cia Gira 
Dança possui, em seu currículo, 11 
espetáculos. Ao longo desse perío-
do, já participou de vários festivais 
pelo Brasil, com a proposta artística 
de ampliar o universo da dança por 
meio de uma linguagem própria, uti-
lizando o corpo de maneira diferen-
ciada, como ferramenta de experiên-
cias, cuja característica é a de romper 
preconceitos, limites pré-estabeleci-
dos e, assim, cria novas possibilida-
des dentro da dança contemporânea. 
A estreia nacional ocorreu no mês 
de maio do mesmo ano da fundação, 
quando se apresentou na Mostra 
Arte, Diversidade e Inclusão Sociocul-
tural, realizada no Rio de Janeiro. 

  
 

n Evento: Espetáculo ‘Doidas e Santas’
n Dia: Hoje
n Hora: 20h
n Local: Teatro Municipal Severino Cabral – Campina 
Grande
n Entrada: Os ingressos antecipados partir de 
R$ 20 venda na Cultura Inglesa. No teatro custarão 
R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e no piso superior 
R$ 40 e R$ 20.

Serviço

Espetáculo é uma livre 
adaptação da obra 
homônima de Martha 
Medeiros

n Evento: Projeto Palco Giratório do Sesc 2015 

n Espetáculo: Sobre Todas as Coisas 

n Grupo: Cia Gira Dança (RN)

n Data: Hoje

n Hora: 20h

n Local: Teatro do Sesi, em João Pessoa

n Endereço: Rua Rodrigues Chaves, n0 90, Trincheiras

n Entrada: Gratuita 

Serviço

Vista por mais de 200 mil pessoas 
entre Rio de Janeiro, São Paulo e mais de 
10 cidades brasileiras a comédia romântica 
‘Doidas e Santas’ estreia no Teatro Muni-
cipal Severino Cabral, em Campina Grande, 
hoje, às 20h. Os ingressos antecipados 
custam a partir de R$ 20 e estão à venda 
na Cultura Inglesa. As vendas no teatro 
custarão R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e 
no piso superior R$ 40 e R$ 20. ‘Doidas e 
Santas’ tem patrocínio de Bradesco Se-
guros e Ministério da Cultura. Os recursos 
foram captados através da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura – Lei 
Rouanet. A produção local 
é do Campina em Cena.

Um dos espetáculos 
de maior sucesso da cena 
teatral carioca, a montagem 
com texto de Regiana An-
tonini é livremente 
inspirado no livro 
homônimo de 
Martha Medei-
ros. Além de 
protagonista, 
Cissa Guima-
rães é idealiza-
dora do projeto 
e produtora em 
parceria com 
Maria Siman/
Primeira Pági-
na Produções. No 
espetáculo dirigido 
por Ernesto Piccolo, 
o público vivencia 
alegrias, desilusões, 
neuroses da vida ur-
bana, o prazer que se 
esconde no dia a dia, 
as relações amorosas 
e o poder transfor-
mador da coragem e 
do afeto.

No palco, acom-
panhamos a trajetó-
ria de Beatriz (Cissa 
Guimarães), uma 
psicanalista em crise 
no casamento. Seu 
marido (Oscar Magrini) 
é turrão e machista, e 
não tolera a ideia da 
separação. Fechando 
o elenco, temos ‘as 
mulheres da vida’ de 
Beatriz: irmã, mãe 
e filha, vividas pela 
atriz Josie Antello.
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Ideias iluministas 
despertaram a consciência 
libertadora de Tiradentes

100 anos de Relatividade
Conferência lembra aniversário da teoria que revolucionou a física

A Teoria da Relativida-
de Geral, criada pelo físico 
Albert Einstein, completa 
100 anos de publicada. Para 
comemorar a data, será rea-
lizada, hoje, uma conferência 
sobre o centenário com pa-
lestra do diretor do Institu-
to de Astrofísica Relativista 
(Icra), o professor italiano 
Remo Ruffini. O evento ocor-
re, às 16h30, no Auditório 
da Estação Cabo Branco, no 
Altiplano, em João Pessoa. A 
entrada é gratuita e aberta ao 
público de todas as idades.

“O evento não se destina 
apenas ao público científico, 
mas a todas as pessoas que 
têm interesse pela física, 
matemática, pela vida de Al-
bert Einstein ou pela teoria 
da relatividade”, comentou 
o professor Carlos Romero, 
do Departamento de Física 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

A Conferência em João 
Pessoa faz parte de uma pro-
gramação maior e itinerante, 
o ‘Cesar Lattes Meeting II’, 
que começou no último dia 
13 e segue até amanhã tam-
bém em Niterói (RJ), Recife 
(PE) e Fortaleza (CE).

 
Na Estação
O evento em João Pessoa 

é organizado pelo Instituto 
de Astrofísica Relativista, 
com sede na Itália, em parce-

ria com o Departamento de 
Física da UFPB e a Estação 
Cabo Branco. Após a confe-
rência do professor Remo 
Ruffini, haverá palestra com 
o professor Carlos Romero, 
que tem como tema ‘Einstein 
andWeyl: onthequest for 
unification’ (Einstein e Weyl: 
em busca da unificação).

Na ocasião, Carlos Ro-
mero irá falar sobre a impor-
tância da Teoria da Relati-
vidade Geral para a Ciência 
Moderna e os avanços que 
esta levou a humanidade ao 
conhecimento do universo. 
“Na oportunidade falarei 
também sobre a biografia do 
mais famoso físico moderno, 
cujas ideias transformaram 
profundamente nossa visão 
do mundo”, comentou.

 
Quem foi?
O físico Albert Einstein 

nasceu na Alemanha no ano 
de 1879 e até hoje é conheci-
do pela sua genialidade. Com 
sua Teoria da Relatividade 
mudou o pensamento da hu-
manidade a respeito de tem-
po e espaço. Em 1921, esta 
notável figura recebeu o Prê-
mio Nobel de Física ao expla-
nar sua teoria quântica, que 
apresentava esclarecimentos 
sobre o efeito fotoelétrico.

Este brilhante físico era 
de origem judia, e, como 
todo povo judeu, ele foi per-

A Teoria da Relatividade é conside-
rada por muitos cientistas a ideia mais 
brilhante de todos os tempos - e certa-
mente também uma das menos com-
preendidas. Em 1905, o físico alemão 
Albert Einstein afirmou que tempo e 
espaço são relativos e estão profunda-
mente entrelaçados. Parece complica-
do? Bem, a ideia é sofisticada, mas, ao 
contrário do que se pensa, a relatividade 
não é nenhum bicho-de-sete-cabeças. 

A principal “sacada” é enxergar o 
tempo como uma espécie de lugar onde 
a gente caminha. Mesmo que agora 
você esteja parado, lendo, você está se 
movendo - pelo menos, na dimensão do 
tempo. Afinal, os segundos estão pas-
sando, e isso significa que você se des-
loca pelo tempo como se estivesse em 
um trem que corre para o futuro em um 
ritmo constante. Até aí, nenhuma novi-
dade bombástica. Mas Einstein também 
descobriu algo surreal ao constatar que 
esse “trem do tempo” pode ser acele-
rado ou freado. Ou seja, o tempo pode 
passar mais rápido para uns e mais deva-
gar para outros. Quando um corpo está 
em movimento, o tempo passa mais len-
tamente para ele. 

Se você estiver andando, por exem-
plo, as horas vão ser mais vagarosas para 
você do que para alguém que esteja pa-
rado. Mas, como as velocidades que vi-
venciamos no dia a dia são muito peque-
nas, a diferença na passagem do tempo 
é ínfima. Entretanto, se fosse possível 
passar um ano dentro de uma espaçona-
ve que se desloca a 1,07 bilhão de km/h 
e depois retornar para a Terra, as pessoas 
que ficaram por aqui estariam dez anos 
mais velhas!

Como elas estavam praticamente 
paradas em relação ao movimento da 
nave, o tempo passou dez vezes mais 
rápido para elas - mas isso do seu pon-
to de vista. Para os outros terráqueos, 
foi você quem teve a experiência de 
sentir o tempo passar mais devagar. 
Dessa forma, o tempo deixa de ser um 
valor universal e passa a ser relativo ao 
ponto de vista de cada um - daí vem o 
nome “Relatividade”.

Ainda de acordo com os estudos de 
Einstein, o tempo vai passando cada vez 
mais devagar até que se atinja a veloci-
dade da luz, de 1,08 bilhão de km/h, o 
valor máximo possível no Universo.  Se-
gundo o físico alemão Albert Einstein, 
tudo no Universo se move a uma veloci-
dade distribuída entre as dimensões de 
tempo e espaço. Para um corpo parado, 
o tempo corre com velocidade máxima. 
Mas quando o corpo começa a se movi-
mentar e ganha velocidade na dimensão 
do espaço, a velocidade do tempo di-
minui para ele, passando mais devagar. 
A 180 km/h, 30 segundos passam em 
29,99999999999952 segundos. A 1,08 
bilhão de km/h (a velocidade da luz), o 
tempo simplesmente não passa.

Uma consequência dessa alteração 
da velocidade do tempo é a contração 
no comprimento dos corpos. Segundo 
a Teoria da Relatividade Especial - a pri-
meira parte da teoria de Einstein, ela-
borada em 1905 -, quanto mais veloz al-
guma coisa está, mais curta ela fica. Por 
exemplo: quem visse um carro se mover 
a 98% da velocidade da luz o enxergaria 
80% mais curto do que se o observasse 
parado 

Na chamada Teoria Geral da Rela-
tividade (a segunda parte do estudo, 
publicada em 1916), Einstein usou a 
constatação anterior para redefinir a 
gravidade. Isso pode ser demonstrado 
com um exemplo simples: em alguns ti-
pos de brinquedo comum em parques 
de diversões, a rotação da máquina 
mantém as pessoas grudadas na parede 
pela força centrífuga, como se houvesse 
uma “gravidade artificial”.

A gravidade real também funciona 
assim. O Sol curva tanto o espaço ao seu 
redor que mantém a Terra em sua órbi-
ta - como se ela estivesse “grudada na 
parede”, lembrando o exemplo do brin-
quedo. Já a força que prende as pessoas 
ao chão é a curvatura criada pela Terra 
no espaço ao seu redor. Einstein também 
descobriu que, quanto maior a gravida-
de, mais lento é o ritmo da passagem do 
tempo. Por isso, ele chamou essa força 
de “curvatura no tecido espaço-tempo”.

Ideia brilhante, mas pouco compreendida

seguido pelos nazistas. Con-
tudo, ele conseguiu deixar 
a Alemanha, passando pri-
meiramente pela Inglaterra, 
e, posteriormente, estabele-
ceu sua moradia nos Estados 
Unidos, onde se naturalizou 
cidadão americano.

Este grande homem, 
que tanto contribuiu com 
sua genialidade, passou os 
últimos anos de sua vida em 
busca de uma teoria onde 
pudesse trabalhar ao mes-
mo tempo com a matemáti-
ca e as leis da física. Contu-

do, sua busca não pôde ser 
concluída, pois em 1955 o 
mundo perdeu este cientis-
ta de cérebro brilhante.  

O evento também terá 
observação telescópica do 
céu a partir das 18h30 com 
um telescópio refletor de 

300mm com sua montagem 
equatorial robotizada equi-
valente a uma EQ8, monta-
gem que foi construída pelo 
aluno de física da UFPB Re-
nan Aversari Câmara. Será 
possível observar no dia a 
Lua, o planeta Júpiter etc.
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O físico Albert Einstein com 
sua teoria mudou o pensamento 
da humanidade a  respeito 
do tempo e do espaço
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Iluminismo despertou a consciência
ideias libertadoras de tiradentes

Joaquim José da Silva
Xavier foi condenado ao 
enforcamento há 223 anos

Duzentos e vinte e três 
anos atrás a corte portugue-
sa condenou ao enforcamen-
to Joaquim José da Silva Xa-
vier, o Tiradentes, 46 anos. 
Órfão aos 11,  começou a 
trabalhar como tropeiro aos 
14, aproveitando parte dos 
bens deixados pelos pais, 
que trocou por mulas e fer-
ramentas. De personalidade 
livre e dotada de grande es-
pírito de solidariedade, pe-
gou seu primeiro processo 
aos 19 anos, por ter impe-
dido um senhorio de espan-
car um escravo. A partir daí, 
vendeu tudo para se tornar 
minerador. O sucesso, nesta 
nova atividade, também não 
lhe acenou.

Resolveu se alistar no 
Corpo de Dragões de Vila 
Rica - a Polícia Militar da 
época - uma instituição da 
Coroa Portuguesa. No Regi-
mento de Cavalaria Regular, 
chegou ao posto de alferes, 
o subtenente de hoje. Por 
incrível que pareça, foi na 
tropa militar que Tiradentes 
entrou em contato com as 
ideias iluministas, que lhe 
despertaram o entusiasmo 
para libertar o Brasil, daí a 
sua inclusão entre os organi-
zadores da chamada Inconfi-
dência Mineira.

balança comercial 
registra déficit 

A balança comercial registrou 
déficit de US$ 240 milhões na tercei-
ra semana de abril. As exportações 
totalizaram US$ 3,745 bilhões e as 
importações, US$ 3,985 bilhões. Os 
números foram divulgados ontem 
pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. Entre 
os dias 13 e 19 deste mês, as vendas 
para o exterior tiveram média diária 
de US$ 749 milhões, valor 3,8% 
maior que o registrado no mês até 
a segunda semana (US$ 721,9 mi-
lhões). Destacam-se as vendas bra-
sileiras de produtos manufaturados 
(12,8%) – principalmente de aviões, 
óxidos e hidróxidos de alumínio, óleos 
combustíveis, autopeças e automó-
veis - e básicos (0,4%) - por conta da 
soja em grão, petróleo, café em grão e 
farelo de soja. As exportações de se-
mimanufaturados caíram 4,8%.

Mercado estima 
inflação em 8,23% 

O Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) deverá fechar o 
ano em 8,23%, de acordo com o bo-
letim Focus divulgado semanalmente 
pelo Banco Central. O índice havia 
recuado para 8,13% na semana pas-
sada, após 14 semanas de previsões 
de alta. Para os preços administrados, 
que sofrem algum controle do gover-
no, como a gasolina e a energia elé-
trica, a estimativa de alta foi mantida 
em 13%. O mercado financeiro piorou 
a  estimativa de retração de 1,01% 
para 1,03% no Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todos os bens e ser-
viços do país. Foi mantida a expectati-
va de retração na produção industrial 
em 2,5%. Não houve alteração, no 
boletim Focus, em relação à dívida 
líquida do setor público em proporção 
do PIB, com 38%. No setor externo, 
a estimativa para o déficit em conta 
corrente continua em US$ 77 bilhões.

Consumo cai 
ao menor nível 

O índice de Intenção de Consumo 
das Famílias, medido pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), caiu 6,9% em abril e 
atingiu o menor nível da série histórica. 
A CNC divulgou ontem o indicador, que 
recuou 17,8% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. De acordo com a 
assessora econômica da CNC, Juliana 
Serapio, o indicador deste mês foi o pri-
meiro da série histórica em que todos 
os componentes atingiram o menor 
patamar já registrado. A medição é 
feita desde janeiro de 2010. A queda 
foi mais forte na intenção de comprar 
bens duráveis, chegando a 14,3% na 
comparação com março e a 32,5% em 
relação a abril do ano passado. Para 
a CNC, a queda está relacionada ao 
encarecimento do crédito: “Quando o 
crédito fica mais caro, isso afeta direta-
mente a intenção de consumo desses 
bens”, explica a economista.

brasil 4d receberá 
menção honrosa 

O Projeto Brasil 4D receberá 
menção honrosa do Ministério da 
Integração Nacional pelo traba-
lho inovador de levar informações 
e serviços públicos à população 
apenas por meio de um controle 
remoto. Coordenado pela Empresa 
Brasil de Comunicação, o projeto 
será homenageado no próximo dia 
2 de junho no Prêmio Celso Furta-
do de Desenvolvimento Regional 
2014: Homenagem a Armando 
Dias Mendes. A menção honrosa 
será outorgada na categoria Pro-
jetos Inovadores para Implantação 
no Território. A premiação procura 
estimular iniciativas e identificar 
medidas concretas de redução das 
desigualdades entre as regiões 
brasileiras e de acesso igualitário 
as oportunidades de desenvolvi-
mento.

Tiradentes foi um dos primeiros inconfidentes a ser preso; órfão, pobre e sem dinheiro, amargou três anos de prisão até ser enforcado
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Autor contesta registros históricos

Ladrão teria assumido identidade

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes, teria  
sido mesmo enforcado no 
Campo da Lampadosa (RJ), 
em 21 de abril de 1792? Ele 
seria realmente um mártir 
da República, o inimigo nº 1 
da Realeza Lusitana, que su-
bira o cadafalso por admitir 
a total culpa pelo planeja-
mento de uma revolta cujo 
principal objetivo era ins-
talar o regime republicano 
no Brasil? Guilhobel Aurélio 
Camargo, especialista em es-
crever sobre controvérsias 
possivelmente ocorridas na 
história do Brasil, diz que um 
ladrão chamado Isidro Gou-
veia foi morto no lugar do 
Alferes, que escapou ileso, 
com nova identidade, rumo 
a Paris, onde morreu poucos 
anos depois do seu suposto 
enforcamento.

Guilhobel, que já escre-
veu diversos livros e artigos 
sobre este assunto, afirma 
que Tiradentes estava bem 

vivo um ano depois, em Pa-
ris. Gouveia tinha o físico 
franzino, era mais jovem do 
que Tiradentes e já havia 
sido sentenciado à morte 
desde 1790. Quando foi leva-
do à rua para ser enforcado, 
seu rosto estava encoberto. 
Hipólito da Costa, num livro 
lançado em 1811 - 19 anos 
após a morte de Tiradentes 
– registrou “que a semelhan-
ça física entre o homem en-
forcado como Tiradentes, no 
Campo da Lampadosa, em 
21 de abril de 1792, era mui-
to diferente da apresentada 
pelo alferes”. 

Martin Francisco Ribei-
ro de Andrada III escreveu 
no livro “Contribuindo”, de 
1921, que “ninguém viu o 
rosto de Tiradentes por oca-
sião do suplício, por isso até 
hoje não se sabe se era feio 
ou bonito”. Credita-se à Ma-
çonaria toda a trama que 
salvou Tiradentes da Corda. 
Na Devassa, segundo Guilho-

bel, existem várias páginas 
acusando a Maçonaria de 
planejar totalmente a Incon-
fidência.

O escritor Guilhobel faz 
umas perguntas estratégi-
cas, que levam a acreditar 
na controvérsia criada para 
tornar Tiradentes um Herói 
Nacional. “Mestiço, pobre e 
falastrão, Tiradentes seria 
a figura ideal para servir de 
bode expiatório. Daí porque 
assumiu totalmente a culpa 
de líder da Conjuração, pois 
tinha a certeza que, em caso 
de condenação, a Maçona-
ria o livraria da forca”. E diz 
que “sendo semi-analfabeto 
e um simples subtenente de 
polícia (alferes), Tiradentes 
não poderia liderar patentes 
superiores como coronéis, 
advogados, padres, latifundiá-
rios e bacharéis de famílias 
importantes, recém-chega-
dos de Coimbra e Paris, cujas 
ideias disseminavam os obje-
tivos da Revolução Francesa”.

SaIba maIS

O iluminismo foi um movimento global, ou seja, filosófi-
co, político, social, econômico e cultural, que defendia o uso 
da razão como o melhor caminho para se alcançar a liber-
dade, a autonomia e a emancipação. O centro das ideias e 
pensadores Iluministas foi a cidade de Paris.

Os iluministas defendiam a criação de escolas para que 
o povo fosse educado e a liberdade religiosa. Para divulgar o 
conhecimento, os iluministas idealizaram e concretizaram a 
ideia da Enciclopédia (impressa entre 1751 e 1780), uma obra 
composta por 35 volumes, na qual estava resumido todo o 
conhecimento existente até então.

O iluminismo foi um movimento de reação ao absolutis-
mo europeu, que tinha como características as estruturas 
feudais, a influência cultural da Igreja Católica, o monopólio 
comercial e a censura das “ideias perigosas”.

O nome “iluminismo” fez uma alusão ao período vivido 
até então, desde a Idade média, período este de trevas, no 
qual o poder e o controle da Igreja regravam a cultura e a 
sociedade.

os principais pensadores:
montesquieu  (1689-1755) – Fez parte da primeira gera-

ção de iluministas. Sua obra principal foi “O espírito das leis”. 
antes mesmo da sociologia surgir, montesquieu levantou 
questões sociológicas, e foi considerado um dos precursores 
da sociologia.

Voltaire (1694-1778) – Crítico da religião e da monarquia, 
Voltaire é o homem símbolo do movimento iluminista. Foi um 
grande agitador, polêmico e propagandista das ideias ilumi-
nistas. Segundo historiadores, as correspondências de Vol-
taire eram concluídas sempre com o mesmo termo: Écrasez 
l’Infâme (Esmagai a infame). a infame a que se referia era a 
Igreja Católica. Sua principal obra foi “Cartas Inglesas”.

Diderot (1713-1784) – Dedicou parte de sua vida à orga-
nização da primeira Enciclopédia, sendo essa a sua principal 
contribuição.

D’alembert (1717-1783) – Escreveu e ajudou na organiza-
ção da enciclopédia.

Rousseau (1712-1778) – Redigiu alguns verbetes para a 
Enciclopédia. Suas ideias eram por vezes contrárias as dos 
seus colegas iluministas, o que lhe rendeu a fama de bri-
guento. Sua principal obra foi “Discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os homens”.

Contra a igreja e a monarquia
O movimento iluminista utilizou da razão no combate 

a fé na Igreja e a ideia de liberdade para combater o poder 
centralizado da monarquia. Com essa essência transformou 
a concepção de homem e de mundo.

a partir do iluminismo surgiu outro movimento, de cunho 
mais econômico e político: o liberalismo.

O ladrão Isidro Gouveia, 
de acordo com Guilhobel, 
aceitou assumir a identidade 
de Tiradentes em troca de 
ajuda financeira para sua fa-
mília. O corpo esquartejado 
do ladrão acabou espalha-
do nos sítios da estrada que 
ligava Minas Gerais ao Rio, 
onde Tiradentes discursava 
sobre as ideias revolucioná-
rias da Conjuração. 

“A cabeça do corpo en-
forcado no Campo da Lampa-
dosa sumiu misteriosamente 
e nunca foi exibida junto com 
os outros membros, para que 
a verdadeira história  não 
fosse descoberta”, afirma Gui-
lhobel. E como foi que surgi-

ram essas suspeitas? Tudo 
começou a tomar contornos 
de verdade em 1969, quando 
o historiador carioca Marcos 
Correa visitou Lisboa e viu 
fotocópias de uma lista de 
presença da Galeria da As-
sembleia Francesa de 1793. 
Correa, que pesquisava sobre 
José Bonifácio de Andrada e 
Silva, acabou encontrando a 
assinatura de um certo Anto-
nio Xavier da Silva. 

Correa era funcionário 
do Banco do Brasil e se for-
mara em grafotécnica. Por 
um acaso havia estudado 
muito a assinatura de Joa-
quim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes. Ele concluiu que 

as semelhanças eram im-
pressionantes. Guilhobel vol-
ta a afirmar que Tiradentes 
embarcara na Nau Golfinho, 
em  agosto de 1792, com des-
tino a Lisboa. Isto teria acon-
tecido quatro meses após a 
suposta execução. Junto com 
o alferes seguiu sua namora-
da, Perpétua Mineira e os fi-
lhos do ladrão morto, Isidro 
Gouveia. 

Na Torre Don Tombo, em 
Portugal, uma carta narrada 
pelo desembargador Simão 
Sardinha, registrado ter ele 
encontrado, em dezembro de 
1792, com alguém parecido 
com Tiradentes, que ao avis-
tá-lo saiu correndo.

A derrama, um imposto 
atrasado e pago em ouro a 
Portugal, estava com o prazo 
quase findo para ser posta 
em execução. 

A revolta acabou mar-
cada para o dia da derrama, 
o que não foi consumado, 
por causa da traição de um 
coronel português, Joaquim 
Silvério dos Reis, grande de-
vedor da Coroa. Nesta épo-

ca o visconde de Barbacena, 
governador da Capitania das 
Minas Gerais, visitava Vila 
Rica. Silvério levou a ele dire-
tamente o assunto. Barbace-
na mandou suspender a der-
rama e começou a prender os 
inconfidentes.

Um dos primeiros foi 
Tiradentes, que ao fazer 
pregações no Rio de Janei-
ro, acabou preso, de pistola 

em punho, na Rua dos La-
toeiros. Um dos acusados, 
Cláudio Manoel da Costa, 
ao que parece suicidou-se 
na cadeia. Thomas Antonio 
Gonzaga seguiu preso, em 
desterro perpétuo, para 
Moçambique, na África. 

Tiradentes, uma vez 
interrogado, não negou sua 
participação no levante e 
assumiu a culpa sozinho, 

por tudo que estava acon-
tecendo. Órfão, pobre, sem 
dinheiro, ele amargou três 
anos de prisão, até ser en-
forcado. Antes do carrasco 
passar-lhe a corda no pes-
coço, Tiradentes pediu-lhe 
que abreviasse a sua morte. 
O negro Capítania cavalgou 
o pescoço do réu, enquanto 
o corpo ainda balançava na 
ponta da corda. 



Tributos

UNIÃO  A

Mais da metade dos contribuintes não declararam

Imposto de Renda
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de abril de 2015

A dez dias do fim do pra-
zo de entrega do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF), 
mais da metade dos contri-
buintes ainda não acertaram 
as contas com o Fisco. Até as 
17h de hoje (20), 13.361.041 
declarações foram encami-
nhadas à Receita Federal. O 
número representa 48,6% 
do total de 27,5 milhões de 
declarações que a Receita es-
pera receber até 30 de abril, 
último dia de entrega. Nos 
últimos três dias, cerca de 1,1 
milhão de contribuintes en-
viaram o documento

Este ano, as pessoas fí-
sicas com certificação digi-
tal podem fazer a declaração 
pré-preenchida na página da 
Receita na internet, na área do 
e-CAC. Isso também poderá 
ser feito por um representante 
do contribuinte que tenha cer-
tificação digital e procuração 
eletrônica registrada no órgão.

No ano passado, 
26.883.633 de contribuintes 
enviaram a declaração do IRPF 
até o fim do prazo. O número 
ficou aquém do esperado pela 
Receita na ocasião, 27 milhões 

de formulários. Em 2013, 26,1 
milhões de pessoas físicas en-
tregaram o documento.

Quanto antes o contri-
buinte entregar a declara-
ção, com os dados corretos, 
à Receita, mais cedo recebe-
rá o valor correspondente à 
restituição. Têm priorida-
de no recebimento pessoas 
com mais de 60 anos de 
idade, contribuintes com de-
ficiência física ou mental e 
os que têm doença grave. A 
multa por atraso de entrega 
é estipulada em 1% ao mês-
calendário até 20%. O valor 
mínimo é R$ 165,74.

Um passo a passo com 
cada etapa da entrega está 
disponível na página da Re-
ceita. Basta o usuário clicar 
em cada ponto da figura para 
obter mais detalhes. O prazo 
de entrega vai até 30 de abril.

No mês passado, a Recei-
ta Federal lançou uma série 
de 11 vídeos no site Youtu-
be para tirar dúvidas sobre 
o preenchimento e a entrega 
do Imposto de Renda. Cha-
mada de TV Receita Respon-
de, a série tem como objetivo 
explicar de forma simples os 
principais assuntos relacio-
nados à declaração do IRPF.

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

O Governo do Estado lançou, 
no último domingo (19), Dia do Ín-
dio, o projeto Nas Trilhas dos Po-
tiguaras, no município de Baía da 
Traição, Litoral Norte da Paraíba. 
A solenidade aconteceu  na Aldeia 
São Francisco. O projeto tem o ob-
jetivo de valorizar a cultura, além 
de incentivar a economia e o forta-
lecimento do turismo sustentável 
na área dos potiguaras.

 Na ocasião, foi feita a entrega 
de tablets para alunos do Ensino 
Médio das escolas estaduais, além 
de realizada uma capacitação na 
língua Tupi para professores de es-
colas indígenas que já estão atuan-
do com a língua, e ainda, a entre-
ga do livro Educação Ambiental 
– Experiências e Práticas dos pro-
fessores e alunos Potiguaras. O 
governador Ricardo Coutinho foi 
representado pela secretária de 
Estado da Mulher e da Diversidade 
Humana, Gilberta Soares.

Sobre o Nas Trilhas dos Poti-
guaras, o secretário Executivo de 
Turismo do Estado, Ivan Burity, 
afirmou que o governador Ricardo 
Coutinho elaborou o projeto para 
atender todo o Litoral Norte, por-
que a cultura potiguara não se res-
tringe apenas às aldeias ou a reser-
va indígena. “A cultura potiguara 
dominou todo o Litoral Norte da 

Paraíba, durante séculos, e aqui 
foram escritos os primeiros capítu-
los da História do Brasil”, ressaltou. 
Com o propósito de valorizar a his-
tória, o Governo do Estado criou a 
infraestrutura para que a região 
possa ser conhecida. Para que as 
pessoas pudessem ter acesso às 
trilhas, foi construída a estrada de 
Forte Velho e a estrada de Barra de 
Camaratuba, formando dois por-
tais a essa área do Litoral Norte. 
Segundo o secretário, ainda serão 
feitas melhorias de recapeamento 
na rodovia de Lucena e da Baía da 
Traição.

Ecoturismo
“Com essas quatro rodovias, 

nós poderemos começar a explorar 
o grande potencial do ecoturismo, 
do turismo sustentável que essa 
região oferece. Afinal, ao longo 
desses 14 quilômetros de litoral 
não encontramos só a cultura in-
dígena potiguara, mas grandes 
reservas ambientais”,  lembrou. 
Ainda segundo ele, essas áreas vão 
se transformar em um grande ro-
teiro ligando os pontos históricos 
às manifestações culturais locais, 
para que seja montado o guia [Nas 
Trilhas dos Potiguaras] para quem 
deseja explorar a região”, expli-
cou. O local está repleto de praias 

belíssimas, rios, lagoas, trilhas, co-
munidades, além de uma rica gas-
tronomia com tradição indígena. 
“O objetivo do governador Ricar-
do Coutinho é unir tudo isso afim 
de promover o desenvolvimento 
sustentável do turismo na região”, 
enfatizou o secretário.

Os índios que tiveram acesso 
ao Projeto Empreender e que so-
brevivem do artesanato, agradece-
ram a oportunidade e afirmaram 
que nunca tiveram acesso às linhas 
de crédito. Uma das beneficiadas 
pelo projeto, a potiguara Neuza 
Maria disse que tem a oportuni-
dade de aumentar os negócios por 
causa do programa. Ela confessou 
que se sente feliz em ser uma mu-
lher que produz e gera renda para 
a família. Neuza vende acessórios 
artesanais.

O cacique Alcides disse que os 
potiguaras estão de parabéns por-
que têm acesso ao Governo do Es-
tado. “Pra gente, as políticas sociais 
e públicas neste Governo estão 
abertas nas questões de infraestru-
tura, pavimentação, agricultura e 
educação. Todos esses benefícios 
mostram o interesse em promover 
o desenvolvimento sustentável dos 
povos potiguaras da Paraíba e to-
dos reconhecem os esforços”, co-
memorou o cacique.

Projeto vai incentivar o turismo
RESERVA DOS POTIGUARAS

Enquanto são discutidas, 
internacionalmente, medidas 
para reduzir o uso de agro-
tóxicos e transgênicos, além 
de mecanismos de proteção 
da biodiversidade que envol-
vam a participação direta e 
ativa dos povos e comunida-
des tradicionais, o Brasil tem 
optado por seguir o caminho 
oposto. O país foi responsável 
pela liberação comercial da 
primeira árvore transgênica 
do mundo, mesmo com toda 
a resistência da sociedade – 
milhares de organizações e 
mais de 95.000 pessoas de 
diversos países se manifesta-
ram contra aprovação.

Variedades de milho e soja 
transgênicos tolerantes a agro-
tóxicos mais potentes e mais 
nocivos à saúde – fabricados a 
partir de ingredientes de arma 
de guerra como o agente laran-
ja – também foram aprovadas 
no último mês. Nesta semana, 

o Senado Federal também vo-
tou um projeto de lei que pre-
tende regulamentar o acesso 
à bio e agrodiversidade que, 
na prática, representa enor-
me retrocesso para direitos 
já conquistados pelos povos 
e comunidades tradicionais e 
pequenos agricultores. Essas 
situações colocam o Brasil na 
contramão do mundo. 

Cientistas já pediram a 
suspensão dos transgênicos 
em todo o mundo – diversos 
países que compõem a União 
Europeia já proíbem a utili-
zação de organismos geneti-
camente modificados. Desde 
2008, os países parte da Con-
venção da Diversidade Bioló-
gica (CDB) decidiram adotar o 
princípio da precaução em re-
lação à aprovação de árvores 
transgênicas, diante das incer-
tezas sobre os impactos dessa 
tecnologia (cenário que não se 
alterou até os dias de hoje).

País está na contramão 
de campanha mundial

         CONTRA OS AGROTÓXICOS 
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Secretária Gilberta Soares representou o governador durante lançamento do Nas Trilhas dos Potiguaras, no último domingo

Beneficiados pela migra-
ção das indústrias do centro 
para cidades vizinhas, os mu-
nicípios da periferia das 15 
maiores regiões metropoli-
tanas brasileiras, aos poucos, 
alcançam desenvolvimento 
econômico compatível com o 
das principais cidades. Isso 
está fazendo com que os mu-
nicípios que integram gran-
des centros deixem de ser ci-
dades-dormitório ou bolsões 
de pobreza.

Os dados constam de 
estudo do Conselho Federal 
de Economia (Cofecon). Em 
alguns casos, os municípios 
periféricos ultrapassaram os 

núcleos principais no Produ-
to Interno Bruto (PIB, soma 
de todas as riquezas produ-
zidas) das Regiões Metro-
politanas. Gradualmente, as 
cidades principais se especia-
lizam na economia de servi-
ços, enquanto os municípios 
vizinhos adotam perfil indus-
trial.

Responsáveis por 40% 
da população e 50% do PIB 
nacional, as 15 maiores re-
giões metropolitanas do país 
têm nível de desenvolvimen-
to econômico maior que o do 
restante do país. O PIB per 
capita dessas regiões é 30% 
superior à média nacional. 

“A indústria é o fator deci-
sivo. Onde existe atividade 
industrial há mais desenvol-
vimento. A diferença é que 
esse processo está chegando 
às periferias”, diz o vice-presi-
dente do Cofecon, Júlio Mira-
gaya, autor do estudo.

Em cinco localidades, re-
velou o levantamento, os mu-
nicípios de periferia concen-
tram mais de 50% do PIB da 
região metropolitana, supe-
rando as cidades principais: 
Campinas, em São Paulo, com 
61,2%, Porto Alegre (59,5%), 
Belo Horizonte (57,0%), Reci-
fe (52,7%) e Vitória (52,7%). 
Em Salvador (45,3%) e em 

Curitiba (43,5%), a participa-
ção das periferias metropo-
litanas aproxima-se de 50%. 
Em Santos, no litoral paulista, 
com 37,2%, Belém (36,3%), 
São Paulo (35,4%), Goiânia 
(34,2%) e no Rio de Janeiro 
(32%), as periferias respon-
dem por cerca de um terço da 
economia das regiões metro-
politanas. 

Em Fortaleza (27,2%), 
a proporção aproxima-se de 
um quarto. As exceções são 
Manaus e o Distrito Federal 
(DF). Sem indústrias nas ci-
dades periféricas, a participa-
ção da periferia na economia 
local cai para 6,2% na capital 

amazonense e 5,5% na capi-
tal federal. As duas cidades, 
no entanto, têm peculiarida-
des. Em Manaus, a industriali-
zação restringe-se ao polo da 
Zona Franca, não atingindo as 
cidades vizinhas. Além disso, 
a capital do Amazonas não 
tem uma região metropolita-
na. “Não existe a conturbação 
– fusão de cidades vizinhas 
– em Manaus, mas cidades 
isoladas, separadas pela Flo-
resta Amazônica e pelos rios 
da região. A região metropo-
litana no Estado foi apenas 
uma criação das autoridades”, 
explicou Miragaya. Na capital 
federal, o estudo considerou 

como periferia 12 municípios 
de Goiás que integram o en-
torno do DF. Toda a capital foi 
considerada núcleo da região 
metropolitana. “Dentro do 
próprio DF, existem Brasília 
e as cidades periféricas, mas 
as estatísticas oficiais só for-
necem o PIB dos municípios”, 
justificou Miragaya. Oficial-
mente, o DF é um Estado e 
município ao mesmo tempo, 
acrescentou.

Em relação ao PIB per ca-
pita, quando se divide esse indi-
cador pela população de uma 
região, o estudo revelou equilí-
brio entre a periferia e o núcleo 
das regiões metropolitanas. 

Industrialização muda perfil de periferia, diz estudo
PERFIL DAS GRANDES CIDADES



Médica e vice-gover-
nadora Ana Lígia Costa 
Feliciano, dentista Maria 
Oliveira, arquiteto Geraldo 
Nunes Pereira, executivos 
Marcone Firmino e  Ber-
nadino Bandeira Filho, 
Sras. Lindú Lessa, Ruth-
chele Araújo, Rogelma 
Menezes, Vanda Sousa e 
Dilvani da Silva, escrivão 
Diógenes Bezerra de Lima,  
professor Roberson 
Vasconcelos, empresário 
Fábio Santiago Chaves, 
médico Josá Vanderlite 
Alves, procurador Al-
cindor de Oliveira Vila-
rim, bibliotecária Ildenir 
Palitot.
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Parabéns

Dois Pontos

  Na Revista de Turismo 
deste mês, destaque para o 
Povoado Pedro Velho, entre as 
cidades de Aroeira e Natuba.
  Ele foi submerso em 2002 
com a barragem de Acauã e 
com a recente estiagem, o local 
emergiu, motivo de recente ex-
pedição da Sociedade Paraibana 
de Arqueologia que gerou farto 
material fotográfico.

Zum Zum Zum
   O Rei Roberto Carlos comemorou seus 74 anos com um grande show na Arena do 
Palmeiras, em São Paulo e para quem não foi, está programado para este ano que o cantor 
virá ao Recife para fazer duas apresentações no Chevrolet Hall.
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Saúde
O GOVERNADOR 

Ricardo Coutinho 
inaugurou, na última 
sexta-feira, o Centro 
de Estudos do Hos-
pital Geral do Municí-
pio de Mamanguape, 
onde também lançou 
a Campanha do Leite 
Materno.

Na ocasião, ele 
anunciou que o Hos-
pital será o Centro 
de Cirurgias Cardía-
cas Pediátricas da 
Região e que a Paraíba 
é hoje destaque na-
cional neste campo da 
saúde.

   Foi publicado no Diário Oficial o edital de convocação para o Programa Bolsa 
Atleta 2015, onde a novidade são as bolsas disponíveis também para modalidades 
não olímpicas.

“O papel mais 
arriscado, quero-o
 para mim”

“Que importa o 
sacrifício se a vitória 
é honrosa?”

TIRADENTES HELEN KELLER 

Adventure Tour

O SEBRAE, com 
apoio da Pbtur, está 
promovendo o Adven-
ture Tour PB, reunindo 
esportistas, turistas 
e nativos das cidades 
por onde o evento 
passar. Ele foi aberto 
na última sexta-feira 
na cidade de Lucena 
e seguirá para Pilões, 
Areia, Bananeiras, 
Boqueirão, Cabaceiras 
e Conde.
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Elegância de Ildenir Palitot que é a aniversariante de hoje está no 
Mercure Mar Hotel em Recife comemorando em grande estilo

Polêmicas Eleitorais

Turismo
A SECRETARIA de 

Turismo de Cabedelo 
reabriu o Centro de 
Informações Turísti-
cas, atendendo diaria-
mente, das 15h às 19h, 
os turistas que por 
ali passam em busca 
de informações sobre 
a cidade. O espaço é 
na entrada do Parque 
Turístico do Jacaré.

O governador Ricardo Coutinho ao lado da vice-governadora Lígia Feliciano que hoje aniversaria e a 
secretária de Saúde Roberta Abath no Hospital Geral de Mamanguape

FOTO: Dalva Rocha

Zelma Corrêa e Tereza Suassuna que está em preparativos para o 
casamento da filha Ana Dolores no próximo dia 9 de maio
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Presenças bacanas de Zélia Teotônio, Nídia Azevedo e Cely Furtado 
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Ricardo Barbosa, o homenageado Carlos Roberto Wizard Martins, Edmilson Soares e Branco Mendes

A ASSOCIAÇÃO dos servidores do TRT/PB e a 
Escola Judiciária Eleitoral realizam nesta quinta-feira, 
às 17h30, culto ecumênico pelo primeiro aniversário de 
falecimento de Flávio Aragão Ramalho, filho dos esti-
mados Martha e Ramalho Leite.

Na ocasião será lançado o livro de sua autoria 
“Polêmicas Eleitorais”, com apresentação do juiz Breno 
Wanderley e que foi organizado pelo jornalista e acadêmico 
da APL, Ramalho Leite.

O MÉDICO e integrante da Academia Paraibana de 
Medicina, Aucélio Gusmão vai lançar novo livro no próximo 
dia 30, às 20h no espaço de eventos do Conselho Re-
gional de Medicina.

Trata-se de “Leituras do meu tempo”, uma coletânea 
com 125 artigos de sua autoria e que terá apresentação 
do médico Genival Veloso. Na ocasião, Aucélio fará 
significativa homenagem ao nosso inesquecível amigo 
Milton Nóbrega, criador da capa e diagramação da obra.

Leituras do meu tempo

O MESTRE de todos nós jornalistas, Gonzaga Rodri-
gues e a jornalista Rosa Aguiar vão assinar o texto da 
“Carta das Cachaças de Alambique da Paraíba”, contando 
a história de 22 engenhos produtores de cachaça no 
Estado, com fotografia do experiente Cácio Murilo.

A iniciativa é da Associação dos Produtores de 
Cachaça de Alambique em parceria com o Sebrae Paraíba.

Cachaça de alambique

Dance Abril
COMEÇA amanhã e 

vai até domingo o Dance 
Abril, em comemoração ao 
Dia da Dança e realizado 
pelo Fórum Permanente 
de Dança de João Pes-
soa, Secretaria de Estado 
de Cultura, Funesc e o 
curso de Licenciatura em 
Dança da UFPB.

O evento, será no 
Espaço Cultural José 
Lins do Rego e no dia 29 
deste mês, no Centro de 
Vivência e salas do referi-
do curso da UFPB.

O EDUCADOR e empresário Carlos Roberto Wizard 
Martins recebeu, na última sexta-feira, no plenário da ALPB, 
o título de Cidadão Paraibano, proposto pelo deputado 
Edmilson Soares. O homenageado comanda as escolas de 
inglês, da rede Wizard.

Cidadão paraibano

   O último domingo foi terrível no tal do Caribessa. Da minha janela presenciei hor-
rores dos motoristas ao estacionar seus carros para ir até a praia. Parecia a hora do rush, com 
direito a businaço e as mais terriveis infrações que fariam a alegria dos agentes do Detran.
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Grupo suspeito de 
roubar caixa eletrônico 
da Emlur é preso
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Decreto foi publicado 
na edição de sábado do 
Diário Oficial do Estado

170 cidades em situação de emergência
ESTIAGEM NA PARAÍBA

O Governo do Estado da 
Paraíba decretou situação de 
emergência em 170 municí-
pios. A decisão foi publicada 
no Diário Oficial do sábado 
(18). Entre as cidades em 
que foi decretada situação 
de anormalidade estão Cam-
pina Grande, Catolé do Ro-
cha, Pombal, Princesa Isabel 
e Sousa. O decreto é válido 
ainda para cidades como Re-
mígio, Taperoá, São Bento, 
Umbuzeiro e Itabaiana, entre 
outras. 

Com a publicação do de-
creto, os contratos de aqui-
sição de bens e serviços ne-
cessários para dar respostas 
aos efeitos da estiagem ficam 
dispensados de processo lici-
tatório, desde que incluídos 
no prazo estipulado em lei. A 
abertura de Crédito Extraor-
dinário e a convocação de 
voluntários para ações para 
amenizar os danos causados 
pela seca também foram au-
torizadas.

Para decretar estado 
de emergência nesses 170 
municípios, o Governo do 
Estado levou em considera-
ção que, apesar das chuvas 
recentes na região do Semiá-
rido, persiste a escassez de 
água nas cidades afetadas 
pela seca, causando prejuí-
zos às atividades produtivas, 
sobretudo à agricultura e à 
pecuária.

O Governo do Estado 
ressalta ainda que “compe-
te ao Estado restabelecer a 
situação de normalidade e 

preservar o bem-estar da po-
pulação e, nesse sentido, ado-
tar as medidas que se fizerem 
necessárias”. Na publicação, 
ainda é destacado que a situa-
ção de anormalidade é válida 
apenas para os municípios 
comprovadamente afetados 
pela estiagem, de acordo com 
prova documental estabeleci-
da pelo Formulário de Infor-
mação de Desastre (Fide). 

Situação dos açudes
As chuvas registradas 

este ano não contribuíram 
para melhorar a situação dos 
reservatórios no Estado. Se-
gundo a Agência Executiva 
de Gestão das Águas (Aesa), 
apenas o Açude Cafundó, 
localizado no município de 
Serra Grande, com capaci-
dade para armazenar 313 
metros cúbicos de água, está 
sangrando.

De acordo com a asses-
soria de comunicação do ór-
gão, 39 açudes apresentam 
situação crítica, isto é, estão 
com menos de 5% da capaci-
dade, enquanto que 51% es-
tão com mais de 20% de sua 
capacidade e o volume de 39 
apresentam menos de 20%.

O coordenador da De-
fesa Civil Estadual, George 
Saboia, revelou que ainda há 
esperanças de que as chuvas 
de maio possam minimizar a 
escassez de água na Paraíba. 
“Essa situação de emergên-
cia é necessária para que se 
tomem medidas como envio 
de carros-pipa. Esses mu-
nicípios já estão há pratica-
mente dois anos em estado 
de emergência e esse decre-
to veio renovar outro já exis-
tente”, enfatizou.

Um dos principais des-
tinos turísticos da região 
Nordeste, a Paraíba vai mar-
car presença na terceira edi-
ção da WTm Latin América e 
do 43º Encontro Comercial 
Braztoa, que começam si-
multaneamente amanhã na 
cidade de São Paulo. Além 
de massificar a divulgação 
de suas belezas naturais, do 
maior São João do mundo de 
Campina Grande, a Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur) vai apresentar as po-
tencialidades turísticas do 
Litoral Norte do Estado. A 
organização da WTm espera 
receber mais de 8 mil visi-
tantes durante os três dias 
do evento.   

A presidente da Em-
presa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), Ruth Avelino, 
informa que representantes 
do trade turístico deverão 
marcar presença no evento, 
no estande da entidade. A 
executiva paraibana explica 
que será importante apre-
sentar aos visitantes (agen-
tes de viagens e operadoras 
de turismo) da WTm Latin 
América um novo produ-
to turístico. “O Governo do 
Estado está investindo na 
infraestrutura do Litoral 
Norte. Temos que divulgar o 
que temos de melhor em Lu-
cena e Barra de Camaratu-
ba; a história e tradição das 
tribos dos índios potigua-

ras. São áreas ainda intoca-
das, que preservam a mata 
Atlântica, os rios e suas nas-
centes”, disse. Está prevista 
também uma apresentação 
da PBTur junto aos técnicos 
da Embratur. 

Litoral Norte
Com aproximadamen-

te 60 quilômetros de praias, 
o Litoral Norte paraibano 
caracteriza-se por rios, falé-
sias e preservação da mata 
Atlântica. A região também é 
conhecida pela existência de 
aldeias dos índios potigua-
ras. Para facilitar o acesso 
de turistas e visitantes o Go-
verno do Estado investiu na 
construção e pavimentação 
de rodovias que dão acesso 
às cidades de Lucena, Baía da 
Traição, mamanguape e ma-
taraca, esta última faz divisa 
com o Estado do Rio Grande 
do Norte. 

Ruth Avelino lembra que 
esta região ainda é pouco ex-
plorada economicamente, 
mas que recebe um signifi-
cativo número de turistas 
estrangeiros que buscam 
tranquilidade e contato com 
os índios. “Isso já revela a po-
tencialidade que temos na-
quela região”, afirma. Sobre 
a WTm Latin América, a exe-
cutiva paraibana avisa que 
estão programadas reuniões 
com operadoras do Chile e 
Argentina.

Litoral Norte é divulgado 
na WTM Latin América

TURISMO PARAIBANO

A população de João 
Pessoa já pode circular 
com mais comodidade e 
segurança entre duas das 
principais avenidas da ci-
dade: a Epitácio Pessoa e 
a Beira Rio. Isso se tornou 
possível com as obras de 
drenagem e pavimen-
tação da Rua Angelina 
Balthar, mais conhecida 
como a Rua do Capim. A 
intervenção na via, que 
margeia o Rio Jaguaribe, 
foi entregue na manhã 
de ontem pelo prefeito 
Luciano Cartaxo. 

A obra de urbaniza-
ção foi a primeira etapa 
para o alargamento do 
trecho final da Av. Bei-
ra Rio e construção das 
pontes sobre o Rio Ja-
guaribe. A Rua do Capim 
ganhou pavimentação 
asfáltica, novas calçadas 
e sinalização de trânsi-
to horizontal e vertical. 
Além disso, foi construí-
do um novo girador, que 
organiza o acesso à Rua 
Ana Lúcia Begeti, e uma 
faixa de aceleração no 
encontro com a Av. Epi-
tácio Pessoa. 

“A PMJP fez um 
grande planejamento 
para acabar com os ala-

gamentos da Beira Rio 
e melhorar o trânsito na 
região e a entrega da 
Rua do Capim é a pri-
meira etapa dessa obra”, 
explicou o prefeito Lu-
ciano Cartaxo. “Essa in-
tervenção vai garantir 
um tráfego mais seguro 
e tranquilo para moto-
ristas e pedestres e vai 
melhorar muito a vida 
de quem mora nesta re-
gião ou precisa passar 
por ela diariamente”, 
complementou. 

Segundo o enge-
nheiro da Secretaria Mu-
nicipal da Infraestrutura 
(Seinfra), Dilson Ribeiro, 
além do asfalto e da dre-
nagem, a rua teve o ní-
vel alterado para evitar 
alagamentos. “Prepara-
mos toda a rua para as 
futuras construções da 
ponte e para os desvios 
de trânsito. Em certa 
altura, subimos o nível 
e criamos uma pista de 
aceleração nas imedia-
ções da Epitácio Pessoa”, 
explicou.

Trânsito
As obras na Rua 

do Capim já estão pro-
movendo algumas mu-

danças nos hábitos de 
trânsito na área, como 
explicou o superinten-
dente de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa, 
Roberto Pinto. “Com a 
obra, a via passa a ser 
uma alternativa e ga-
nha mais usuários. Ou-
tro destaque é a faixa 
de aceleração no en-
contro com a Epitácio, 
que impede a retenção 
do fluxo e permite que 
os veículos se incorpo-
rem naturalmente ao 
tráfego na avenida”, 
explicou. 

Meio ambiente
As intervenções na 

Beira Rio também tive-
ram preocupação am-
biental em todas as suas 
etapas. Além de jardi-
nagem, a Rua do Capim 
recebeu o plantio de no-
vas mudas e o replantio 
de árvores que foram 
retiradas durante os tra-
balhos de alargamento 
da Beira Rio. No total, 32 
Caraibeiras foram retira-
das da avenida, estando 
16 em estado que possi-
bilitava o replantio. 

Em uma operação 
inédita na capital, a 

PMJP realizou o trans-
plante das 16 unidades e 
ainda garantiu o plantio 
de outras 320 mudas ao 
longo do Rio Jaguaribe 
e na própria Beira Rio. 
“Nós transplantamos as 
árvores que podiam pas-
sar pelo procedimento e 
plantamos 20 novas mu-
das para a reposição de 
cada uma daquelas que 
não puderam ser replan-
tadas”, explicou o secre-
tário municipal do De-
senvolvimento Urbano, 
Hildevânio Macedo. 

A ação superou as 
exigências do Código 
de Postura e do Código 
Ambiental do Municí-
pio, que exigem o re-
plantio de apenas uma 
muda para cada árvore 
retirada. “Ampliamos 
o número de mudas e 
também demos prefe-
rência às espécies nati-
vas da Mata Atlântica. 
No lugar das Caraibei-
ras planamos pau-ferro, 
pau-formiga, sucupiras, 
ingazeiros e ipês ama-
relos e roxos”, listou a 
secretária municipal do 
Meio Ambiente, Daniel-
la Bandeira.

Via entre principais avenidas é pavimentada
TRÂNSITO DA CAPITAL

Caminhada ecológica começa em Lucena

O Adventure Tour PB in-
vadiu a área urbana e rural 
do município de Lucena no 
último final de semana. Um 
dia cheio de aventura e mui-
ta adrenalina foi vivenciado 
por um grupo de jornalis-
tas em fampress organizado 
pela gestora de turismo do 
Sebrae-PB, Regina medeiros 
Amorim, tendo como ponto 
de partida a Caiçara Cultural, 
onde o grupo foi recepciona-
do pela secretária municipal 

de Turismo, Socorro Leite.
Bugueiros da Cooper-

buggy levaram o grupo para 
conhecer as belezas para-
disíacas do município, ini-
ciando o passeio na Pousada 
Barcaça, ponto de partida da 
Caminhada Ecológica. O cen-
tro de Lucena ficou bastante 
movimentando no momento 
do encontro dos bugueiros 
com os veículos 4x4 que ha-
viam retornado da trilha.

O turismo de experiência 
na zona Rural, uma oportuni-
dade para os pequenos agri-
cultores, fruto do trabalho 

de consultoria do Sebrae-PB 
também teve destaque. Ele 
tem proporcionado novas 
oportunidades e valorização 
do cultivo da terra, a exem-
plo do que pode ser viven-
ciado no Sítio de Dedé, uma 
propriedade que, através da 
consultoria, passou a comer-
cializar produtos orgânicos 
certificados pela Emater e 
Sebrae. A Casa do Tó, artista 
autodidata que confecciona 
peças de artesanato, foi outro 
produto da zona Rural que 
fez parte da programação. 

O “Adventure Tour PB” 

vai acontecer durante sete 
finais de semana consecuti-
vos, sendo iniciado em Lu-
cena, seguindo para os mu-
nicípios de Pilões, no dia 25 
deste mês, e em mais cinco 
municípios em maio: Areia 
(dia 2), Bananeiras (9), Bo-
queirão (16), Cabaceiras 
(23) e Conde (31). O evento é 
uma iniciativa do Sebrae-PB 
e realização da PEC Eventos 
Corporativo, contando com 
apoio do Governo do Estado, 
através da PBTur (Empresa 
Paraibana de Turismo) e das 
prefeituras envolvidas.

‘ADVENTURE TOUR PB’

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

FOtO: Secom-JP

A obra na Rua do Capim, que margeia o Rio Jaguaribe, vai facilitar a circulação de veículos entre a Epitácio Pessoa e a Beira Rio
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Sedurb aumenta a fiscalização 
contra a propaganda irregular
O presidente do Creci-PB 
quer um ajustamento de 
conduta para a questão

A existência por parte 
de alguns investidores em 
propagandas irregulares no 
setor imobiliário fez com 
que a Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb) 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, intensificasse a 
fiscalização. A ação, que vem 
sendo realizada em todos os 
bairros de João Pessoa, diz 
respeito a retirada de anún-
cios de venda ou locação de 
imóveis, que foram coloca-
das em muros, paradas de 
ônibus e postes.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano, Hildevânio Macedo, 
esse tipo de propaganda é ir-
regular e representa infração 
por poluição visual no Códi-
go de Posturas do Município. 
Na semana passada, uma 
reunião foi realizada pela 
Sedurb com empresários do 
ramo imobiliário e represen-
tantes do Conselho Regional 
dos Corretores de Imóveis 
(Creci-PB), para explicar os 
motivos pelos quais a publi-
cidade não é permitida.

As áreas com maior 
concentração desse tipo de 
propaganda são as onde vêm 
ocorrendo maior expansão 
imobiliária, a exemplo das zo-
nas Norte e Sul. Conforme o 
secretário, são nessas locali-
zações que a fiscalização tem 
retirado um maior número de 
placas. “O trabalho de fisca-
lização foi intensificado por-

que é propaganda irregular e 
é preciso que esses empresá-
rios fiquem cientes para que 
o problema não ocorra nova-
mente”, destacou.

A ação da retirada da po-
luição visual de propaganda 
irregular faz parte da Opera-
ção de Limpeza Visual, que foi 
iniciada pela Sedurb no início 
do ano em João Pessoa. Além 
das propagandas colocadas 
em muros, paradas de ônibus 
e postes, também estão sendo 
fiscalizados os outdoors, pai-
néis de LED, banners, faixas e 
placas em todos os bairros da 
cidade.

O presidente do Conse-
lho Regional de Corretores de 
Imóveis da Paraíba (Creci-PB), 
Jarbas Araújo Pessoa, concor-
da com a ação, mas pede que 
seja feito um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC). 
“Nós concordamos que não 
se deve prejudicar o visual da 
cidade, porém, entendemos 
que devemos nos reunir para 
firmamos um TAC para fazer-
mos adequações e estabele-
cermos uma melhor maneira 
para proceder de forma legal”, 
argumentou. 

Denúncias
A Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano possui um número de 
telefone de contato caso a po-
pulação queira denunciar al-
gum tipo de poluição visual. O 
número é o (83) 3218-9151 
e funciona das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, de segunda a 
sexta-feira.

Saiba mais

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

FOTO: Edson Matos

A poluição visual representa uma infração no Código de Posturas do Município de João Pessoa e é passível de remoção pela Sedurb

O Parque Zoobotânico Arru-
da Câmara (Bica) funcionará nor-
malmente hoje, Dia de Tiradentes, 
mas fechará amanhã (22). O fun-
cionamento do Parque, locali-
zado na Rua Gouveia Nóbrega, 
s/n, bairro do Roger, é das 8h às 
17h, com bilheteria até as 16h. A 
entrada custa R$ 1,00 por pessoa, 
mas crianças até 7 anos e idosos 
não pagam. O público estimado 
para este feriado é o mesmo para 
um dia de final de semana, entre 
2.500 e 3.000 pessoas. Os pais cos-
tumam levar os filhos para a Bica 
como opção de lazer, já que não 
haverá aula.

Para que a visita ao zoológico 
seja tranquila, é preciso seguir al-
gumas regras. As recomendações 
são de que não se pode alimentar 
os animais ou arremessar coisas 
para que eles acordem ou se me-
xam. Também é importante pres-
tar atenção nas placas com avisos 
de segurança e nunca ultrapassar 

Parque Arruda Câmara abre hoje normalmente

O feriado de Tiradentes al-
tera o funcionamento de alguns 
órgãos e repartições públicas de 
Campina Grande, no entanto, a 
maioria das lojas do comércio de 
rua e dos shoppings vai funcio-
nar. Confira o que abre e o que 
fecha na cidade e as alterações 
de expediente.

l Partage Shopping - Funciona 
normalmente durante o feriado, 
das 10h às 22h. 

l Comércio - Lojas com até dez 
funcionários devem, além de 
dar uma folga, pagar R$ 29,50 
a cada um, e as que possuem 
um quadro de pessoal acima 
desse número, tem que pagar 
R$ 36,00.

l Bancos - De acordo com a 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), não haverá atendi-
mento nas agências bancárias 
nesta terça-feira, mas a popu-
lação pode utilizar os canais 
alternativos de atendimento, 
como caixas eletrônicos, internet 
banking, mobile banking, banco 

por telefone e correspondentes 
(casas lotéricas, agências dos 
Correios, redes de supermerca-
dos e outros estabelecimentos 
comerciais credenciados que 
estejam funcionando). Faturas 
vencidas hoje poderão ser pagas 
amanhã, sem juros. 

l Correios - As agências e a Cen-
tral de Atendimento dos Cor-
reios (CAC) da Paraíba fecham 
nesta terça-feira. Para obter 
informações sobre produtos e 
serviços ou registrar manifes-
tações, os clientes devem acessar 
o site dos Correios.

Comércio e shopping funcionam em CG
Amanda Anacleto
Surcursal Campina Grande

Janielle Ventura
Especial para A União

as barreiras de proteção. Para 
mais informações,  ligar para o 
número 3218-9710.

Rodoviária
O Terminal Rodoviário de 

João Pessoa espera um aumento 
de 4% neste Dia de Tiradentes  
em relação ao mesmo período do 
ano passado, que foi de 14.100 
embarques e 12.500 desem-

barques, entre os dias 17 e 22 de 
abril. Os principais destinos são 
Campina Grande, Sousa, Patos, 
Cajazeiras, Recife e Natal. Não 
haverá ônibus extras.

O ideal é que as passagens de 
ida e volta sejam compradas com 
antecedência. O passageiro deve 
chegar uma hora antes do em-
barque e identificar as bagagens 
corretamente. 

FERIADO

ZOOLÓGICO 

SAiBA mAiS

Confira o que abre e o que fecha na capital
l Shoppings - Terão funcionamento normal, exceto para bancos, casa loté-
rica e pague fácil, que estarão fechados.
l Escolas privadas – Fecham.
l Bancos - Fecham
l Casas Lotéricas - Fecham.
l Supermercados - Funcionam em horário normal
l Comércio - Funcionamento a critério dos proprietários
l Trens - Os trens urbanos de João Pessoa ficam sem funcionar e só 
retomam as operações amanhã (22)
l Balsa - Funciona em horário normal.

O Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor do 
Ministério Público da Para-
íba (MP-Procon) coordenou 
uma fiscalização conjunta 
na noite de sábado (18) em 
quatro casas de show de João 
Pessoa. Foram encontradas 
algumas irregularidades, 
houve setor interditado de 
um dos estabelecimentos 
e várias notificações foram 
aplicadas a proprietários das 
casas de show.

As equipes de fiscaliza-
ção realizaram a operação na 
Domus Hall, nas dependên-
cias do Manaíra Shopping; na 
Atol, em Tambaú; na Chopp 
Time, no bairro do Bessa, e 
na Bebericos Prime, no bair-
ro dos Bancários.

Dentre os principais 
itens fiscalizados estavam o 
descumprimento das nor-
mas do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), produtos 
com data de validade ven-
cida, acondicionamento de 
mercadoria fora das normas 
sanitárias, condições de hi-
giene,  cumprimento do di-
reito dos estudantes à meia-
-entrada e o cumprimento 
das normas de segurança, 
como por exemplo as saídas 
de emergência e rota de fuga, 
em caso de acidentes e tu-
multos.

Na fiscalização na Do-
mus Hall foi constatado 

acondicionamento inade-
quado de algumas mercado-
rias em alguns dos bares que 
funcionam no local. Houve 
notificação por parte da Vigi-
lância Sanitária e alguns pro-
dutos foram recolhidos para 
análise, já que não possuíam 
informações devidas ao con-
sumidor.

A Boate e Bar Atol cor-
reu o risco de ser interditada 
por falta de segurança, já que 
o estabelecimento possuía 
apenas uma entrada, sem 
saídas de emergência. Mas o 
funcionamento foi liberado, 
depois que os proprietários 
desobstruíram a entrada do 
local, comprometendo-se 
junto ao Corpo de Bombeiros 
a fazer a reforma adequada.

A falta de visibilidade 
de preços dos produtos aos 
consumidores e a ausência 
da placa sobre a Lei do Troco 
foram registrados na Chopp 
Time, que acabou sendo no-
tificada pelo MP-Procon. Um 
pequeno vazamento de gás 
foi constatado na cozinha 
pelo Corpo de Bombeiros, 
mas o problema foi solucio-
nado.

Já na Bebericos Prime, 
uma sala de estoque de mer-
cadorias foi interditada, onde 
foram encontradas bebidas 
em contato com o solo e pro-
dutos sem identificação ou 
com data de validade vencida.

MP-Procon inspeciona 
casas de show em JP

IRREGULARIDADES
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Polícia prende suspeitos de roubar 
residências e caixa eletrônico em JP 
Com o grupo, também 
foram apreendidos 
R$ 20 mil, armas e coletes Pela cidade

Reações
Nas últimas semanas, Olimpio foi duramente 

confrontado em pelo menos duas ocasiões por 
parlamentares do governo. Numa delas, foi 
fortemente criticado pelo suplente em exercício 
Rostand Paraíba (PRB) e, agora, pelo vereador 
Sargento Régis (do PMN).

l Escalação
Já para “peitar” o vereador e sindicalista Napoleão 

Maracajá (PCdoB), outro que vinha causando estragos 
no governo, o escalado teria sido outro vereador ligado 
a entidades de classe, Alexandre do Sindicato (PROS), 
vice-líder do governo no parlamento mirim.

l sindicalistas
Na semana passada, Alexandre e Napoleão 

protagonizaram uma pesada queda de braço, mas 
desta vez, no entanto, por conta de uma temática 
que está muito além de Campina Grande, a questão 
da chamada “PEC da Terceirização”, que tramita no 
Congresso.

da vez 
O ex-presidente da Casa de Félix Araújo, 

vereador Nelson Gomes Filho (PRP), tem tido o nome 
frequentemente especulado para assumir alguma pasta 
no primeiro escalão do governo Romero Rodrigues 
(PSDB). Depois de ser “cotado” pela imprensa para a 
Secretaria de Obras, Secretaria de Ação Social e Chefia 
de Gabinete do prefeito, Nelson agora aparece como 
possível sucessor da presidência da Agência Municipal 
de Desenvolvimento (a Amde), cargo hoje ocupado por 
Alcindor Vilarim.

agora vai?
Alcindor Vilarim, por seu turno, é suplente de 

vereador pelo PMN e por várias vezes nesta legislatura 
abriu mão do exercício do mandato para ficar à frente 
da Amde. Todavia, a especulação é que desta vez 
Alcindor assume uma cadeira no Legislativo.

Gira-gira
E, seguindo o raciocínio de tais conjecturas, o 

suplente deverá ir para a Câmara Municipal no lugar 
de Sargento Régis, que, por sua vez, tem o nome 
insistentemente cotado para ocupar a Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos (STTP).

denúncias
 ONG “Adota, Campina”, que trabalha na defesa 

dos direitos dos animais, voltou a usar as redes sociais 
para fazer denúncias quanto às condições dos bichos no 
Centro de Zoonoses do Município, que fica localizado no 
bairro de Bodocongó. Desta vez, a ONG postou imagens 
que mostram os animais expostos ao sol, enquanto 
veículos de funcionários do Centro de Zoonoses 
aparecem protegidos sob um alpendre no interior da 
instituição.

compaixão

“Na entrada do órgão existe estacionamento. 
Está faltando compaixão para com os animais”, diz o 
“Adota, Campina”, que ainda faz um apelo à direção 
do Centro de Zoonoses. “Sugerimos que se abram os 
portões, retirem os carros, estacionem na entrada 
do órgão e permitam que os pobres jumentinhos 
fiquem na área coberta”. A ONG também reclama que 
animais estariam aprisionados em galpões fechados e 
apertados.

confronto
A bancada governista na Câmara Municipal de 

Campina Grande parece ter decidido subir o tom contra 
o líder do bloco de oposição, vereador Olimpio Oliveira 
(PMDB), que até recentemente batia fortemente na 
gestão tucana, praticamente sem ser revidado.

discursos
Há quem diga, inclusive, que a manutenção de 

João Dantas (PSD) no Legislativo, ao invés de em uma 
secretaria, teria se dado porque o Governo Municipal 
entendeu que o estilo “veemente” do parlamentar era 
necessário para neutralizar o discurso da oposição.

Os homens envolvidos nos assaltos foram apresentados ontem

O governador Ricardo Coutinho 
anunciou na última sexta-feira, na 
cidade de Mamanguape, que o Hos-
pital Geral do município será o Cen-
tro de Cirurgias Cardíacas Pediátrico 
da região. Ele informou também 
que, até o fim de maio, a unidade de 
saúde vai realizar os procedimentos 
em crianças e lembrou que a Paraíba 
é destaque nacional no campo das 
cirurgias cardíacas de pediatria.

De acordo com Ricardo, esse era 
um grande problema no Estado, já 
que, até pouco tempo, as mães ti-
nham que recorrer à Justiça para 
conseguir a realização das cirurgias 
cardíacas nos seus filhos. “Nós vira-
mos essa página, criamos uma rede 
que acompanha a criança desde o 
nascimento, até sua cura”. O gover-
nador lembrou que no Hospital Ar-
linda Marques, situado em João Pes-
soa, já foram realizadas 382 cirurgias 
de coração em crianças.

Ainda durante a visita, o gover-
nador e a secretária de Estado da 
Saúde, Roberta Abath, lançaram a 
campanha de Leite Materno e in-
formaram que o Banco de Leite será 
aberto no próximo dia 19. O equi-
pamento vai servir para recém-nas-
cidos de toda região fazendo com 
que a demanda possa ser atendida 
em Mamanguape sem precisar ir até 
João Pessoa.  

Na ocasião, Ricardo inaugurou o 
Centro de Estudos do Hospital, para 

que os profissionais mantenham um 
nível permanente de conhecimento.

Galpão para pescadores
Também na última sexta-feira, 

Ricardo Coutinho entregou um gal-
pão de 450 metros quadrados para 
a Associação dos Pescadores e Aqui-
cultores do Vale do Mamanguape 
(Apavam). O imóvel será utilizado 
como sede da Apavam e vai abri-
gar as atividades da associação, que 
tem como foco principal o benefi-
ciamento e produção de pescado. A 
cessão possibilitará que a Apavam 
aumente a produção mensal de três 
toneladas para 20 toneladas até o 
fim do ano.

Além do galpão, situado às 
margens da BR-101, foram cedi-
dos 20 expositores (barracas) para 
serem utilizados na Feira Aquia-
groecológica, que é considerada a 
vitrine de venda dos produtos da 
Apavam e de produtores rurais da 
região. Com a cessão do galpão e 
dos expositores, a Apavam ganha 
um importante entreposto de dis-
tribuição de pescado, viabilizando o 
projeto de Desenvolvimento da Ca-
deia Produtiva do Pescado da Baía 
da Traição, do Governo Federal.

O governador destacou o po-
tencial da aquicultura da Paraíba e 
frisou que as ações realizadas pelo 
poder público são importantes para 
garantir o aumento da produção e 

geração de renda. “Nós temos um 
potencial muito grande. A ideia é 
que o governo incentive, como já es-
tamos incentivando há algum tem-
po, para que o pescado possa crescer 
e seja uma fonte de renda para mui-
tas famílias”, afirmou Ricardo. Ele 
citou ainda outras ações de apoio 
à piscicultura na Paraíba. “Temos o 
exemplo de Bananeiras, que hoje é 
o maior produtor de tilápia da Pa-
raíba, após o apoio do Cooperar e 
Empreender”, frisou.

aumento da produção 
O presidente da Apavam, 

Newton Tavares, afirmou que o 
galpão vai viabilizar o aumento de 
pescado da produção da Associação 
que hoje conta com 31 associados 
em Mamanguape, Baía da Traição e 
Rio Tinto. Além disso, o espaço será 
utilizado para promover a capacita-
ção de jovens que moram na região.

“O galpão vai possibilitar a cria-
ção do centro de processamento do 
pescado e de um centro de educa-
ção onde vamos poder trazer os fi-
lhos dos pescadores, aquicultores e 
produtores rurais para que eles re-
cebam capacitação e voltem ao mer-
cado de trabalho. Com essa iniciati-
va, o Governo tem aberto as portas 
para inserir jovens no mercado de 
trabalho e ainda possibilitar o cres-
cimento da nossa cadeia produtiva”, 
afirmou Newton Tavares.

Hospital fará cirurgias cardíacas
EM MaManGUaPE

Foto: Edson Matos
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A Polícia Civil da Paraíba 
prendeu quatro suspeitos de 
arrombamentos a instituições 
financeiras, roubos a estabe-
lecimentos comerciais e re-
sidências em bairros de João 
Pessoa. Com eles, foram apre-
endidos aproximadamente R$ 
20 mil, além de quatro armas 
de fogo, coletes balísticos, ma-
çaricos e outras ferramentas 
nos roubos. 

As investigações, que ti-
veram início há aproximada-
mente dois meses, constata-
ram a existência da associação 
criminosa do grupo e teve a 
ação executada pela Delegacia 
de Crimes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos) da capital. 

Segundo o delegado titu-
lar, Walter Brandão, o grupo já 
estava planejando um novo as-
salto ao prédio da Defensoria 
Pública da Paraíba, no Centro, 
mas foi interceptado pela ação 
da Polícia Civil. A quadrilha 
é acusada do arrombamento 
do caixa eletrônico na sede da 
Empresa Municipal de Limpe-
za Urbana (Emlur), no Bairro 

dos Estados, ocorrido no últi-
mo dia 13.

Assalto a residências 
No dia 29 de março, uma ocor-
rência de assalto a uma resi-
dência no Bairro dos Estados 
foi registrada na Delegacia de 
Roubos e Furtos da capital. 
“Uma das vítimas era idosa e 
foi amordaçada. De lá foram 
subtraídos joias, dinheiro, 
notebooks e celulares. Diante 
desse fato inicial, as delegacias 
e os agentes se empenharam 
para levantar indícios e in-
formações que chegassem à 
conclusão de quem seriam as 
pessoas envolvidas no crime. 
Apareceram outras residên-
cias assaltadas com ações se-

melhantes, então foram ras-
treados veículos utilizados no 
cometimento desses assaltos. 
E no dia 14 de abril, dia se-
guinte ao arrombamento do 
terminal de autoatendimento, 
na sede da Emlur, nós conse-
guimos prender em situação 
de flagrante, esses componen-
tes dessa quadrilha do crime 
organizado”, explicou a dele-
gada Emília Ferraz. 

Assalto na Emlur
No dia 12 de abril, cinco 

pessoas armadas entraram na 
sede da Emlur, fizeram reféns, 
amarraram os funcionários 
e os vigilantes com presilhas 
denominadas “enforca-gatos” 
e os colocaram em salas apar-

tadas e começaram a trabalhar 
no arrombamento do terminal 
eletrônico. A ação começou às 
20h do domingo e terminou 
por volta das 4h do dia seguin-
te. No decorrer da violação 
do caixa, os bandidos tiveram 
problemas na execução em 
razão de um dos cilindros de 
oxigênio ter acabado antes da 
conclusão. Eles então saíram 
do local, providenciaram ou-
tro cilindro e retornaram para 
concluir o crime. 

Os acusados
Apenas Julio César da 

Silva, de 26 anos, natural do 
Mato Grosso, assumiu o envol-
vimento nos crimes. Josevaldo 
Gomes da Silva, 20 anos, Mano-
el Afonso da Silva, 26, e Carlos 
Henrique Cunha, também 26, 
todos naturais de João Pessoa, 
negaram a participação nos as-
saltos e arrombamentos.

Segundo as investigações, 
Julio Cesar estava de posse de 
parte da quantia que havia 
sido retirada dos caixas ele-
trônicos. Uma característica 
crucial que levou a Polícia Civil 
à conclusão de que as notas 
que estavam com ele eram as 
do caixa eletrônico foi porque 
partes delas ainda estavam 
queimadas e com as pontas 
danificadas por consequência 
da explosão. 

Duas mulheres são presas na capital
PoR FalsidadE idEolÓGica

A Polícia Civil da Para-
íba, por meio do trabalho 
realizado por investigadores 
da Delegacia de Defraudações 
e Falsificações de João Pessoa, 
prendeu ontem duas mulhe-
res suspeitas da prática de 
falsidade ideológica. Irani Go-
mes da Silva e Jarcira da Silva 
foram presas em flagrante ao 
apresentar certidões de nas-
cimento de terceiros para a 
confecção de segunda via de 

carteira de identidade (RG).
De acordo com o dele-

gado Lucas Sá, as certidões 
de nascimento foram obtidas 
de maneira ilícita. “As inves-
tigações tiveram o apoio da 
Gerência de Identificação Ci-
vil e Criminal do Instituto de 
Polícia Científica, que cruzou 
as informações no prontuário 
civil, identificando o crime, 
cometido no posto do proje-
to Cidadão da Rua Maciel Pi-

nheiro, no bairro do Varadou-
ro”, explicou o delegado.

Segundo ele, os levan-
tamentos dos policiais ainda 
apontam que ambas as mu-
lheres têm ligações com pre-
sos da Penitenciária de Segu-
rança Máxima Doutor Romeu 
Abrantes (PB1) e portavam di-
versos cartões bancários, car-
tões do Bolsa Família, do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) em 
nome de terceiros. “Isso indica 

que as cédulas de identidade 
serviriam para a prática de no-
vas fraudes, como contratação 
de cartões bancários, emprés-
timos consignados e obtenção 
de benefícios sociais”, comple-
tou a autoridade policial.

Irani e Jarcira seguem 
para o Presídio Feminino Jú-
lia Maranhão, onde ficam à 
disposição da Justiça, já que 
falsidade ideológica é crime 
inafiançável. 
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Na expectativa de novo 
balanço, governo prevê 
recuperação da Petrobras
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Paraíba assume liderança regional

O governador Ricardo 
Coutinho avaliou como positi-
va a reunião dos governadores 
do Nordeste com a bancada 
nordestina composta por 177 
parlamentares, entre depu-
tados federais e senadores,  
realizada na quarta-feira, 15, 
em Brasília. Ontem, durante a 
transmissão do programa Fala 
Governador, pela Rádio Ta-
bajara, Ricardo ressaltou que 
“até então, na história do Nor-
deste, nós não tínhamos tido 
um movimento que buscasse 
convergir para debater entre 
governadores e as bancadas 
federais de cada Estado”.

O governador defendeu, 
no encontro, um sentimento 
que ele denominou de ‘nor-
destinidade’, que “possa nos 
orientar em busca do fazer 
coletivo, de olhar o Nordeste 
com a condição de perceber 
nele o grande instrumento 
de desenvolvimento que este 
país precisa seja no campo do 
turismo, seja no campo de de-
senvolvimento social”.

Rede pediátrica
Ainda no programa, o go-

vernador revelou que a partir 
do dia 22 de maio, o Hospital 
do Vale do Mamanguape de-
verá realizar as cirurgias car-
díacas em crianças nascidas 
nas maternidades públicas do 
Estado com problemas no co-
ração. Um mutirão de mais de 
20 cirurgias será efetuado no 
hospital onde foi criada uma 
Unidade de Terapia Intensiva 
Pediátrica com seis leitos e 
mais outros cinco leitos para 
recuperação desses pequenos 
pacientes, além de uma casa 

de apoio para mães das crian-
ças cirurgiadas.

Ricardo Coutinho lembrou 
que há oito anos, o grande dra-
ma da população paraibana era 
o fato de muitas famílias não te-
rem para onde levar seus filhos 
para serem operados. “Muitas 
crianças morreram por falta 
de assistência, porque o Esta-
do não tinha um programa que 
pudesse dar conta disto. Este 
problema saiu dos noticiários  
porque o Estado assumiu a ta-
refa de treinar o nosso pessoal, 
dando condições de realizar 
esse tipo de intervenção cirúr-
gica”, relatou.

Atualmente, a Paraíba dis-
põe de uma rede que atende a 
92% das crianças que nascem 
em maternidades públicas. No 
momento que nasce são feitos 
os primeiros exames para sa-
ber a capacidade cardíaca na-
quele recém-nascido. Foram 
320 cirurgias feitas no Hospi-
tal Arlinda Marques em crian-
ças cardíacas e mais 62 cirur-
gias em crianças cardíacas 
paraibanas feitas no Hospital 
Real da Beneficência Portu-
guesa, em Recife. “isto signifi-
ca que 382 cirurgias salvaram 
muitas crianças devolvendo 
às suas famílias a vida dessas 
crianças completamente reno-
vadas. Só sabe a importância 
disto que tem filhos, ou quem 
precisou e não encontrou, ou 
precisou e encontrou”, come-
morou o governador. 

 
Caravana do Coração
No  próximo mês de ju-

lho, a Caravana do Coração vai 
percorrer cerca de 12 municí-
pios de todas as regiões para 
examinar gestantes que ne-
cessitam de  atendimento. Elas 
serão encaminhadas até onde 
a caravana ficará acampada e 
um ônibus com todos os pro-
fissionais da área da saúde fa-
rão os exames nas mães, fetos 
e nas crianças recém-nascidas.

Rede pediátrica e Caravana 
do Coração também foram 
destaques no programa

Projeto de Lei contra 
nepotismo ganha força

Governo investiu mais de R$ 100 mi

Câmara muNiCiPal

OrÇamENTO DEmOCrÁTiCO ESTaDual

ESTaDOS DO NOrDESTE uNiDOS

O Governo do Estado in-
vestiu, em 2014, na região do 
Brejo, a partir das demandas 
elencadas pela população 
no Orçamento Democrático 
Estadual (ODE), mais de R$ 
100 milhões em obras de in-
fraestrutura como estradas, 
adutoras, além de ações nas 
áreas de educação, saúde e 
segurança pública. Na ava-
liação do governador Ricar-
do Coutinho, que participou, 
no sábado, 18, da plenária 
em Guarabira, o evento foi o 
maior já realizado na região 
geoadministrativa.

Ricardo destacou que a 
Paraíba é o único Estado do 
país que realiza o Orçamento 
Democrático. “A Paraíba é o 
único Estado brasileiro que 
tem a determinação e a co-
ragem de construir um orça-
mento para o ano seguinte, a 

partir da participação da po-
pulação em cada região. Esse 
é o exercício da democracia 
participativa que discute or-
çamento, que debate e confli-
ta opiniões com o governo e 
com o governador”, pontuou.

Coube ao secretário de 
Estado do Planejamento e 
Gestão, Tárcio Pessoa, a apre-
sentação das ações realizadas 
no Orçamento Democrático 
referente à plenária de 2013, 
que decidiu pelas obras e 
ações de 2014.

O investimento em pavi-
mentação de rodovias somou 
cerca de R$ 13 milhões, com 
destaque para o acesso Gua-
rabira-Piloezinhos; a pavi-
mentação da PB-085 que liga 
Duas Estradas, Lagoa de Den-
tro, Pedro Régis e Jacaraú; e 
a PB-075 que liga Guarabira, 
Cuitegi, Alagoinha, Alagoa 

Grande; além da PB-073, 
que faz a travessia urbana de 
Guarabira.

Na educação, a região do 
Brejo foi contemplada com 
reformas de escolas, kits es-
portivos, 14º e 15º salários 
para professores, entre outras 
ações totalizando mais de R$ 
5,3 milhões. De acordo com 
o secretário Tárcio Pessoa, 
na aérea de saúde, Guarabira 
e região teve aplicação de R$ 
27,9 milhões, no custeio do 
Hospital Regional da cidade, 
além de outros investimentos 
executados ou em andamento.

Para a habitação, foram 
R$ 11,8 milhões; abasteci-
mento d’água, mais de R$ 
23,9 milhões; sistema de 
esgotamento sanitário de 
Guarabira, R$ 12,7 milhões; 
Empreender Paraíba, R$ 5,1 
milhões em execução; incen-

tivos à indústria, R$ 7,7 mi-
lhões; segurança pública, R$ 
5,1 milhões; ações na área 
de desenvolvimento humano 
somaram R$ 1,2 milhão; in-
centivo ao vôlei, R$ 100 mil; 
Pacto Social, R$ 1,2 milhão, 
referente à travessia urbana 
de Duas Estradas e aquisição 
de cinco ambulâncias para os 
municípios de Cuitegi, Duas 
Estradas, Pilões, Mulungu e 
Serra da Raiz; agropecuária e 
pesca, R$ 200 mil; cultura, R$ 
522 mil (Caminhos do Frio e 
outros projetos); 

Participaram da plenária, 
a vice-governadora Lígia Feli-
ciano, o deputado federal Da-
mião Feliciano, os deputados 
estaduais Hervázio Bezerra e 
Gervásio Maia Filho, além de 
prefeitos e vereadores do Bre-
jo e secretários e dirigentes de 
órgãos estaduais.

O vereador Lucas de Bri-
to (DEM) conseguiu o com-
promisso público da maioria 
dos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) para aprovar 
os dois Projetos de Lei (PLs) 
que combatem o nepotismo 
no âmbito da Administração 
Pública da capital paraibana.

Ontem, o vereador Zezi-
nho do Botafogo (PSB) decla-
rou apoio às matérias que já 
haviam sido acolhidas pelos 
vereadores Bira Pereira e 
Fuba, ambos do PT, na sema-
na passada. “Este é o primei-
ro passo para que possamos 
contribuir com a  moraliza-
ção do serviço público pes-
soense. Neste momento, é 
importante o apoio da po-
pulação para que os projetos 
também sejam aprovados 
em Plenário”, ressalta Lucas.

O trabalho para conse-
guir a aceitação das maté-
rias teve início desde o últi-
mo dia 9, quando elas foram 
apresentadas no Legislativo 
pessoense. Ontem, mesmo 
em véspera de feriado, o par-
lamentar continuou com as 

articulações para conseguir 
o maior número possível de 
votos favoráveis, visando à 
aprovação final dos projetos.

Um dos PLs apresen-
tados veda o nepotismo no 
âmbito do Poder Legislativo 
Municipal e de todos os ór-
gãos da administração direta 
e indireta do Executivo Mu-
nicipal, enquanto a outra ma-
téria proíbe a contratação de 
parentes de vereador no âm-
bito do Poder Executivo de 
João Pessoa. “Nossa intenção 
é coibir totalmente a prática 
de nepotismo ou apadrinha-
mento entre Poderes e levar 
essa bandeira para outras 
Casas Legislativas da Paraíba 
e, quem sabe, do país”.

Neste sentido, um pro-
jeto similar já foi apresen-
tado na Câmara Municipal 
de Campina Grande pelo ve-
reador Napoleão Maracajá 
(PCdoB) que decidiu levar a 
iniciativa após conhecer os 
projetos durante uma visita à 
Câmara de João Pessoa. Ain-
da no Legislativo pessoense, 
o vereador Raoni Mendes 
(PDT) também declarou voto 
favorável aos textos.

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com,br

População polarizada por Guarabira escolheu, com 619 votos, a área da Saúde como prioritária para a segunda região georçamentária

Durante a audiência do 
Orçamento Democrático Esta-
dual, realizada na noite desse 
sábado, 18, a população da 2ª 
Região Georçamentária po-
larizada pela cidade de Gua-
rabira elegeu a saúde (619 
votos) como a principal prio-
ridade de investimentos para 
o ano subsequente na região. 
A audiência envolveu a par-
ticipação de 12 municípios e 
aconteceu no Ginásio da Es-
cola Estadual José Soares de 
Carvalho.

As outras duas priorida-
des mais votadas pela popula-
ção foram habitação (580 vo-
tos) e educação (407 votos). 
Cada participante pôde eleger 
até três obras, ações ou servi-
ços que gostariam que fossem 
investidos pelo Governo do 
Estado no próximo ano.

Participaram desta au-
diência cerca de 2.500 pessoas 
das cidades de Alagoinha, Ara-
çagi, Cuitegi, Duas Estradas, 
Mulungu, Pilões, Pilõezinhos, 
Pirpirituba, Serra da Raiz, Gua-
rabira e Sertãozinho.

O governador Ricardo 
Coutinho prestou contas das 
ações. “Temos no Estado mais 
de 300 obras em execução. Só 
em Guarabira estamos inves-
tindo mais de R$ 122 milhões 
em obras. ”, disse.

Estradas entregues no sábado já beneficiam 145 mil paraibanos

Governo inaugura três rodovias 

Saúde, educação 
e habitação

Guarabira tem 
novo Ciretran

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, ainda 
no sábado, 18, obras de três 
rodovias no Brejo paraiba-
no, totalizando R$ 6 milhões 
de investimentos, 44 qui-
lômetros de extensão que 
beneficiam mais de 145 mil 
paraibanos. A agenda de tra-
balho começou por Alagoa 
Grande, onde Ricardo entre-
gou a restauração da PB-075 
(21 quilômetros) que beneficia 
107,5 mil habitantes de Alagoa 
Grande, Alagoinha e Cuitegi, 
além dos usuários da rodo-
via que trafegam para outros 
municípios da região e para o 
Rio Grande do Norte. Na obra 
executada sob a supervisão do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), o Governo do 
Estado investiu R$ 2,7 milhões. 

Na primeira solenidade, 

em Alagoa Grande, o governa-
dor destacou a importância da 
participação popular na reali-
zação da obra. “Estamos entre-
gando aqui uma estrada estra-
tégica, pavimentada há mais de 
31 anos no Governo Burity I. O 
asfalto já não existia mais, en-
tão nós priorizamos essa obra, 
uma das demandas do Orça-
mento Democrático Estadual. 
Quero compartilhar com vocês 
a pavimentação de mais uma 
estrada”, comemorou Ricardo. 

Ele ainda lembrou que 
mais de 1.000 quilômetros de 
estradas já foram pavimen-
tados ou recuperados e que 
mais de 1.000 quilômetros de 
rodovias serão pavimentados. 
A meta é deixar a Paraíba com 
uma das melhores malhas viá-
rias do país. “A Paraíba esco-
lheu o trabalho”, completou.

O Brejo paraibano ga-
nhou, também no sábado, 
18, a nova sede da 2ª Cire-
tran. O governador Ricar-
do Coutinho inaugurou as 
instalações do novo equi-
pamento em Guarabira. Na 
obra, foram investidos cer-
ca de R$ 2 milhões. 

Na avaliação do gover-
nador, a nova Ciretran, além 
de trazer mais conforto aos 
usuários, vai disponibilizar 
atendimento de qualidade. 
“É importante a qualifica-
ção de nossos espaços para 
que a população possa ser 
atendida melhor. Nós esta-
mos inaugurando hoje essa 
Ciretran, temos a de Piancó, 
a de Sousa, a Ciretran do 
Valentina Figueiredo, em 
João Pessoa e fico feliz por-
que são todas as áreas do 
Governo que estão atuando 
e, naturalmente, Guarabira 
precisava de uma Ciretran 
com estética bonita, mas 
também com funcionalida-
de, que é isto que nós vamos 
ter aqui”, adiantou Ricardo.

O governador avaliou 
que a Paraíba vivencia um 
tempo diferente quando 
o Governo prioriza ações 
em todos os municípios, 
não apenas nas maiores 
cidades.

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB
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O Brasil carente 
de líderes

Ao lado da esposa, enquanto a acompanhava 
em um exame de rotina, o médico me olha e 
começa a puxar o assunto dominante nas rodas 
de conversa pelo país. O tom era aquele de 
sempre: “Vivemos uma crise política. Nossos 
representantes não têm vergonha. Não Existe mais 
ética. É preciso mudar tudo. O PT está afundando 
o Brasil…”.

Esse é o tipo de diálogo que se for levado na 
pressa, não passa da superficialidade, podendo 
conduzir ao discurso leviano. Na posição de 
cliente, eu só ouvia, até que ele me provocou: 
“Carecemos de um representante digno, que 
nos faça ter orgulho, que sirva de exemplo”, e 
emendou: “Quem para você foi um exemplo de 
líder político na história do nosso país?”

“Jango”, disparei, prontamente, começando a 
ficar curioso pelo rumo que a conversa tomaria. 
O médico arregalou os olhos, talvez por esperar 
que minha resposta fosse qualquer outra. Fiz 
questão de me referir ao líder que propôs resolver 
a reforma agrária desapropriando todas as 
terras às margens de açudes, ferrovias e rodovias 
federais.

Até hoje a direita não gosta do ex-presidente 
João Goulart. Os militares, então, cultivam 
fervorosa repulsa. Preferem o diabo. Tanto que 
contra um presidente revolucionário, o golpe de 
1964 foi a saída. Covarde, vale ressaltar. 

O médico fez longa pausa, balançou a cabeça 
positivamente, dizendo “foi um grande líder”. 
Não sei em que sentido falou, mas, logo em 
seguida, apresentou sua referência. “Para mim, 
um exemplo de líder foi Fernando Henrique 
Cardoso”.

Como esperava algo do tipo, não me espantei, 
apenas aguardei a deixa. Ele ressaltou que FHC 
mostrou grandeza na transição para o governo 
Lula. Recebeu o novo presidente, eleito por um 
povo que tinha a esperança da transformação. 

O governo FHC teve coisas boas, bem 
pontuais. Foram muito mais erros que acertos, 
não foi um bom gestor. Como o médico se limitou 
a lembrar do ex-presidente por sua condição de 
professor universitário e pela condução do cargo 
na saída do Palácio do Planalto, concordei, sem 
prolongar muito a conversa. 

Onde estão?
Hoje, se Lula resolve abdicar das eleições de 

2018 o PT não tem um nome com força política 
considerável para assumir o posto de liderança 
nacional. Da mesma forma estão os tucanos, 
mantêm Aécio por falta de opção. É o chamado “só 
tem tu, vai tu mesmo!”.

As lideranças no Senado estão gastas. 
Os novos apontados ou foram fabricados 
forçosamente, ou não têm sustentação pela 
própria carreira. Queimações e cassações melam a 
pompa dos líderes. Ficha-suja não vale. 

A carência é tanta que qualquer truculento 
acaba sendo eleito defensor da moral, mesmo que 
atropele a Constituição Federal de 1988. A mídia 
os elege, o povo faz o favor de aplaudir. Vide o 
novíssimo modelo de ‘jurista-pop’.

Não podemos nos contentar com Bolsonaro, 
Cunha, Calheiros. Essa laia conservadora quer 
afundar o Brasil. Por outro lado carecemos de 
Prestes, Goulart e outros corajosos como Eduardo 
Campos, que se foi antes do tempo. Ricardo 
Coutinho desponta como liderança no Nordeste, 
mas ainda há um longo caminho pela frente. E 
Lula, isolado como está, não resolve.

Prêmio Solução Nota 10 repercute 
em site do Ministério da Educação
Os participantes podem 
enviar ideias, ou curtir e 
compartilhar as cadastradas

O Desafio Solução Nota 
10, desenvolvido pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), foi divul-
gado no site do Ministério 
da Educação: Central de 
Mídia. O portal noticiou a 
apresentação do prêmio 
pela secretária executiva 
da Gestão Pedagógica Ro-
ziane Marinho, no Congres-
so Internacional de Gestão 
de Inovações da Educação 
do Setor Público (Cigisp 
2015). O evento ocorreu 
em Brasília na sexta-feira 
(17), quando a secretária 
apresentou os objetivos e a 
dinâmica do projeto.

O Congresso Interna-
cional de Gestão da Inova-
ção no Setor Público tem 
por objetivo compartilhar 
experiências práticas de 
sucesso, instruir e dissemi-
nar processos inovadores 
relacionados à educação 
e à Administração Pública 
em geral. O Cigisp foi orga-
nizado pelo Ministério da 
Educação em parceria com 
a Universidade Federal de 
Lavras (UFLA) e a Escola 
Nacional de Administra-
ção Pública (Enap), com o 
apoio do Prêmio Ideia. 

De acordo com a secre-
tária executiva, a ideia de 
lançar esse desafio para a 
participação popular par-
tiu do princípio de que o 
sistema não tem resposta 
para tudo. Além disso, Ro-
ziane Marinho acredita que 
esse projeto estimula a po-
pulação a pensar sobre a 
própria educação.

O prêmio Solução Nota 
10 é desenvolvido pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Educação 
do Estado e pelo Prêmio 
Ideia, em parceria com o 
Ministério da Educação, 
Universidade Federal de 
Lavras e o CNPQ. Até o mo-
mento cerca de 6 mil ideias 
já foram postadas pelo pú-
blico. 

Os participantes po-
dem enviar ideias, curtir, 
comentar e compartilhar 
outras ideias que vão aju-
dar a acumular pontos. As 
propostas são recebidas 
por um comitê interno, 
que modera e avalia, se-
leciona as melhores para 
organização dos projetos 
de inovação e execução dos 
mesmos. Todos os cidadãos 
são convidados para parti-
cipar deste grande desafio 
de ideias. Os interessados 
podem consultar a chama-
da pública no link: http://
solucaonota10.pb.gov.br/
chamada_publica.pdf.

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, destacou ontem, em Nova York, 
a expectativa com a publicação dos ba-
lanços da Petrobras nos próximos dias. 
Para ele, a divulgação dos resultados 
será mais um passo na reconstrução 
da empresa. Ele destacou também a 
expectativa com o novo Conselho de 
Administração da Petrobras, que de-
verá ter mais profissionais da iniciativa 
privada e menos indicações políticas.

Ao participar, nessa segunda-feira 
da  Cúpula das Américas de Política 
Monetária, promovida pela agência 
de notícias Bloomberg, Levy disse que 
o excesso de preocupação com a Pe-
trobras é bom, mas indicou que par-
te das mudanças tem a ver também 
com a queda nos preços do petróleo 
no mercado internacional e, por isso, 
o impacto não é só na economia brasi-
leira, mas também no exterior. 

Em entrevista transmitida na in-
ternet pela Bloomberg, o ministro 
afirmou também que o Brasil tem, sim, 
condições de alcançar este ano a meta 
de superávit primário de 1,2% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma de todos 
os bens e serviços gerados pelo país).

Levy reafirmou que a maior parte 
do esforço do governo para equilibrar 
suas contas está concentrada nos cor-
tes de gastos do governo e na “rever-
são” de certos benefícios fiscais. Ele se 
referia às desonerações em determina-
dos setores, usadas até recentemente 
pelo governo para o enfrentamento 
da crise.

Sobre os gastos com a Previdência, 
o ministro lembrou que, no Brasil, as-
sim como em outros países, é impor-
tante estar alerta para não romper 
certos limites e verificar se esses limi-
tes são sustentáveis. Ele falou sobre a 
mudança no foco dos ajustes, imple-
mentados no segundo mandato da 
presidente Dilma Rousseff, como as 
alterações em benefícios trabalhistas e 
previdenciários.

O ministro voltou a defender que 
os investimentos em infraestrutura te-
nham origem mais nas empresas pri-
vadas, por intermédio do mercado de 
capitais, do que no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). Na mesma linha do discurso 
feito durante evento do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e do Banco 
Mundial, encerrado no fim de semana, 
ele reafirmou que é preciso atrair capi-
tal externo para a infraestrutura.

Levy acredita que balanço aponta 
para a recuperação da Petrobras

EXPECTATIVA DA FAZENDA

Karine Melo 
Repórter da Agência Brasil 

O Decreto  8.433/15, 
que  homologa três terras 
indígenas na região Norte 
do país, foi publicado na edi-
ção de ontem do Diário Ofi-
cial da União. A demarcação 
de 232.544 hectares atende 
a quatro etnias nos Estados 
do Amazonas e do Pará.

Habitada por índios 
kaixana, a terra indígena 
Mapari, no Amazonas, é a 
maior das três novas reser-
vas. Com 157.246 hectares, 
está localizada nos municí-
pios de Fonte Boa, Japurá e 
Tonantins.

No Pará, no município 
de Senador José Porfírio, a 
Terra Indígena Arara da Vol-
ta Grande do Xingu, habita-
da por povos arara e juruna, 

tem 25,5 mil hectares. Ela 
faz parte dos procedimentos 
de licenciamento da Usina 
de Belo Monte.

Ocupando territórios 
dos municípios de Borba e 
Novo Aripuanã (AM), a ho-
mologação da terra indígena 
Setemã atende reivindicação 
de índios mura. A reserva 
tem área de 49.773 hectares.

Na semana passada o 
Governo Federal recebeu re-
presentantes da Articulação 
Nacional dos Povos Indíge-
nas, e o ministro da Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República, Miguel Rossetto, 
reafirmou o compromisso 
com os direitos desses povos.

Concurso público
Amanhã, o Ministério 

do Planejamento publicará 
autorização para a realiza-

ção de concurso para o cargo 
de agente da Fundação Na-
cional do Índio (Funai). Se-
rão 220 vagas, segundo nota 
divulgada no fim de semana 
pelo Palácio do Planalto.

“Esses decretos de ho-
mologação são importantes 
para garantir a territoriali-
dade das comunidades di-
retamente interessadas e 
demonstram que o Governo 
Federal está empenhado na 
efetivação dos direitos dos 
povos indígenas. Nesse sen-
tido, outras áreas poderão 
ser declaradas e homologa-
das ainda este ano. A reali-
zação do concurso, por sua 
vez, contribuirá significa-
tivamente para o fortaleci-
mento da Funai no exercício 
de sua missão institucional,” 
disse o presidente da insti-
tuição, Flávio Chiarelli.

Decreto do governo homologa 
terras indígenas na região Norte

MAIS DE 200 MIL HECTARES

As propostas são 
recebidas por um 
comitê interno, 
que avalia as 
melhores para 
organização dos 
projetos de 
inovação

Conselho de Administração terá mais participação privada e menos do governo, afirma ministro
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Políticas

Kátia Abreu disse que o 
percentual de juros deve 
seguir tendência de 2014

Ministra garante que ajuste 
fiscal não afetará Plano Safra

A ministra da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimen-
to, Kátia Abreu, afirmou que 
o Plano Safra 2015-2016 
não será afetado pelo ajuste 
fiscal que está sendo execu-
tado pelo Governo Federal. 
Segundo ela, a presidente 
Dilma Rousseff não vai con-
siderar o ajuste nos anún-
cios que pretende fazer em 
maio dos recursos que serão 
disponibilizados para o cus-
teio dos agricultores.

De acordo com a minis-
tra, o percentual dos juros 
deve seguir a tendência do 
ano passado, quando as ta-
xas foram similares à da in-
flação, o que indica que “a 
taxa real de juros é neutra”. 
Além disso, segundo ela, o 
crédito de custeio faz parte 
de uma necessidade impres-
cindível aos produtores, que 
precisam plantar. Quanto 
aos investimentos, os agri-
cultores podem decidir se 
vão receber aportes ou não.

“Ajuste fiscal não pode 
ser sinônimo de imobilis-
mo. O Plano Safra é um dos 
pontos que a presidente ex-
clui do ajuste. O aumento 
de juros é importante, coisa 
natural, porque se analisar-
mos, no passado a inflação 
ficou em 6,5% e as taxas de 
juros também. Elas variam 
de acordo com inflação 
no histórico dos anos. Ele 
seguirá o mesmo curso, o 
mesmo rumo e as taxas de 

juros serão praticamente 
neutras, como foram no ano 
passado”, declarou.

Kátia Abreu se reuniu 
com a presidente ontem 
de manhã, no Palácio do 
Planalto e falou com a im-
prensa ao final do encontro. 
Ainda sobre os juros, ela 
defendeu tratamento igua-
litário dos agropecuários 
em relação aos demais em-
presários. 

“Acredito que a taxa de 
juros entre 8,5 até 9% está 
muito compatível com o 
nível de inflação de 8,5%. 
Independentemente de 
ajuste fiscal, se temos infla-
ção maior e os juros reais 
do país aumentaram, não 
há diferença nenhuma do 
mundo rural. Nós vivemos 
no mesmo mundo em que 
os demais empresários do 
Brasil vivem”, disse.

A ministra anunciou 
que o governo lançará no 
dia 6 de maio o Plano Na-
cional de Defesa Agro-
pecuária, que pretende 
modernizar práticas e re-
gulamentar normas sobre o 
controle sanitário e a venda 
de medicamentos veteriná-
rios no país. Além disso, no 
dia 30 de abril a presidente 
deverá assinar decreto ins-
tituindo a região Matopiba 
(Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia), com o objetivo de 
aprimorar políticas e dar 
prioridade a investimentos 
nesses Estados.

“Ela (Dilma) conhece e 
sabe que é uma das últimas 
regiões agrícolas do mundo 
em expansão, sem desma-
tamento. O decreto vai deli-
mitar essa área e apresentar 
todos os seus potenciais. 

 BRASIL 

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

A ministra Kátia Abreu anunciou que o Governo Federal vai lançar, no dia 6 de maio, o Plano Nacional de Defesa Agropecuária

Queremos destacar os inves-
timentos não só no Brasil, 
mas internacionais. Essa re-
gião pode ter um olhar espe-
cial”, declarou Kátia.

A ministra lembrou que 
a presidente Dilma Rousseff 
deixou bem claro que a defe-
sa agropecuária é priorida-
de. “O essencial é formatar, 

decidir as diretrizes, porque 
os recursos não irão faltar. 
Isso são palavras da presi-
dente. Porque tem coisas que 
precisam ser feitas, que não 

entram no ajuste. E defesa 
agropecuária, Plano Safra na 
área de custeio não entra em 
termos de ajuste, em termos 
de redução de recursos”.

Daniel Lima
Da Agência Brasil

O Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deverá fechar 
o ano em 8,23%, de 
acordo com o boletim 
Focus divulgado sema-
nalmente pelo Banco 
Central. O índice havia 
recuado para 8,13% 
na semana passada, 
após 14 semanas de 
previsões de alta. Para 
os preços administra-
dos, que sofrem algum 
controle do governo, 
como a gasolina e a 
energia elétrica, a es-
timativa de alta foi 
mantida em 13%.

O mercado finan-
ceiro piorou a  esti-
mativa de retração de 
1,01% para 1,03% no 
Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todos 
os bens e serviços do 
país. Foi mantida a ex-
pectativa de retração 
na produção industrial 
em 2,5%. Não houve 
alteração, no boletim 
Focus, em relação à 
dívida líquida do setor 
público em proporção 
do PIB, com 38%.

No setor externo, 
a estimativa para o dé-
ficit em conta corren-
te continua em torno 
de US$ 77 bilhões se a 
balança comercial fe-
char o ano com saldo 
de US$ 4,3 bilhões e os 
investimentos estran-
geiros diretos em US$ 
56 bilhões.

O boletim Focus re-
trata a visão do merca-
do financeiro sobre os 
indicadores e é apura-
do semanalmente por 
meio de pesquisa com 
cerca de 100 instituições 
financeiras. O resulta-
do da semana anterior 
é sempre divulgado às 
segundas-feiras.

Mercado estima que 
inflação será de 8,23% 

ECONOMIA

O IPCA deverá 
fechar o ano 
em 8,23%, de 
acordo com o 
boletim Focus
divulgado 
pelo BC

Elaine Patricia Cruz 
Da Agência Brasil 

O delegado Luís Fernan-
do Lopes Teixeira, um dos res-
ponsáveis pela investigação da 
chacina na sede do Pavilhão 
9, torcida organizada do Co-
rinthians, disse ontem que a 
principal hipótese para as mor-
tes é o tráfico de drogas. “Por 
enquanto, a linha mais forte 
seria uma disputa pelo ponto 

de venda de drogas. Uma das 
[oito] vítimas estaria envolvida 
nessa disputa, mas ainda não 
há nada 100% comprovado.”

Segundo a Polícia Mili-
tar, o crime ocorreu na noite 
de sábado (18), por volta das 
23h. Sete corpos foram en-
contrados baleados na sede 
do Pavilhão 9, na Ponte dos 
Remédios, Zona Oeste da ca-
pital. A oitava vítima foi leva-
da ao Hospital das Clínicas, 

mas não resistiu aos ferimen-
tos.

Teixeira não confirmou 
a informação de que a ordem 
para os crimes partiu de uma 
facção criminosa. De acor-
do com o delegado, a polícia 
trabalha com dois nomes de 
suspeitos, mas não os revelou 
para não prejudicar as inves-
tigações. A suspeita é de que 
o crime tenha sido praticado 
por dois ou três homens, “de 

Da Agência Brasil  

A cunhada do tesoureiro 
afastado do PT, João Vaccari 
Neto, Marice Correia de Lima, 
prestou depoimento na tarde 
de ontem na Superintendên-
cia da Polícia Federal (PF), 
em Curitiba. De acordo com 
a assessoria da PF, Marice co-
meçou a depor por volta das 
4h30 e terminou às 17h.

Logo em seguida, Mari-
ce voltou para a carceragem 

da PF, onde cumpre prisão 
temporária. Marice é uma das 
pessoas investigadas na Ope-
ração Lava Jato, que apura de-
núncias de desvio de dinhei-
ro da Petrobras. Vaccari foi 
preso na última quarta-feira 
(15). Suspeito de corrupção 
passiva e lavagem de dinhei-
ro, o tesoureiro foi detido em 
sua casa, em São Paulo.

Na última quarta-feira, 
o juiz federal Sérgio Moro, 
responsável pelos processos 
decorrentes da operação, 

expediu mandado de prisão 
temporária contra Marice, 
mas os policiais federais não 
a localizaram. Ela, no entan-
to, apresentou-se na última 
sexta-feira. Segundo seu ad-
vogado, Cláudio Pimentel, ela 
estava no Panamá.

De acordo com o juiz, Ma-
rice recebeu dinheiro enviado 
pelo doleiro Alberto Youssef a 
pedido de empreiteiras. Além 
disso, ela é suspeita de ter 
renda e patrimônio incompa-
tíveis com seus ganhos. 

Chacina de São Paulo pode ter 
relação com tráfico de drogas

Cunhada de ex-tesoureiro do  
PT depõe na Polícia Federal

LINHA DE INVESTIGAÇÃO

OPERAÇÃO LAVA JATO

Arcebispo de 
Brasília é eleito 
novo presidente 
da CNBB

Yara Aquino 
Da Agência Brasil 

O arcebispo de Brasília, 
dom Sérgio Rocha, foi eleito 
ontem presidente da Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). O novo presi-
dente terá mandato de quatro 
anos e  foi escolhido no pri-
meiro escrutínio, após superar 
os dois terços dos votos neces-
sários para a eleição. Dom Sér-
gio Rocha substitui o cardeal 
Raymundo Damasceno Assis.

No processo de eleições 
iniciado hoje serão escolhidos 
também o vice-presidente, 
o secretário-geral e os presi-
dentes das 12 comissões epis-
copais da CNBB. As eleições 
podem prosseguir até o dia 23 
de abril. A cerimônia de posse 
está marcada para sexta-feira 
(24), em Aparecida (SP).

Dom Sérgio Rocha foi no-
meado bispo pelo papa João 
Paulo II em 2001. Em janeiro 
de 2007, o papa Bento XVI o 
nomeou arcebispo coadjutor 
da Arquidiocese de Teresina 
(PI). Também pelo papa Ben-
to XVI, em 2011, foi nomeado 
arcebispo metropolitano de 
Brasília. Ele estudou Filosofia 
e Teologia. É mestre em Te-
ologia Moral pela Pontifícia 
Faculdade de Teologia Nossa 
Senhora da Assunção (SP).

FOTO: Pedro França/Agência Brasil



Chefes de Estado vão 
se reunir na próxima 
quinta-feira, em Bruxelas 

Europa vai discutir tragédias 
migratórias no Mediterrâneo

Os chefes de Estado e 
de governo da União Eu-
ropeia (UE) vão promover 
um Conselho Europeu ex-
traordinário na próxima 
quinta-feira (23), em Bru-
xelas, capital da Bélgica, 
para debater as mais re-
centes tragédias no Medi-
terrâneo, anunciou ontem 
o presidente do Conselho 
Europeu.

“A situação no Medi-
terrâneo é dramática. Não 
pode continuar assim. Não 
podemos aceitar que cen-
tenas de pessoas morram 
ao tentar atravessar o mar 
rumo à Europa. Foi por isso 
que decidi convocar um 
Conselho Europeu extraor-
dinário para esta quinta-
feira”, afirmou Donald Tusk, 
em vídeo divulgado na rede 
social Twitter.

“Há desafios que só 
podem ser adequadamen-
te respondidos se houver 
uma abordagem coopera-
tiva, como é o caso dos flu-
xos migratórios. Não posso, 
nesse contexto, deixar de 
lamentar profundamente 
os trágicos acontecimentos 
desse fim de semana, que 
reforçam ainda mais a pre-
mência de todos trabalhar-
mos juntos em uma solução 
para o flagelo a que temos 
assistido no Mar Mediter-
râneo”, disse  o primeiro-
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Karine Melo
Da Agência Brasil

FOTO: Bundesregierung

ministro português, Pedro 
Passos Coelho.

As autoridades euro-
peias devem debater o que 
pode e deve ser feito para 
que essas catástrofes não 
se repitam e sobre como 
podem agir na Líbia para 
impedir que a situação po-
lítica interna deixe cami-
nho livre aos traficantes de 
seres humanos.

Os fluxos migratórios 
da África para a Europa 

têm aumentado considera-
velmente nos últimos anos. 
A superlotação e a falta de 
condições das embarcações 
levam, muitas vezes, à mor-
te de centenas de pessoas. 
Atualmente, a Guarda Cos-
teira italiana resgata de 500 
a 1.000 pessoas por dia.

Ontem, a chanceler ale-
mã Angela Merkel cobrou 
respostas da Europa sobre 
o mais recente naufrágio 
de imigrantes no Mediter-

râneo, que matou centenas 
de pessoas. “Como milhões 
de alemães”, Angela Merkel 
está chocada com o naufrá-
gio desse domingo ao largo 
da Líbia, em que podem ter 
morrido 700 pessoas, disse 
o porta-voz, Steffen Seibert, 
à imprensa em Berlim.

Ainda segundo o por-
ta-voz, o fato de naufrágios 
ocorrerem “com triste re-
gularidade no Mediterrâ-
neo” não é uma situação 

digna para a Europa. Ele 
acrescentou que um conti-
nente que tem um compro-
misso com a humanidade 
precisa encontrar respos-
tas, mesmo quando não há 
respostas fáceis.

Para o governo alemão, 
a prioridade é salvar o maior 
número de vidas e, a médio 
e longo prazo, reforçar a 
luta contra o tráfico de pes-
soas e estabilizar os países 
de origem dos migrantes.

A chanceler alemã Angela Merkel cobrou respostas da Europa sobre o naufrágio de imigrantes que matou 700 pessoas

Pelo menos 20 pessoas 
morreram ontem no naufrá-
gio de uma embarcação no 
Mediterrâneo com mais de 
300 ocupantes. A informação 
foi dada por uma das pessoas 
a bordo, que pediu ajuda a 
uma organização interna-
cional quando o navio estava 
afundando.

A Organização Inter-
nacional para as Migrações 
(OIM) disse ter recebido pe-

dido de ajuda de uma embar-
cação que estava afundando 
no Mediterrâneo e que trans-
portava mais de 300 pessoas.

O porta-voz da OIM, 
Joel Millman, informou que 
o gabinete da organização 
em Roma recebeu o pedido 
de uma de três embarca-
ções próximas que se en-
contravam em águas inter-
nacionais.

“O interlocutor disse 
que havia 300 pessoas em 
sua embarcação, que estava 

afundando, e falou de mor-
tes, 20 pelo menos”, escre-
veu Federico Soda, amigo de 
Millman em Roma, em um 
correio eletrônico.

Soda contou que a or-
ganização fez contato com a 
Guarda Costeira e repassou 
informações sobre as em-
barcações. “Mas eles não têm 
recursos para fazer esses 
salvamentos no momento”, 
adiantou.

Segundo a OIM, os 
guarda-costeiros vão pro-

vavelmente tentar redire-
cionar navios comerciais 
para o local onde o barco 
está afundando. A operação 
não é fácil, já que, segundo a 
organização, alguns navios 
comerciais “não querem co-
laborar”.

O anúncio é feito horas 
antes da reunião dos minis-
tros do Interior e dos Negó-
cios Estrangeiros da União 
Europeia para discutir a 
tragédia no Mediterrâneo 
no último domingo, quando 

mais de 700 migrantes mor-
reram após o barco em que 
viajavam com destino à Itália 
naufragou.

Na semana passada, 
mais dois naufrágios de em-
barcações deixaram cerca 
de 450 mortos, provocando 
apelos para uma ação ime-
diata.

Pelas tendências atuais, 
calcula-se que o total de 170 
mil migrantes desembarca-
dos no ano passado na Itália 
seja ultrapassado em 2015.

Novo naufrágio no mar deixa 20 mortos
Da Agência Lusa

Da Agência Lusa

A Agência de Me-
teorologia do Japão 
emitiu ontem alerta 
de tsunami após tre-
mor de magnitude 
6,8 em Okinawa, no 
extremo-Sul do país, 
informou a televisão 
pública NHK. Segun-
do a emissora, o aviso, 
emitido na sequência 
do terremoto regis-
trado na pequena Ilha 
de Yonaguni, que faz 
parte do arquipélago 
de Okinawa, foi dirigi-
do a várias ilhas, lem-
brando a possibilidade 
da ocorrência de on-
das de até 1 metro.

O Centro de Aler-
tas de Tsunami do Pa-
cífico informou, em 
comunicado, que, com 
base nos dados dispo-
níveis, “o tremor não 
representa ameaça de 
tsunami”. O Serviço 
Geológico dos Estados 
Unidos, que monito-
ra a atividade sísmica 
no mundo, mudou a 
magnitude do abalo 
de 6,8 para 6,6, a 71 
quilômetros a leste de 
Hualian, em Taiwan, 
onde foi sentido em 
menor escala.

Em meados de 
fevereiro, na sequên-
cia de um tremor de 
6,8 na escala Richter, 
o Japão registou pe-
queno tsunami, sem 
registo de vítimas ou 
danos materiais. Uma 
onda de 10 centíme-
tros foi monitorada 
na costa de Miyako, 
no Iwate, depois de a 
agência meteorológi-
ca japonesa ter emiti-
do alerta de tsunami 
com onda de até 1 
metro de altura.

Japão faz 
advertência
sobre risco
de tsunami

O Brasil condenou a 
execução, pelo grupo radical 
Estado Islâmico, de homens 
identificados como cristãos 
etíopes que foram capturados 
na Líbia. “O atroz assassinato 
de cristãos etíopes na Líbia, 
tornado público no domingo 
(19), e o atentado terrorista 
no último sábado, em Jalala-
bad, no Afeganistão, que re-
sultou em dezenas de mortos 
e feridos, denotam absoluta 
falta de respeito aos direitos 
humanos mais básicos e são 
afrontas diante das quais a co-
munidade internacional não 
pode se calar”, diz nota divul-
gada ontem pelo Itamaraty

No documento, o governo 
brasileiro “reitera sua repulsa 
à intolerância religiosa e ao 
terrorismo, qualquer que seja 
sua origem ou justificativa”.

No último domingo, um 
vídeo  de 29 minutos divulga-
do em sites jihadistas, mostra 
um grupo de 12 homens sendo 
degolados em uma praia e ou-
tro grupo, de 16 homens, mor-
tos a tiros em área deserta. Em 
fevereiro, os jihadistas divul-
garam outro vídeo mostrando 
a decapitação de 21 homens, 
a maioria egípcios coptas, em 
uma praia, numa encenação 
parecida com a das imagens di-
vulgadas no domingo. (19)

Brasil condena em nota 
execuções de cristãos

LÍBIA

Os islamitas shebab, aliados 
da Al Qaeda, reivindicaram ontem 
a autoria do atentado contra um 
carro da Organização das Nações 
Unidas (ONU) na Somália, na loca-
lidade de Garowe (Norte), capital 
da região autônoma de Puntland, 
em que morreram pelo menos seis 
funcionários da organização.

“Visamos à ONU em Garowe, 
matamos e ferimos pessoas”, disse 
à agência de notícias francesa AFP 
um porta-voz dos shebab, Abdula-
ziz Abu Musab.

O porta-voz acusou os funcio-
nários das Nações Unidas de “in-

tegrarem as forças de colonização 
da Somália”.

O chefe da missão da ONU no 
país, Nick Kay, condenou o ataque 
na rede social Twitter, afirmando 
“estar chocado pelas mortes”.

Nem ele, nem outro represen-
tante da organização em Moga-
díscio confirmou o balanço feito 
por Abdulahi Mohamed, da po-
lícia de Puntland, de seis mortos, 
incluindo quatro estrangeiros.

O chefe da polícia local, Ah-
med Abdulahi Samatar, informou 
que sete pessoas ficaram feridas, 
incluindo dois estrangeiros.

“Confirmamos a morte de seis 
funcionários da ONU, incluindo um 

estrangeiro (...) o inquérito prosse-
gue para determinar as circunstân-
cias” do ataque, acrescentou.

“Pensamos que a bomba es-
tava presa ao carro e foi ativada 
perto das instalações da ONU”, 
declarou Abdulahi Mohamed. “A 
base da ONU não foi atingida e 
não se tratou de um atentado 
com carro-bomba”, disse.

Fontes dos serviços de seguran-
ça da Somália observaram que o 
carro pode ter passado sobre uma 
bomba artesanal, colocada à beira 
da estrada. O país vive uma guerra 
civil e não tem um efetivo poder 
central desde a queda do presidente 
Siad Barre, em 1991.

Islamitas assumem autoria de ataque
ATEnTAdo À onu

Da Agência Lusa
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BOTAFOGO

Clube está no quadrangular
Marcelo Vilar diz que a 
próxima fase será bem 
mais complicada

Página 23

Vasco e Botafogo vão 
decidir o Carioca nos
dois próximos domingos

Os jogadores do Botafo-
go se reapresentaram ontem 
na Maravilha do Contorno, sa-
tisfeitos em terem cumprido 
o primeiro objetivo da equipe 
no Campeonato Paraibano, o 
de se classificar para o qua-
drangular final da competi-
ção. O Belo conseguiu o fei-
to, com uma antecipação de 
quatro partidas para o final 
da fase de classificação, após 
a vitória no último domingo 
sobre o Auto Esporte, por 4 
a 2, em partida disputada no 
Estádio Almeidão.

Mesmo já classificado, 
o treinador Marcelo Vilar 
não quer que o time dimi-
nua o ritmo para chegar na 
fase final em crescimento. 
"Nós sabíamos que quando 
nossas bolas começassem a 
entrar tudo seria diferente. 
Os jogadores levaram muito 
tempo para conseguir o rit-
mo desejado e agora o jogo 
deles está fluindo natural-
mente, como era esperado. 
Alguns atletas já estão ren-
dendo o que nós esperáva-
mos deles, quando eles fo-
ram contratados. Mas vem 
aí o quadrangular e será um 
outro campeonato, com todo 
mundo começando do zero, 
e algumas equipes mais re-
forçadas. Será uma fase bem 
mais difícil do que foi esta 
primeira. Temos que estar 
preparados, e não podemos 
diminuir o ritmo", disse o 
técnico botafoguense.

Amanhã, o Belo volta a 
campo, desta vez para en-
frentar o Sousa, às 20h30, no 
Estádio Marizão, em Sousa. 
Se vencer, o Botafogo garante 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Classificação

Próximos jogos - Amanhã
Atlético x Campinense
Sousa x Botafogo

Paraibano 2015
Times PG J V E D GP GC SG
10  Botafogo  32 14 10 2 2 29 12 17
20  Treze  27 15 7 6 2 21 14 7
30  Campinense  22 12 6 4 2 21 12 9
40  CSP 22 14 6 4 4 16 14 2
50  Auto Esporte  20 15 6 5 4 20 15 5
60  Sousa 19 14 5 4 5 14 18 -4
70  Atlético  16 14 3 7 4 24 22 2
80  Lucena 13 15 3 4 8 19 27 -8
90  Santa Cruz  12 14 2 6 6 15 24 -9
100  Miramar  5 15 1 2 12 12 33 -21

Lucena x Auto Esporte
Treze x Miramar

pelo menos a terceira posição 
no G4. A princípio, Marcelo 
Vilar não tem nenhum pro-
blema técnico ou disciplinar 
para escalar a equipe. Com as 
mudanças feitas pela FPF na 
tabela do Campeonato Parai-
bano, no próximo domingo o 
Belo irá a Santa Rita enfrentar 
o Santa Cruz, no Estádio Tei-
xeirão.

Com a classificação já ga-
rantida, Vilar poderá dar uma 
maior chance a alguns joga-
dores que precisam de ganhar 
melhor ritmo de jogo, como o 
atacante Potita, que voltou no 
último domingo, marcando 
inclusive um gol, e o zagueiro 
Walter, que também retornou 
no Botauto, após um longo 

período de inatividade. Outro 
que deverá ter novas chan-
ces é o zagueiro Mauro, que 
já está recuperado de uma 
contusão, e pode retornar a 
equipe. O meia Léo Henrique, 
ex-Flamengo, recentemente 
contratado, é mais uma opção 
para o técnico Vilar.

Auto Esporte
Quem segue se afastan-

do da zona de classificação é 
o Auto Esporte que amanhã 
terá mais um jogo difícil em 
Campina Grande. Com 20 
pontos, o Alvirrubro ocupa a 
quinta posição e tem o Sousa, 
com 19, na sexta posição. Com 
sérios problemas de ordem fi-
nanceira, o Alvirrubro precisa 

vencer para ainda alimentar 
chances de figurar entre os 
quatro melhores.

O Lucena com 13 pontos 
quer se afastar ainda mais da 
zona de rebaixamento que 
tem hoje Miramar e Santa 
Cruz. Como o Tricolor de San-
ta Rita não joga neste meio de 
semana, o Lucena pode abrir 
quatro pontos, caso vença o 
Auto Esporte, às 20h30, no 
Amigão.

O clássico do Sertão deu 
Atlético. O “Trovão Azul” fez 1 
a 0 e se afastou da zona, em-
bora possa ainda perder pon-
tos pela suposta irregularida-
de do lateral Cícero que jogou 
com três amarelos diante do 
Auto Esporte. 

O Botafogo está em paz com a sua torcida e liderando com absoluta tranquilidade a primeira fase do Campeonato Paraibano. Tem o melhor ataque e a melhor defesa

Agora está confirmado. O atacante 
Nonato desembarca amanhã em Cam-
pina Grande e será apresentado à noi-
te a torcida do Treze, momentos antes 
do jogo contra o Miramar, programado 
para às 20h30, no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande. Nonato 
encerrou a sua participação no Campeo-
nato Goiano, no último domingo, na 
derrota de seu time, o Goianese, para 
o Goiás, pelas semifinais. A diretoria do 
Galo quer regularizar o atleta até a pró-
xima sexta-feira, para que ele estreie no 
próximo sábado, contra o Auto Esporte, 
em João Pessoa.

Ontem, o dia foi de reapresentação 
para o elenco, após o empate em 1 a 1 no 

clássico dos maiorais, no último domingo. 
Para o jogo contra o Miramar, a expecta-
tiva é pela estreia do atacante Preto, que 
não pôde enfrentar o Campinense, por-
que ainda não estava regularizado. Ele 
deverá entrar no lugar de Marcelo Mar-
ciel, que fraturou o pulso no jogo de do-
mingo, e vai passar três semanas em tra-
tamento médico. Outros dois desfalques 
certos para amanhã são o lateral direito, 
David Modesto, e o zagueiro Alisson Pe-
reira. ambos vão cumprir suspensão por 
terem levado o terceiro cartão amarelo. 

Com o empate diante da Raposa, o 
Treze se manteve na segunda posição do 
campeonato, com 27 pontos, em 15 jogos 
realizados.

Nonato chega amanhã e será apresentado diante do Miramar
TREZE

Campinense
A exemplo do Treze, o Campinense 

retornou aos trabalhos na tarde de on-
tem, após o clássico dos maiorais. O em-
pate em um a um com o Galo manteve o 
time na terceira posição, com 22 pontos, 
só que em apenas 12 jogos. A Raposa en-
frenta amanhã o Atlético, no Perpetão, 
em Cajazeiras. 

Hoje pela manhã, o técnico Francisco 
Diá comandará um treino tático, encer-
rando os preparativos para o jogo do Ser-
tão. A delegação viajará para Cajazeiras, 
logo após o almoço. Para esta partida, a 
expectativa é pelas estréias do zagueiro 
Juliano e do volante Casado. A diretoria 
aguarda a regularização junto à CBF, até 
no máximo amanhã à tarde, horas antes 
da partida.

Homenagens
Antes do clássico, o Governo do Es-

tado, através da Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer, prestou algumas homena-
gens a desportistas pelos 40 anos do Está-
dio Amigão. O secretário executivo José 
Marco fez a entrega de medalhas e pla-
ca a dirigentes que prestaram relevantes 
serviços ao futebol da cidade, entre Chico 
Chaves, ex-presidente da FPF e conselheiro 
do Treze, ao atacante Adelino, maior arti-
lheiro nas quatro décadas, a Liga Campi-
nense de Desportos, e ainda ao radialista 
falecido Joacir de Oliveira que deu nome 
ao Troféu para o vencedor da partida. 
Como foi empate, o Campinense que era 
o visitante - o mandante era o Treze - ficou 
com o troféu. O Campinense, pelo cente-
nário, também foi homenageado.FotoS: Cláudio Goes

Foto: Ascom/Botafogo

Com a bola rolando não houve vencedor no mais tradicional clássico do futebol paraibano

A Sejel 
promoveu 
homenagens 
a dirigentes 
pelos 40 anos 
do Amigão



Bolt reconhece que ainda 
está longe da melhor forma
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Jamaicano vence desafio 
no Rio com um tempo 
abaixo do esperado

Estive domingo passado no 
Amigão e presenciei o clás-
sico Treze 1 x 1 Campinense. 
Vi um bom primeiro tempo 
e gols e um segundo tempo 
terrível em que foi marcado 
mais pelas brigas na arqui-
bancada geral do que pelo 
futebol de ambos. Por falar 
em brigas as cenas foram 
desagradáveis. Um artefato 
caseiro atingiu um torcedor do Campinense que 
precisou de ser atendido pela ambulância e um 
outro por uma bala de borracha, fora os arremes-
sos de garrafas de água mineral dos dois lados das 
torcidas. Muito feio para a importância de Treze e 
Campinense.

Cenas chocantes

Quem com ferro fere, 
com ferro será ferido

Ano passado, na decisão do Campeonato Carioca, o 
Flamengo comemorou o título para frustração do tor-
cedor vascaíno e com um gol irregular de Márcio Araújo. 
Irresponsavelmente o goleiro do Flamengo, Felipe, postou 
nas redes sociais que “roubado é mais gostoso”, numa 
declaração ridícula e merecedora de uma grande punição, 
o que não aconteceu.

A arbitragem no futebol carioca passa por um pe-
ríodo nebuloso e as maiores polêmicas no Brasil vem da 
Cidade Maravilhosa, onde o futebol perdeu o seu charme 
há muito tempo. Madureira ainda reclama de uma bola 
que entrou, mas o árbitro não viu. Foi contra o Flamen-
go. O Vasco questionou o pênalti de Guinazu em cima 
de Everton na primeira fase em que o Flamengo venceu 
por 2 a 1. Fred, dias atrás, pôs a boca no trombone ao 
macular o  Campeonato do Rio por conta das péssimas 
arbitragens.

O atacante fora expulso no jogo contra o Flamengo 
ao receber uma falta que o juiz deu o contrário. E falou 
também dos pênaltis estranhos ao favor do Vasco, na 
sua opinião. Se a gente ficar aqui pontuando os erros de 
arbitragem vai longe. Essa decadência do futebol carioca 
tem se refletido no Campeonato Brasileiro.

O Flamengo, ano passado, esteve várias rodadas 
na zona de rebaixamento. O Vasco disputou a Segunda 
Divisão. O Botafogo caiu para a Segunda Divisão e o 
Fluminense, melhor colocado, sequer brigou por uma vaga 
na Libertadores. Esse é o retrato do futebol carioca onde 
o presidente do Vasco, Eurico Miranda, dá uma declaração 
após vencer o Flamengo que já tinha ganho o campeona-
to e pouco importa o que vem pela frente.

No tocante as arbitragens e a choradeira do Flamen-
go pelo fato da bola - na ótica dos rubro-negros - não 
ter sido pênalti e Gilberto não ter levado o cartão ver-
melho após a cobrança do pênalti quando foi comemorar 
junto a torcida é apenas desculpa esfarrapada, pois quem 
com ferro fere, com ferro será ferido.

O Auto Esporte vinha bem na competição até mesmo 
com salários atrasados, mas ninguém é de ferro. Saiu 
Jason e oito jogadores, time esfacelado, repetindo 2014 
quando perdeu o vice-campeonato para o Campinense.

Repetição de 2014

Até quando vai perdurar 
essa situação no Auto 
Esporte? A equipe vinha 
crescendo e a torcida esta-
va empolgada. Agora sai da 
briga pelo quadrangular e o 
futuro é mesmo sombrio.

Ainda o Auto

A Sejel comemorou os 40 
anos do Amigão com home-
nagens a personagens que fi-
zeram história nessas quatro 
décadas e entre eles Chico 
Chaves, ex-presidente da FPF 
e conselheiro do Treze.

Homenagens

Li algumas coisas sobre a eliminação do Corinthians. Que 
o regulamento era esdrúxulo porque um time invicto dei-
xa a competição na cobrança de penalidades para o um 
adversário, o Palmeiras, que fez campanha bem inferior 
na fase classificatória. Verdade. Mas os clubes não apro-
varam. Só agora vieram questionar.

Regulamento

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Usain Bolt é o principal 
nome do atletismo desde que 
surgiu para o mundo, nos Jo-
gos Olímpicos de 2008. Des-
de então, quebrou recordes 
nos 100m e 200m e já esta-
beleceu seu posto como len-
da do esporte. Mas o jamai-
cano afirmou anteriormente 
que, se manter no topo, não 
é uma tarefa simples. Requer 
foco extra para não perder a 
motivação. Depois de vencer 
mais um desafio ''Bolt Con-
tra o Tempo'' no Rio, com um 
tempo considerado abaixo 
do esperado, o maior velo-
cista da atualidade deixou 
claro que precisa seguir tra-
balhando duro para se man-
ter como o número 1. 

Ele reconhece que tem 

um dom, mas valoriza mui-
to a questão da técnica ao 
dizer que tenta  aprimorar 
treino após treino. E os sa-
crifícios devem seguir até 
2016, quando ele voltará ao 
Rio de Janeiro para disputar 
sua última edição de Jogos 
Olímpicos.

“Não se explica um ta-
lento. É algo que meu técnico 
sempre fala. Todos em circui-
to mundial, todos têm talen-
to. A diferença é o quanto se 
treina e se sacrifica para con-
seguir alcançar suas vitórias. 
Por muitos anos, trabalho 
duro e treino forte para conti-
nuar sendo o número 1” disse 
Bolt, que pretende estender a 
carreira até 2017, após pedi-
do de seus patrocinadores.

Usain Bolt visitou o Bra-
sil nos últimos quatro anos. 
Desde 2013, disputou o de-
safio e saiu vitorioso. Mas 

sempre sem precisar de seu 
máximo para vencer. Ao falar 
sobre os Jogos do Rio, ele avi-
sa aos fãs do país que a visita 
do ano que vem promete ser 
bem diferente.

“Eu gosto muito de vir 
aqui. A torcida é sempre in-
crível. Essa acaba sempre 
sendo minha primeira corri-
da da temporada, então não 
vai ser tão rápido quanto 
todos querem que seja. Mas 
acho que até as Olimpíadas 
já vou ter corrido mais vezes 
voltada para isso, vou estar 
em melhor forma. Vai ser in-
crível e realmente gosto de 
estar aqui” diz.

Bolt planeja voltar a cor-
rer já no primeiro fim de se-
mana de maio. Ele confirmou 
que vai disputar o Mundial de 
Revezamentos, em Nassau, 
nas Bahamas. O Brasil tam-
bém terá equipes nas dispu-

tas dos 4x100m e 4x400m, 
tanto masculino quanto femi-
nino. O evento é classificató-
rio para os Jogos de 2016.

No domingo passado, 
o astro venceu o desafio de 
100m com o tempo de 10s12, 
acima da marca esperada, 
abaixo dos 10. Em segundo 
lugar ficou o americano Ryan 
Bailey (10s24), seguido pelo 
brasileiro José Carlos Morei-
ra, o Codó (10s51). O quarto 
colocado foi o holandês Chu-
randy Martina (10s53). Ao 
falar de chances de quebrar 
seus próprios recordes, ele 
voltou a dizer que tem von-
tade de alcançar essas faça-
nhas, mas na prova dos 200m 
(atual recorde é 19s19).

“Não tenho me preocu-
pado com isso. Meu foco é 
nos 200m. É nessa prova que 
quero bater o recorde” con-
cluiu.

Usain Bolt reconhece que se manter no topo é uma tarefa muito difícil e está fazendo de tudo para melhorar a sua forma física

Maurren Maggi deixa atletismo este ano
A carreira de um dos 

maiores nomes do atletismo 
do Brasil está chegando ao 
fim. Medalhista de ouro dos 
Jogos Olímpicos de Pequim 
2008 ao saltar 7,04m, Maur-
ren Maggi anunciou que vai se 
aposentar até o fim deste ano. 
A notícia foi divulgada pela 
própria atleta de 38 anos, que 
participou da transmissão ao 
vivo da TV Globo do evento  

"Bolt Contra o Tempo", no Jo-
ckey Club, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro.

“Uma hora ou outra ia 
ter que acontecer. Vamos fa-
zer uma despedida muito le-
gal (haverá um evento), mas 
é sentido estar parando, né? 
Uma vida inteira nisso, me-
xeria com qualquer um. Não 
é para agora (mas para o fim 
do ano). Não abandonei as 

pistas, estou me mantendo 
da melhor maneira possível 
para continuar esse ano e dar 
uma parada de vez” afirmou 
Maurren, acrescentando que 
sua filha, Sophia, está bastan-
te contente porque terá mais 
tempo com a mãe. 

Pela primeira vez, a sal-
tadora estará do outro lado. 
Ao lado de nomes como Guga, 
Giba, Daiane dos Santos, en-

APOSENTADORIA

tre outros, ela faz parte do 
Time de Ouro. A equipe, mon-
tada pela Rede Globo, vai par-
ticipar das transmissões do 
canal, além de estar junto aos 
internautas no GloboEsporte.
com.

“O trabalho que estamos 
fazendo exige demais de eu 
estar falando, comentando 
dos atletas. É uma honra. Vou 
fazer com qualidade o Time 
de Ouro. Esse ano é meu últi-
mo, e ano que vem é só Rede 
Globo” relatou.

Além da medalha olím-
pica no salto em distância 
em Pequim 2008, Maurren 
foi prata no Mundial de Va-
lencia 2008 e bronze em 
Birmingham 2003, além dos 
três ouros nos Jogos Pan-A-
mericanos de Guadalajara 
2011, Rio de Janeiro 2007 
e Winnipeg 1999, todas na 
mesma modalidade. De 10 
a 26 de agosto, acontece 
a edição canadense des-
se torneio, em Toronto, e a 
saltadora afirma que só irá 
se estiver em condições de 
buscar a medalha de ouro. A 
atleta ainda disputará tam-
bém o Troféu Brasil de Atle-
tismo pelo seu clube, o São 
Paulo, de 9 a 12 de outubro.Maggi pretende disputar os Jogos Pan-Americanos no Canadá, mas só se for para brigar pelo ouro
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Doriva elogia poder de reação
VASCO nA finAl
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Técnico diz que time
mostrou personalidade
na decisão com o Fla

Curtas

Santos espera que
2o jogo seja na Vila

Barça decide com o 
PSG no Camp nou

Tite não consegue 
entender eliminação

Rafael Oliveira é o
líder dos artilheiros

PRASS, O heRói dO PAlmeiRAS

Finalista de melhor campanha, 
o Santos espera decidir o Campeonato 
Paulista na Vila Belmiro. Após a vitória 
sobre o São Paulo na semifinal, no último 
domingo, o técnico Marcelo Fernandes 
reiterou o desejo de atuar no próprio 
estádio diante do Palmeiras, no jogo de 
volta da série decisiva.

O zagueiro Thiago Silva está fora do 
jogo de hoje, contra o Barcelona, no Camp 
Nou, pela partida de volta das quartas de 
final da Liga dos Campeões por lesão na coxa 
direita. No primeiro jogo, o Barça venceu de 3 
a 1. Recuperando-se de uma lesão na coxa 
direita, o defensor foi cortado da lista de 
relacionados. 

O atacante Rafael Oliveira, do 
Botafogo-PB é o líder de gols em 2015. 
Com os dois gols marcados contra o 
Auto Esporte, ele assumiu a ponta no 
Prêmio Friedenreich, passando Robert, 
do Sampaio Corrêa e Max, do América de 
Natal. Rafael Oliveira está em negociação 
com o Botafogo carioca para as disputas 
do Campeonato Brasileiro da Segunda 
Divisão que começa em maio.

Fernando Prass foi o grande herói da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, nos pênaltis, na arena de Itaquera, no último 
domingo. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o goleiro defendeu as cobranças de Elias e Petros e colocou o Verdão na 
final do Campeonato Paulista. Para ele, o triunfo sobre o arquirrival tem de ser muito comemorado, mas com a ciência de que o 

principal desafio ainda está por vir nas próximas semanas - o título será decidido contra o Santos, nos dois próximos domingos. A 
última vez do Palmeiras na final do Campeonato Paulista foi em 2008, ano em que conquistou o título contra a Ponte Preta. Com um 
elenco reformulado, a equipe busca coroar os quatro meses de trabalho do novo Departamento de Futebol, encabeçado pelo diretor 
Alexandre Mattos e marcado pela chegada de 20 jogadores ao clube.

O Corinthians se reapresentou na 
manhã de ontem, no CT Joaquim Grava, após 
a eliminação para o arquirrival Palmeiras na 
semifinal do Paulistão, em disputa de pênaltis 
na Arena Corinthians. O técnico Tite, que falou 
na coletiva após o jogo que não conseguiria 
dormir, mostrou-se um dos mais abatidos 
no dia seguinte.  Ele olhou o treino de longe 
e continua sem entender a eliminação do 
Corinthians.

Atlético-PR anuncia 
saída do técnico

O Atlético-PR anunciou ontem, em 
nota oficial, a saída do técnico Enderson 
Moreira. Ainda não há um nome indicado 
para sua vaga."O CAP agradece o trabalho 
de Enderson Moreira no período em que 
ficou à frente da equipe atleticana e deseja 
sucesso em sua carreira profissional", 
comunica o clube.

O treinador chegou ao clube no 
mês de março, após ser demitido do 
Santos. Após oito jogos, e com o Atlético-
PR brigando contra o rebaixamento no 
Campeonato Paranaense, o treinador 
não resistiu e viu encerrada sua 
trajetória na equipe. Em oito jogos à 
frente do Furacão, Enderson somou três 
vitórias, três empates e duas derrotas 
- a última delas, no último sábado, 
quando recebeu o Rio Branco na Arena da 
Baixada e perdeu por 3 a 1. Atualmente, 
o Atlético-PR lidera o quadrangular do 
rebaixamento no Paranaense, com sete 
pontos em quatro jogos.

Um dos principais res-
ponsáveis pela ida do Vasco 
para a final do Campeonato 
Carioca é o técnico Doriva. 
Após a classificação ocupan-
do a terceira colocação na 
primeira fase do Estadual, 
o Cruz-Maltino enfrentou o 
Flamengo na semifinal, com 
a desvantagem do empate, 
e, no segundo jogo, venceu 
o Rubro-Negro por 1 a 0, se 
classificando para a grande 
final. 

Em uma análise da tra-
jetória do Vasco até a grande 
final, Doriva destacou a não 
classificação antecipada na 
primeira fase, frisou o poder 
de reação da equipe e exaltou 
o trabalho para o jogo contra 
o Flamengo. 

“Tivemos chances de fe-
char nossa classificação para 
a semifinal antes, mas per-
demos para a Friburguense 
e vacilamos. A equipe reagiu 
bem, tivemos uma boa vitó-
ria contra o Volta Redonda. 
A equipe teve caráter, vitória 
contundente que nos moti-
vou para a semifinal. Sabía-
mos que iam ser dois jogos 
importantes. Nos prepara-
mos para passar. Felizmente 
conseguimos e vamos jogar 
a final” discorreu o coman-
dante.

No próximo domingo, o 
Vasco volta a campo para jo-
gar o primeiro jogo da final, 
contra o Botafogo, que elimi-
nou o Fluminense nos pênal-
tis, no último sábado. O Alvi-
negro é o campeão da Taça 
Guanabara e, por isso, tem 
a vantagem do empate para 
conquistar o troféu do Esta-
dual. Ainda haverá também o 
jogo no domingo do dia três 
de maio, que decidirá o Cam-
peonato Carioca. 

Renan, do Botafogo
Herói da classificação 

do Botafogo para a final do 
Campeonato Carioca, o go-
leiro Renan vai disputar a 
terceira decisão de Estadual 
neste ano. Nas outras duas 
ocasiões – em 2008 e 2009 –, 
ele tinha menos de 20 anos e 
foi derrotado pelo Flamengo. 
Mais experiente, aos 25 anos, 
o substituto de Jefferson ago-
ra é um dos líderes do atual 

elenco e espera por uma his-
tória diferente desta vez. Ele 
conta que algumas coisas 
mudaram desde as outras 
finais.

“Eu tinha apenas 18 
anos na minha primeira de-
cisão, quando substituí tam-
bém um goleiro de seleção, o 
Castillo, do Uruguai. Naquela 
vez, foi o meu primeiro ano 
de profissional. Não fui cam-
peão em 2008 e 2009, mas a 
experiência foi muito gran-
de. Agora estou mais velho, 
mais maduro e vou ter essa 
nova oportunidade. Me sinto 
mais experiente. A vida ensi-
na muito. Na final veremos 
quem vai ser o campeão” dis-
se.

Renan substitui Jeffer-
son, que foi submetido a uma 
artroscopia no joelho direito, 
há uma semana. O titular ain-
da está em fase de recupera-
ção e fora da final do Carioca. 
Depois, o camisa 1 da Sele-
ção Brasileira vai retomar o 
posto também no Botafogo. 

CBF tem reservas e ativos de R$ 1 bilhão
Durante a posse de Mar-

co Polo Del Nero na última 
quinta-feira, na sede da CBF, 
no Rio de Janeiro, a entidade 
revelou que nos últimos três 
anos conseguiu uma situação 
financeira estável, com R$ 1 
bilhão entre reservas e ati-
vos. O novo mandatário e o 
antecessor, José Maria Marin, 
fizeram questão de exaltar 
os investimentos feitos pela 
confederação nas mais diver-
sas competições.

“Hoje, a CBF tem uma 
situação financeira estável, 
inteiramente isenta de dívi-
das, com sólidos contratos 
de patrocínio, além de reser-
vas e ativos que alcançam um 
patamar invejável próximo a 
R$ 1 bilhão” disse José Maria 
Marin.

Del Nero e Marin revela-
ram ainda que fizeram investi-

mentos diretos e indiretos de 
mais de R$ 100 milhões para a 
realização das Séries C e D.

“Os investimentos feitos 
pela CBF nestes campeona-
tos deficitários garantem a 
continuidade de mais de 200 
clubes e geram emprego di-
reto para cerca de 4.500 atle-
tas em todo o país” afirmou 
Marco Polo Del Nero.

A CBF, segundo os diri-
gentes, passou a organizar 
13 competições. Até 2012, a 
entidade tinha sob a sua res-
ponsabilidade apenas seis 
campeonatos. Foi criada a 
Copa Verde e reestruturada a 
Copa do Nordeste. 

Em relação à Seleção 
Brasileira e a revelação de 
jogadores, Marco Polo fez 
questão de buscar alguns 
dados e citar a Liga dos Cam-
peões. 

CHEIA DE DINHEIRO

“Gostaria de dar um 
dado impactante e revela-
dor: o Brasil tem hoje 76 jo-
gadores atuando na Liga dos 
Campeões. Aparentemente, 
perdemos apenas para a 
Espanha. Sabem por quê? 

Porque nesta lista não estão 
incluídos aqueles jogadores 
com dupla nacionalidade. Ou 
seja, o Brasil continua sendo 
o maior celeiro do futebol 
mundial”, disse o dirigente 
da Confederação.

Marco Polo Del Nero falou da boa situação financeira da Entidade

Gilberto parte 
para a cobrança 

do pênalti que deu 
a classificação ao 
Vasco na final do 

Carioca

fOTOS: Reprodução/internet
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Seleção do Qatar 
de Handebol Beach 
enfrenta paraibanos

Asiáticos inauguram nova quadra
NA VILA OLÍMPICA

Beach Soccer com 
semifinais na orla

Corrida em Campina 
reúne 200 atletas

No feriado dedicado a Tiradentes, 
a arena da praia do Cabo Branco, em frente 
ao Sesc Hotelaria, acontece dois jogos da 
fase semifinal da Copa Verão de Beach 
Soccer. Às 15h, jogam Moroni/Colégio 
Master x Mocidade/Laboratório Carlos 
Chagas. Às 16h se enfrentam Pitimbu 
Fênix e Palhoça Marisol, no masculino. No 
feminino, às 17h, o CCCLB terá pela frente 
o Clube Maníacos, e na sequência, às 
18h, atuam SC/Real Madrid e Mocidade/
Laboratório Carlos Chagas.

Cerca de 200 atletas ganham 
as ruas na manhã de hoje na cidade de 
Campina Grande, em mais uma edição da 
tradicional Corrida Teles Albuquerque. 
Todos os participantes que cruzarem a 
linha de chegada receberão medalhas. 
A largada será no Açude Velho e os 
atletas terão que dar duas voltas 
ao seu redor, totalizando assim um 
percurso de 5km. O evento abre 
oficialmente o calendário de corridas 
de rua de Campina Grande.

Curtas

Andressa Morais 
é destaque em SP

A paraibana Andressa Morais 
foi um dos destaques do Campeoanto 
Paulista de Atletismo, que ocorreu no 
último final de semana na Arena Caixa, 
Centro de Atletismo professor oswaldo 
Terra, em São Bernardo do Campo, interior 
pauylista. Andressa, que comemorou 
a qualificação no lançamento do disco 
para o Mundial no início do mês, no Chile 
(61,65 m), voltou a se destacar. Venceu 
a prova no ABC com 61,20m. O índice 
exigido é de 61,00 m.

Um jogo amistoso gra-
tuito, entre a seleção mas-
culina do Qatar e da Paraíba, 
marcará hoje, às 9h, a inau-
guração da quadra de han-
debol beach da Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Es-
tados. O jogo servirá de pre-
paração para que o terceiro 
lugar no último Campeona-
to Mundial possa conseguir 
uma vaga no continente 
asiático no Mundial/2016. 
Inaugurado no mês de março 
pelo Governo do Estado a Vila 
Olímpica Parahyba recebeu 
investimentos de R$ 30 mi-
lhões com melhoramentos em 
todAs as 30 modalidades, for-
talecendo o esporte da terra. 

   “Vários setores já estão 
funcionando perfeitamente e 
agora será a vez do handebol 
de areia, que está em evidên-
cia internacionalmente e ga-
nhará seu espaço no comple-
xo. Trata-se de um governo 
do esporte que vem investin-
do em todas as modalidades 
no Estado”, observou o secre-
tário de Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel), Tibério Limei-
ra. De acordo com o gerente 
da Vila Olímpica, Antonio 
Meira, uma nova oportuni-
dade para quem ainda não 
conhece um dos melhores 
equipamentos esportivos do 
país, com uma partida a nível 
internacional. 

“Aproveitar o feriado e co-
nhecer o que o Governo do Es-
tado vem fazendo pelo esporte 
da Paraíba e assistir um belo 
espetáculo. Mantendo a bele-
za da Vila Olímpica a arena do 
handebol beach ficou um espe-
táculo”, comentou Meira. Sob o 
comando do técnico.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O desfile de 30 escoli-
nhas marcou o início da 3ª 
edição da Copa Paraíba de 
Futebol Sub-15, etapa do Li-
toral, no último sábado, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. Com a apresentação 
da Banda Marcial Hercy Car-
valho, de Santa Rita, que tem 
a regência do jovem maestro 
João Júnior, mais de 500 ga-
rotos participaram da soleni-
dade oficial de abertura. 

A competição, organiza-
da pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel), é realizada 
desde o ano de 2013 e sem-

pre revelando novos talentos 
para outros Estados brasi-
leiros. “Em todas as outras 
edições, mais de 120 meni-
nos saíram para jogar e fazer 
testes em equipes de outros 
estados brasileiros. E isso 
mostra o quanto a Copa é va-
lorizada”, disse o coordena-
dor geral, Raimundo Braga. 

O secretário titular da 
Sejel, Tibério Limeira, que 
decretou a competição aber-
ta oficialmente, destacou o 
quantitativo de elogios por 
parte de desportistas de 
todas as regiões pela reali-
zação da Copa Paraíba. “Em 
todos os lugares do Estado 

sempre tem alguém que pa-
rabeniza o Governo do Es-
tado pela iniciativa de focar 
uma competição para ga-
rotos até 15 anos. E isso só 
faz com que aumentem as 
forças de toda a equipe para 
poder realizar mais eventos 
visando beneficiar o esporte 
paraibano”, disse. 

Tibério ainda ressaltou 
que a Copa Paraíba já está 
inserida oficialmente no ca-
lendário esportivo das gran-
des ações. “Já é uma realida-
de o sucesso da Copa Paraíba 
por isso já está inserida no 
calendário esportivo oficial. 
O que muda de um ano para 

o outro é que sempre está 
aumentando o quantitativo 
de participantes”, concluiu o 
secretário. 

Jogos Indígenas
Na próxima quinta-fei-

ra, às 10h, será a vez da so-
lenidade de abertura dos Jo-
gos Indígenas 2015, que vai 
acontecer no município de 
Baía da Traição. Estarão par-
ticipando índios também de 
aldeias das cidades de Mar-
cação e Rio Tinto. O evento 
terá duração de três dias, é 
promovido pelo Governo do 
Estado e tem servido de inte-
gração entre os indígenas.

Desfile marca abertura da Copa PB
FUTEBOL SUB-15

Pernambuco e Bahia 
alcançaram no último final 
de semana, os melhores re-
sultados no Troféu Sérgio 
Silva de Natação, no primei-
ro evento realizado na Vila 
Olímpica Parahyba, após a 
inauguração, no Bairro dos 
Estados. Os dois Estados 
conseguiram as primeiras 
colocações nas categorias 
infantil, juvenil, júnior e sê-
nior. Uma das melhores da 
Paraíba foi a atleta Danielly 
Laurentino (Sesi/PB), que 
ficou na quarta posição, 
nos 50m juvenil 2. O Grê-
mio/Cief ocupou a quinta 
colocação no revezamento 
4x50 medley, com os atletas 

Tatiana Wanderley, Fernan-
da Silva e Andressa Silva. 

Mais de 400 atletas, 
representante de 26 clu-
bes da região Nordeste, 
disputaram a competição. 
A Paraíba foi representa-
da pelo Clube dos Oficiais 
da Polícia Militar (COPM), 
Esporte Clube Cabo Bran-
co (ECCB), Grêmio/Cief,  
Sesi  e Atleta do Futuro 
(Campina Grande). Para o 
gerente da Vila Olímpica 
Parahyba, Antonio Meira, 
foram três dias de disputa 
com a presença de fami-
liares, amigos, dirigentes e 
atletas que obteve o êxito 
esperado por todos. 

PE e BA são destaques em Troféu

Após lançar o edi-
tal de convocação para 
o Programa Bolsa Atle-
ta 2015, o Governo do 
Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel), publicou 
em sua última edição 
do Diário Oficial do 
Estado (DOE), portaria 
que estabelece os pro-
cedimentos de inscri-
ção e os critérios para 
concessão do benefício.

A portaria, publi-
cada no DOE do último 
sábado, ainda traz a 
porcentagem de 25% 
dos recursos destina-
dos a modalidades não 
olímpicas – novidade 
deste ano. O prazo 
para a realização das 
inscrições para o Pro-
grama Bolsa Atleta 
2015 terá início em 4 de 
maio e segue até 15 de 
maio, no horário das 9h 
às 12h e das 14h às 17h, 
na Vila Olímpica Parah-
yba, localizada na Rua 
Desportista Aurélio Ro-

cha, Bairro dos Estados, 
João Pessoa.

Os atletas, paratle-
tas e técnicos deverão 
preencher ficha de ins-
crição disponibilizada 
no site do Governo do 
Estado (www.paraiba.
pb.gov.br), no link da 
Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte 
e Lazer. A portaria traz 
a documentação ne-
cessária para cada mo-
dalidade de bolsa, que 
são: Bolsa Estudantil, 
Bolsa de Rendimento 
Nacional, Bolsa de Ren-
dimento internacional, 
Bolsa institucional, Bol-
sa Técnico e Bolsa Re-
presentatividade.

Para o ano vigente, 
o programa dispõe de 
R$ 2.383.200,00, sendo 
75% destinados a atle-
tas, paratletas e técni-
cos das modalidades 
olímpicas e paralímpi-
cas, e 25% para os mes-
mos candidatos prati-
cantes de modalidades 
não olímpicas.

Portaria estabelece 
critérios de inscrições

BOLSA ATLETA 2015

FOTO: Reprodução/Internet

Quinhentos garotos de 30 escolinhas da região litorânea paraibana desfilaram na abertura de mais uma edição da Copa Paraíba

FOTO: Reprodução/Internet

O Troféu Sérgio Silva ocorreu na Vila Olímpica Parahyba

FOTO: Evandro Pereira

A Seleção do Qatar  que treina em João Pessoa visando buscar vaga para Mundial se apresenta hoje na Vila Olimpíca contra paraibanos
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Protocolo...: 2015 - 022416
Responsavel.: IRONILSON DA SILVA NUNES
CPF/CNPJ....: 115703887-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            151,31
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022417
Responsavel.: JOSE FREIRE DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 021795764-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            129,18
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022512
Responsavel.: JOEL GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 008175874-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            131,33
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022453
Responsavel.: LEONARDO CESAR FERREIRA VITORI
CPF/CNPJ....: 055325024-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$              1,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022280
Responsavel.: LUIZ HONORATO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 336566064-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             37,58
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023730
Responsavel.: MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA 
SILVA M
CPF/CNPJ....: 035491869/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            980,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022568
Responsavel.: MARTA LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ....: 009531475/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.231,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023187
Responsavel.: PAULO SERGIO MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 049613374-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            362,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024358
Responsavel.: V&E INDUSTRIA COM PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ....: 006353662/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023225
Responsavel.: VERONICA BATISTA DE ARAUJO 
02509178
CPF/CNPJ....: 016464664/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            690,53
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023258
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015651170/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024339
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/04/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

 - Titular -

Responsavel.: ANDRE LUIS MELO DE ARAUJO 
008968224
CPF/CNPJ....: 017393675/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023496
Responsavel.: ARISTOTELES EMPREENDIMENTOS 
EDUCACI
CPF/CNPJ....: 004397778/0001-37
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.432,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023011
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            779,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023586
Responsavel.: CRISLANE ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 019648966/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            481,92
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024535
Responsavel.: ECOMAQ - EMPRESA DE CONS-
TRUCAO
CPF/CNPJ....: 019088045/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            334,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022900
Responsavel.: ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRU-
CAO E
CPF/CNPJ....: 019088045/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022903
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST. 
TECN
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            798,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023842
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.342,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023854
Responsavel.: ELETROTEC
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.543,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023859
Responsavel.: ELETROTEC
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.861,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023863
Responsavel.: IRONILSON DA SILVA NUNES
CPF/CNPJ....: 115703887-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            161,22
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

  
EDITAL 

Responsável: Gerusa Rodrigues de Souza
CPF: 133.112.408-55
Título/Valor – DMI - R$ 129,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100759

Responsável: Lucas Ricelly de Lima
CPF: 110.431.664-16
Título/Valor – DMI - R$ 563,75
Protestante: Ponte Factoring
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 100773           
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 20 de abril de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EUNÁPIO TORRES

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Titular: Belª. Maria Emília Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

 Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FARIAS, oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, firmando com o BANCO 
BRADESCO S/A, através de Contrato de Financiamento imobiliário nº 0677115-7 e registrado 
na matricula nº 93.183, referente ao imóvel situado à Avenida João Maurício, nº 1185, Manaíra, 
João Pessoa-PB, com saldo devedor, venho intimar o Sr. SANDRO MARCELO RODRIGUES DE 
ALENCAR, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, 
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas 
de cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem neste período.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Eunápio 
Torres, situado à Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
capital, onde deverá  efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - BANCO BRADESCO S/A - nos termos do 
Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. João Pessoa (PB), 09 de março de 2015.

Atenciosamente, 
Oficial o Registro de Imóveis
Eunápio Torres - Serviço Notarial e Registro
EUNÁPIO TORRES - 6º NOTORIA E 2º REGISTO
Rua Com. Renato Ribeiro Coutinho, 300 Altiplano Cabo Branco - João Pessoa/PB
Tel.: (083) 3219-1234 - Fax: (083) 3252-2322 - CNPJ: 09362.310/0001-20 - www.eunapiotorres.

com.br
VÁLDO EM TODO TERRITÓRIO NASCIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA 

INVALIDA ESTE DOCUMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: contratação de 01 (UMA) empresa para a prestação de serviços de publicidade e 
propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenha por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e 
demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual-
quer natureza, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou informar o público em geral. 
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00004/2014. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
OUTROS. Orçamento 2015 e estão consignados no Orçamento da PMG, na função programática 
04.122.1002.2003 (Divulgação das Atividades do Governo); Natureza da despesa: 3.3.90.39. PRA-
ZO EXECUÇÃO: 18 (dezoito) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA/PB e SUPERLIGA66 COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ sob o nº 08.930.336/0001-65 - CT 
Nº 00145/2015 – 27/02/2015 – R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00029/2015.
OBJETO: Aquisições parceladas de Tintas e Materiais de pintura em geral para melhor atendi-

mento das Secretarias Municipais até dezembro de 2015.
ABERTURA: 19/03/2015 as 08h30min.
JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer da Assessoria Jurídica
DATA: 13/04/2015.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00046/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais permanentes como eletrodomésticos e eletrônicos diversos; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BETA SOLUTION COMÉRCIO DE 
ELETRO ELETRÔNICO LTDA - R$ 28.300,00; CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 140.690,00; 
EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - R$ 83.875,00; GQS ELETROS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - R$ 52.435,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 
8.160,00; VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - R$ 115.600,00. Ficam os licitantes convocados para 
assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 20 de Abril de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2015, que objetiva: Serviços de Retífica 
/ Conserto do motor do Caminhão de placa MOW 4799 PB, pertencente a Edilidade Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RM - RETÍFICA MUNDIAL 
LTDA - R$ 13.908,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do ins-
trumento convocatório.

Guarabira - PB, 15 de Abril de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviços de Retífica / Conserto do motor do Caminhão de placa MOW 4799 PB, 
pertencente a Edilidade Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2015 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00238/2015 - 15.04.15 - RM - RETÍFICA MUNDIAL 
LTDA - R$ 13.908,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da 
Adm; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER 
COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES E MED. LTDA - R$ 13.130,60; DABI ATLANTES S/A 
INDÚSTRIA MÉDIICO ODONTOLÓGICAS - R$ 15.750,00; DENTAL MED SUL ARTIGOS ODON-
TOLÓGICOS LTDA - R$ 28.486,00; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 
31.490,34; EDILANE DA COSTA CARVALHO - R$ 17.474,00; JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 66.803,10; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 227.480,77; R D F 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 17.150,30; W FELIPE DA SILVA - R$ 
12.157,50. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento 
convocatório.

Guarabira - PB, 20 de Abril de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2015, que objetiva: Locação de horas 
máquinas e trator para corte de terra na execução de diversos serviços em diferentes áreas do 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALMAQ - ALUGUEL 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 686.000,00. Fica o licitante convocado para assi-
natura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 17 de Abril de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de horas máquinas e trator para corte de terra na execução de diversos ser-
viços em diferentes áreas do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2015 Elemento de Despesa: 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 Guarabira e: CT Nº 00241/2015 – 20.04.15 - ALMAQ - ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 686.000,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.017/2015
Considerando o que consta dos autos do Processo Nº 017/2015, cujo Objeto é Execução de 

serviços assistenciais sociais de ação continuada – Jornada Integral – JOI para crianças de 0 (zero) 
a 6 (seis) anos, encaminhados pela via judicial, no âmbito da Região metropolitana de Campina 
Grande – PB - De acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta, no bojo do Inquérito Civil Público 
de nº 04/2013 assinado em 03 de fevereiro de 2015, em observância aos requisitos previstos na 
legislação pertinente, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor de LAR DOCE ACONCHE-
GO, inscrita no CNPJ sob Nº 08.232.735/0001-52, no valor de R$: 45.000,00 (Quarenta e cinco mil 
reais), com fundamento na Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, na Lei Nº 8.742/93, 
Lei Orgânica de Assistência Social, na Instrução Normativa do MF nº 03/93 e na Lei Federal Nº 
9.604/98, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 01 de Abril  de 2015.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.018/2015
Considerando o que consta dos autos do Processo Nº 018/2015, cujo Objeto é Execução de 

serviços assistenciais sociais de ação continuada – Jornada Integral – JOI – para crianças de 0 
(zero) a 12 (doze) anos, encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 
/ Rede de atendimento a criança e adolescente local, no âmbito da Região metropolitana de 
Campina Grande – PB – De acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta, no bojo do Inquérito 
Civil Público de nº 04/2013 assinado em 03 de fevereiro de 2015, em observância aos requisitos 
previstos na legislação pertinente, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor de MINISTÉRIO 
FAROL – LUZ PARA O MUNDO, inscrita no CNPJ sob Nº 03.159.496/0001-39, no valor de R$: 
45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), com fundamento na Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, na Lei Nº 8.742/93, Lei Orgânica de Assistência Social, na Instrução Normativa do MF 
nº 03/93 e na Lei Federal Nº 9.604/98, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e 
Parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 01 de Abril  de 2015.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº. 00002/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através da comissão de licitação, torna público para co-

nhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura da Tomada de Preços  nº 00002/2015, 
do dia 04.05.2015 às 09:00 horas, PARA o dia 06.05.2015 às 09:00 horas. Demais informações 
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, 17 de abril de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZA-
ÇÃO HORIZONTAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 3176/2004. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. Email: licitacaosttpcg@gmail.com

Campina Grande - PB, 17 de Abril de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhe-
cimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencia nº 00026/2015, que 
não compareceu  nenhum interessado ao certame, sendo considerada como licitação DESERTA.

Ibiara-PB, 17 de Abril de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustível (gasolina); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA EPP - CNPJ: 11.894.771/0001-96, - R$ 9.900,00.

Casserengue - PB, 01 de Abril de 2015
FRANCISCO GREGÓRIO DE ARAÚJO - Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustível (gasolina.
FUNDAMENTO LEGAL: pregão Presencial nº 0001/2015.
DOTAÇÃO: : 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL, 10.031.1001.2001- 3.3.90.36-RECURSOS PRÓ-

PRIOS.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Casserengue e:CT Nº 00008/2015 - 01.04.15 

- AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA EPP - CNPJ: 11.894.771/0001-96, - R$ 9.900,00
  

 PROCESSO nº 200.2009.039456-6
AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A

RÉU: DEOCLÉCIO F. DO NASCIMENTO
A Drª Maria Aparecida Sarmento Gadelha, Juíza de Direito, em substituição nesta 1ª Vara Regional 

de Mangabeira da Comarca de João Pessoa – PB, em virtude da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e a quem 

possa interessar este edital, por este juízo e cartório, que tramita por esta 1ª Vara uma Ação de 
Reintegração de Posse promovida por BANCO ITAUCARD S/A contra DEOCLÉCIO F. DO NASCI-
MENTO, inscrito no CPF/MF nº 380.101.354-53, atualmente com paradeiro desconhecido, incerto e 
não sabido. E, para que no futuro não alegue ignorância, mandou a MM. Juíza de Direito expedir o 
presente edital no prazo de vinte dias, correndo da data da primeira publicação (art. 232, IV, CPC), 
para que o promovido seja CITADO dos trâmites da presente ação para responder em todos os seus 
termos até a sentença final, sob pena da lei. Ficando advertido que, não sendo contestada a ação 
no prazo de quinze (15) dias, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pela autora na 
peça inicial (art. 285, CPC) e, sob pena de revelia (art. 319, CPC). CUMPRA-SE. Drª Maria Apare-
cida Sarmento Gadelha, Juíza de Direito, em substituição. Dado e passado nesta cidade de João 
Pessoa – PB, 22 de setembro de 2014. Eu, Walfrêdo Rodriguez Neto, Técnico Judiciário, o digitei.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.021/2015 . PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social 

e o Lar Doce Aconchego OBJETO: Execução de serviços assistenciais sociais de ação continu-
ada – Jornada Integral – JOI para crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos, encaminhados pela via 
judicial, no âmbito da Região metropolitana de Campina Grande – PB - De acordo com o Termo 
de Ajustamento de Conduta, no bojo do Inquérito Civil Público de nº 04/2013 assinado em 03 de 
fevereiro de 2015. VALOR: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). LICITAÇÃO: Dispensa Nº 
2.05.017/2015. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1983, na Lei 8.742, 
de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, na instrução Normativa do MF nº 
03/93, de 19 de Abril de 1993 e na Lei Federal nº 9.604 de 05 de fevereiro de 1998. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2192 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. Fonte : 016 .VIGÊNCIA: 
120 dias a partir da data de assinatura. SIGNATÁRIOS: Eva Gouveia e Naiana Araújo Correia. DATA 
DA ASSINATURA: 02 de Abril de 2015

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.022/2015 . PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social 

e o Ministério Farol – Luz Para o Mundo. OBJETO: Execução de serviços assistenciais sociais de 
ação continuada – Jornada Integral – JOI – para crianças de 0 (zero) a 12 (doze) anos, encaminha-
dos pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS / Rede de atendimento a criança e 
adolescente local, no âmbito da Região metropolitana de Campina Grande – PB – De acordo com 
o Termo de Ajustamento de Conduta, no bojo do Inquérito Civil Público de nº 04/2013 assinado em 
03 de fevereiro de 2015. VALOR: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). LICITAÇÃO: Dispensa 
Nº 2.05.018/2015. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1983, na Lei 8.742, 
de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, na instrução Normativa do MF nº 
03/93, de 19 de Abril de 1993 e na Lei Federal nº 9.604 de 05 de fevereiro de 1998. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2192 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. Fonte : 016 .VIGÊNCIA: 
120 dias a partir da data de assinatura. SIGNATÁRIOS: Eva Gouveia e Rosa Maria Varela . DATA 
DA ASSINATURA: 02 de Abril de 2015

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado da Paraíba, situada na 
Rua 13 de Maio nº 45, centro nesta capital, faça saber que foi registrada a chapa de nº 01(Zero 
Um), concorrente à Eleição para a escolha da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegação Federativa 
junto ao Conselho de Representantes da CONTEC, Conselheiros Junto aos Sindicatos da Paraíba 
da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado da Paraíba, que será 
realizada no dia 29 de Maio de 2015, por esta Federação, assim constituída: Fernando Vilar, Wilton 
Pereira Dias, Josivaldo Paes da Silva, Geraldo Martins Milhomem, Anizio Borba Cavalcanti, Jairo 
de Oliveira Barros, Antônio Telmi Dantas Nobre, Cristiane Araújo Fraga Rodrigues, Jaidê Miranda 
de Araújo, Mara Rúbia Rodrigues da Silva, Israel Vilar Neto, Luiz Carlos Cecílio, José Ivan Pires 
Diniz, Sérgio Ricardo Bezerra de Farias, João Palmeira Coelho, Severino Cordeiro Filho, Marília 
do Vale Lima Nogueira, Marcelo Gondim de Vasconcelos, Paulo Roberto Maracajá de Morais, Ana 
Carolina Bezerra da Silva, Diana de Fátima Moura Pereira, Maria Aparecida Gomes Meira, Ângela 
de Sousa Dantas, Kleber Eduardo de Nogueira Farias, Judas Tadeu Martins Tomaz, Gervásio 
Martins Tomaz, Núbia Maria Oliveira dos Santos, Rita de Sousa Muniz, Josemar de Oliveira Gou-
veia, Nicodemos Ferreira de Sousa, Joseni Alexandre da Costa, José Benedito Gomes, Sebastião 
Emanoel de Campos, Jobson Feraz de Lima Costa, Elderberg de Araújo Sousa, Ana Marta Justino 
dos Santos Lima, Rosivel Carlos Feitosa de Almeida, Ulisses Castor de Vasconcelos, Edgley Lima 
Cordeiro, Josivaldo Ribeiro da Silva, Eudisney Cordeiro Lima, George Gomes Belo, Gleydson de 
Oliveira Lucena, Francisco José Fernandes Saraiva, Edvan José Calado, Jonas Pereira Neves 
Filho, Baracuhy Guedes Alves, Felicidade Maria Vieira Palitot de Albuquerque, Alexandre Veloso de 
Albuquerque, Stefano Luiz Ribeiro de Mendonça, Vicente de Paula de Castro Gomes, José Carlos 
Xavier da Costa, Alana Maria Ferreira Lima, Francisca Maia Barreto, Valder Lúcia Câmara Garcia, 
João Roncalli Pereira de Carvalho, Fernando Vilar, Josélio Ramos, Elário Martins Tomaz, Adaneu 
Bezerra de Sousa. João Pessoa 22 de Abril de 2015, Fernando Vilar-Presidente.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, s/n - Centro – São João do Rio do Peixe - PB, às 10:30 horas do dia 30 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando: Aquisição de 
dois veículos tipo móveis, 5 (cinco) portas, especificados no Termo de Referência acostado dentro 
do processo editalício, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São 
João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
São João do Rio do Peixe - PB, 17 de Abril de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 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 parcelada 
de gêneros alimentícios diversos - não perecíveis-, destinados à Merenda Escolar; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Larissa Farias Belém Xavier - R$ 62.517,50.

Duas Estradas - PB, 20 de Abril de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2015, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE SEIS SALAS; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA ABSOLUTE 
LTDA - ME - R$ 1.017.158,97.

Remigio - PB, 17 de Abril de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE SEIS SALAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050 - SE-

CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02050.12.361.2003.1072 - CONST. DE ESCOLA RURAL/
URBANA 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTES DE RECURSOS: 001 - RECURSOS 
DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA EDUCAÇÃO 015 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO 
NAC. DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 019 - TRANSF. DO FUNDEB 40% - (APLIC. OUTRAS 
DESPESAS).

VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00094/2015 - 20.04.15 - CONSTRUTORA ABSOLUTE LTDA - ME - R$ 1.017.158,97
                                                   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
007/2015, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE MELO ME/CNPJ: 

07.631.264/0001-92 no valor total de R$ 76.942,65 (Setenta e seis mil, novecentos e quarenta e 
dois reais e sessenta e cinco centavos) pelas razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 20 de abril de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do PREGÃO PRESEN-

CIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 007/2015, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: 
GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE MELO ME/CNPJ: 07.631.264/0001-92 no valor total de R$ 
76.942,65 (Setenta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 20 de abril de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira
                                                   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
008/2015, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: RICARDO GUERRA INFORMATICA ME/CNPJ: 

01.612.384/0001-66 no valor total de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais) pelas razões expostas 
no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 20 de abril de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do PREGÃO PRE-

SENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 008/2015, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a 
empresa: RICARDO GUERRA INFORMATICA ME/CNPJ: 01.612.384/0001-66 no valor total de R$ 
33.000,00 (Trinta e três mil reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 20 de abril de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 007/2015

O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA a 
empresa: GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE MELO ME/CNPJ: 07.631.264/0001-92, para assi-
natura da Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial nº 007/2015, nos termos do item X da 
peça editalícia. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de 
Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 
Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086.

São José dos Ramos-Pb, 20 de Abril de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 008/2015

O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA a 
empresa: RICARDO GUERRA INFORMATICA ME/CNPJ: 01.612.384/0001-66, para assinatura 
da Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial nº 008/2015, nos termos do item X da peça 
editalícia. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, 
s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas 
ou pelo fone: (83) 3682-1086.

São José dos Ramos-Pb, 20 de Abril de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de CARNES BOVINA, FRANGO, PEXE e LINGÜIÇA, até dezem-
bro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROJOVEM / CRAS / PNAE / PROGRAMAS E CONVÊNIOS: 02.01 - 04.122.0002.2002 
- 02.02 - 04.122.0003.2003 - 02.031 - 08.244.0008.2006 - 08.243.0010.2008 -08.243.0010.2010 - 
08.243.0009.2043 - 08.244.0009.2044 - 08.241.0009.2045 - 08.244.0023.2048 - 08.243.0010.2050 
- 02.05 - 12.361.0015.2019 - 12.306.0015.2020 - 12.365.0015.2026 - 12.365.0015.2027 - 02.06 
- 15.451.0016.2031 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT 
Nº 00135/2015 - 06.04.15 - FRIGORÍFICO ESTRELA LTDA - R$ 170.520,00.

Alagoinha, 06 de Abril de 2015.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa ou Pessoa Física para realizar Serviços de Assessoria Técnica junto a Secretaria de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 15 de Abril de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00048/2015.
OBJETO: Contratação de empresa ou Pessoa Física para realizar Serviços de Assessoria 

Técnica junto a Secretaria de Saúde.
ABERTURA: 13/04/2015 as 15:15 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação deserta.
DATA: 15/04/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 12:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
éticos,genéricos e similares, Material médico hospitalares, solicitação da Secretária de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 20 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 
13 de Maio de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Constru-
ção de um Edifício em Alvenaria de Unidade Básica de Saúde - Projeto Padronizado Padrão TIPO 
1, Conforme Proposta Aprovada pelo Ministério da Saúde de Nº.11143891000113001, Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 20 de Abril de 2015
MARCELINO DA SILVA COSTA - Presidente da Comissão

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 11:00 horas do dia 
13 de Maio de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção 
de um Edifício em Alvenaria de Unidade Básica de Saúde - Projeto Padronizado Padrão TIPO 1, 
Conforme Proposta Aprovada pelo Ministério da Saúde de Nº.11143891000113005.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 20 de Abril de 2015
MARCELINO DA SILVA COSTA - Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencia nº 00027/2015, que 
não compareceu  nenhum interessado ao certame, sendo considerada como licitação DESERTA.

Ibiara-PB, 20 de Abril de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 11:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PERMANENTES HOSPITALARES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRIUNFO-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 20 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
para o SAMU do Município de Triunfo - PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 20 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Odontológico para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 20 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015, do tipo menor preço por item, 
Objetivando a aquisição de peças para os veículos pertencentes e a disposição do município de 
Ibiara, cuja abertura será no dia 06.05.2015 às 10:00 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 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 20 de Abril de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015, do tipo menor preço por item, Obje-
tivando o fornecimento de lanches e refeições, cuja abertura será no dia 06.05.2015 às 13:00 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 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 20 de Abril de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Engenharia para Construção de uma 

Quadra Poliesportiva Coberta neste MunicípioFUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00002/2014.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 
02050.12.361.2002.1053 - Elemento de despesas: 4490.51.0000VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) 
diasPARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:CT Nº 
00022/2015 - 17.04.15 - CONSTRUTORA MILENIUM LTDA - R$ 507.447,56

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de cons-

truçãode  Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça.FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2014.DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/ Federal CONTRATO DE REPASSE 
Nº 77.6196/2012 - Ministério da Saúde - FNAS/CAIXA PROCESSO N º 2641.0400571-73/2013, 
: 02120.08.244.2016.1057 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/PAIF 4490.51.0000 OBRAS E 
INSTALACOES 000 50.000,00 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 100.000,00VIGÊNCIA: 
180 (cento e oitenta) diasPARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça e:CT Nº 00023/2015 - 17.04.15 - CONSTRUTORA MILENIUM LTDA - R$ 253.393,86

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
Concorrência Pública nº 03/2015

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 
a Lei 8.666/93, que a Empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.918.556/0001-03, foi HABILITADA E CLASSIFICADA, apresentando a proposta de preços no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

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, 20 de abril de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2015

OBJETIVO: Contratação de empresa para fins de Permissão de direito real de uso da área 
denominada “Terreiro do Forró” para realização do evento “Festival de Folclore Junino 2015 (São 
João de Patos 2015)”, que se realizará entre os dias 19 e 23 de junho de 2015, podendo o período 
de realização do evento ser ampliado a critério da permissionária, com direito de exploração eco-
nômica e publicitária do perímetro do evento, garantindo o acesso gratuito a população em geral 
nos espaços comuns.

VENCEDOR: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
13.918.556/0001-03.

VALOR GLOBAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
PRAZO: Período compreendido entre a expedição da ordem de serviço e o dia 31 de agosto 

de 2015.
FONTE DE RECURSOS: Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS.

PATOS - PB, 20 de abril de 2015.
Francisca Gomes Araújo Mota

Prefeita Constitucional de Patos – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
PREGÃO PRESENCIAL 015/2015

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Comissão Permanente de Pregão  Prefeitura Municipal de MÃE D’ÁGUA informa 

aos interessados, que o PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 cujo objetivo é Contratação de serviços 
de oficina destinado a frota de veículos do município conforme especificações no edital e seus 
anexos. Com data da reunião marcada para  o 22 de Abril de 2015, ás 10:30 horas,  está adiada por 
motivo de força maior, para o dia 29 de Abril de 2015  ás 08:30h.  Os interessados poderão obter 
o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE 
D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, 
no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000.

MÃE D’ÁGUA -PB, 20 de Abril de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
PREGÃO PRESENCIAL 016/2015

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Comissão Permanente de Pregão  Prefeitura Municipal de MÃE D’ÁGUA informa 

aos interessados, que o PREGÃO PRESENCIAL 016/2015 cujo objetivo é Aquisição parcelada 
material de construção, elétrico, hidráulico e ferragens em geral, destinados a todas as secretarias 
do município, conforme especificação do edital e seus anexos. Com data da reunião marcada para  
o 23 de Abril de 2015, ás 08:30 horas,  está adiada por motivo de força maior, para o dia 29 de Abril 
de 2015  ás 10:30h.  Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 
centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000.

MÃE D’ÁGUA -PB, 20 de Abril de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: EXECURÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE 

MUNICIPAL CONFORME PLANILHAS EM ANEXOS.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - Valor: R$ 56.056,83.
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 Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do 
Sabugí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com.

São José do Sabugí - PB, 20 de Abril de 2015
FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS - Presidenta da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE CANCELAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
A pregoeira Oficial informa a quem interessa o Cancelamento da Tomada de Preços n.º 0004/2015. 

Objetivo: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para extensão de Rede 
Adutora de Água na Cidade de Pedro Régis.

Pedro Régis - PB, 20 de Abril de 2015.
LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para extensão de Rede Adutora de Água nesta Cidade. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 20 de Abril de 2015

LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão

Protocolo...: 2015 - 018551
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ....: 575386709-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.141,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023515
Responsavel.: MARNOBRE COM VAREJISTA DE 
PESCADOS
CPF/CNPJ....: 020325519/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            237,36
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023170
Responsavel.: MARIA APARECIDA DE O PEREIRA404B
CPF/CNPJ....: 053715234-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023323
Responsavel.: MARCIO A P CAMPOS
CPF/CNPJ....: 018195951/0001-29
Titulo......: CHEQUE           R$          1.030,00
Apresentante: MICHELSON DA PAZ MELO
Protocolo...: 2015 - 023417
Responsavel.: NECO COMERCIO DE MATERIAIS 
DE CONST
CPF/CNPJ....: 017099434/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            879,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023950
Responsavel.: PRISCYLLA SIMOES GOMIDE
CPF/CNPJ....: 031670024-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023212
Responsavel.: PERON ALMEIDA DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ....: 161424204-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            795,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023841
Responsavel.: P & A COMERCIO DE PRODUTOS 
OPTICOS
CPF/CNPJ....: 009461243/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023660
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.764,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019673
Responsavel.: RENAN PEREIRA DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ....: 011505780/0003-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            972,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023489
Responsavel.: STUDIO ELET COM E DIST DE I E ELETR
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.076,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021020
Responsavel.: SAYONARA DA SILVA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 028290584-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            637,72
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023409
Responsavel.: SPORT POINT
CPF/CNPJ....: 005608867/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            802,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023589
Responsavel.: STUDIO ELET COM E DIST DE I E ELETR
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.130,99
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021019
Responsavel.: STUDIO ELETR COM DISTR MOVEIS 
ELETR
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.233,14
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022847
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            454,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022543
Responsavel.: STUDIO ELETR COM DIST. MOV ELE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.796,71
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021158
Responsavel.: STUDIO ELETR COM DIST. MOV ELE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.740,76
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022947
Responsavel.: SUELEM GOMES DOS SANTOS301B
CPF/CNPJ....: 049401904-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023308
Responsavel.: STUDIO ELETR COM DIST. MOV ELE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.361,62
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021155
Responsavel.: STUDIO ELET COM E DIST DE I E ELETR
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.283,61
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021021
Responsavel.: STUDIO ELETR. COMER. E DISTR.
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.127,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021589
Responsavel.: TEREZINHA LINS OLIVEIRA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 009196997/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            721,99
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022482
Responsavel.: UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS 
MUNIC
CPF/CNPJ....: 008717148/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            373,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023827
Responsavel.: UVA E VERDE
CPF/CNPJ....: 019606487/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023361
Responsavel.: V&E INDUSTRIA COM PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ....: 006353662/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024500
Responsavel.: ZCROS ENGENHARIA E CONSTRU-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 020801295/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.117,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023802
Responsavel.: VIVIANE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 066091384-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            242,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023975
Responsavel.: VIVIANE PAREDES FELIX
CPF/CNPJ....: 012767120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            414,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023563
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  21/04/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 039292344-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023210
Responsavel.: ALLAN GOMES BARBOSA DEMETRIO 
025330
CPF/CNPJ....: 014149773/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,09
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023923
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            292,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023825
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            939,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023727
Responsavel.: ALLINE FERNANDA MARTINS GRISE 
NOBRE
CPF/CNPJ....: 034324224-90
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            850,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021237
Responsavel.: ALCANCE CHOCOLATES EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 021542558/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.439,63
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023661
Responsavel.: CLESIO CARLOS MONTEIRO ME
CPF/CNPJ....: 008117421/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.025,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019572
Responsavel.: CONFIANCA TECNOLOGIA E SER-
VICOS LTD
CPF/CNPJ....: 010633938/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,39
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024477
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 606299246-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            268,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024000
Responsavel.: DAIANE DE SOUSA MORAIS
CPF/CNPJ....: 020242751/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            545,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020991
Responsavel.: EL TIMANI CONST E INCORP LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             96,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021815
Responsavel.: ELIABE DINIZ DA SILVA201B
CPF/CNPJ....: 053074454-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023307
Responsavel.: EDEMICIO HONORIO DE FREITAS ME
CPF/CNPJ....: 010684085/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.803,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024435
Responsavel.: EDUARDO DA CONCEICAO 09420548490
CPF/CNPJ....: 011950426/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            676,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023976
Responsavel.: ELTIMANE CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.365,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023495
Responsavel.: F L CLAUDINO COM DE COLCHOARIA
CPF/CNPJ....: 003006718/0003-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.704,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021598
Responsavel.: HILDA DE FATIMA BARBOSA VITAL
CPF/CNPJ....: 014233424-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            421,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015476
Responsavel.: ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A
CPF/CNPJ....: 010318806/0007-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.200,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023879
Responsavel.: JOSE EMANOEL DE C ALVES101A
CPF/CNPJ....: 446408464-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023309
Responsavel.: JULIUS MICHEL GENTLE
CPF/CNPJ....: 601734594-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            532,25
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023752
Responsavel.: JACINTO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 342825644-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023357
Responsavel.: JOSUE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 954088784-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            128,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023534
Responsavel.: JOSEAN PEREIRA DE ARAUJO 
0853971641
CPF/CNPJ....: 019920407/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,27
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021347
Responsavel.: JOSE PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 160842844-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023682
Responsavel.: DAVID WANDERSON MATIAS JORGE
CPF/CNPJ....: 079124974-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            145,75
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024070
Responsavel.: JOSE LAUDELINO DUARTE DE LIMA
CPF/CNPJ....: 054451734-29
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023369
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.109,03
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020993
Responsavel.: KATIA MARIA BARROS ALMEIDA BRITO
CPF/CNPJ....: 665227224-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.034,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020996
Responsavel.: KYLMA KELLY LOPES
CPF/CNPJ....: 022278064-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023211
Responsavel.: LEONILDO NASCIMENTO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 014248911/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.542,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 
para locação do software de administração pública: sistema de gestão pública e especialização, 
manutenção, suporte e implantação de sistemas para internet (portal da transparência). Conforme   
termo de referência anexo I do edital.  Ficou DESERTA. Informações 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 Vista Serrana, PB, 20 de Abril de 2015

 Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 (2ª reunião)
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para locação do software de administração pública: sistema de gestão pública e especialização, 
manutenção, suporte e implantação de sistemas para internet (portal da transparência). Conforme   
termo de referência anexo I do edital. A reunião será no dia 07 de Maio de 2015, ás 15:30:hs 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 Vista Serrana, PB, 20 de Abril de 2015

Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 2º.Reunião  
O município de vista serrana através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para OBJETIVO: Aquisição parcelada de pães e bolos simples destinados as atividades das se-
cretarias do município incluindo seus programas, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital

.A reunião será no dia 07 de Maio de 2015, ás 13:00, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB

Vista Serrana – PB 20 de Abril de 2015
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial/MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de material médico hospitalar, odontológico, e laboratorial destinado as 
atividades da secretaria de saúde do município de vista serrana. A reunião será no dia 07 de maio 
de 2015, ás 08:30:hs, 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

Vista Serrana, PB, 20 de Abril de 2015.
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 12:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
éticos,genéricos e similares, Material médico hospitalares, solicitação da Secretária de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 20 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 11:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PERMANENTES HOSPITALARES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRIUNFO-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 20 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO MENSAL DE 
VEICULOS TIPO PASSEIO E ULTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO 
DE POÇO DANTAS, CONFORME DE TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 20 de Abril de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
para o SAMU do Município de Triunfo - PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 20 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Odontológico para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 20 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POÇO DANTAS-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00040/2015 - 20.04.15 - Jailson Alves de Almeida Farmácia ME - R$ 118.800,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POÇO DANTAS-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00039/2015 - 20.04.15 - Jailson Alves de Almeida Farmácia ME - R$ 763.785,26
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos de passeio, utilitário médio e operacional tipo caminhão basculante 

para atender as secretarias do Município de Joca Claudino - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00020/2015 - 20.04.15 - Alberto Valentin Duarte - R$ 18.855,00
CT Nº 00021/2015 - 20.04.15 - Luiz Vituriano dos Santos - R$ 46.755,00
CT Nº 00022/2015 - 20.04.15 - Sandra Costa dos Santos - R$ 22.401,00
CT Nº 00023/2015 - 20.04.15 - VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES - R$ 21.420,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades 

da secretaria de saúde de Poço Dantas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00041/2015 - 20.04.15 - JUVINO FERNANDES NETO ME - R$ 54.084,49
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DE POÇO DANTAS-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Jailson Alves de Almeida Farmácia ME - R$ 118.800,00.

Poço Dantas - PB, 20 de Abril de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 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: Locação de veículos 
de passeio, utilitário médio e operacional tipo caminhão basculante para atender as secretarias 
do Município de Joca Claudino – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Alberto Valentin Duarte - R$ 18.855,00; Luiz Vituriano dos Santos - R$ 46.755,00; Sandra 
Costa dos Santos - R$ 22.401,00; VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES - R$ 21.420,00.

Joca Claudino - PB, 20 de Abril de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades da secretaria de saúde de Poço 
Dantas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUVINO FER-
NANDES NETO ME - R$ 54.084,49.

Poço Dantas - PB, 20 de Abril de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DE POÇO DANTAS-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Jailson Alves de Almeida Farmácia ME - R$ 763.785,26.

Poço Dantas - PB, 20 de Abril de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - EPP - Valor: R$ 507.941,51.
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 Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/.

Santa Helena - PB, 13 de Abril de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Presidente da Comissão

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 33002/2015
RATIFICO o presente processo de Inexigibilidade Nº 33002/2015, destinado a “Contratação 

de serviços cartoriais para pagamento de emolumentos relativo ao registro de remembramento 
dos lotes de terrenos dos prédios de nº 01,09,13,19,27,35,43 e 49 do Projeto Moradouro, situado 
a Rua João Suassuna, no Bairro do Varadouro, em João Pessoa/PB” nos Termos do Parecer da 
Controladoria Geral do Município nº 082/2015 e do Parecer da Assessoria Jurídica da Seplan, com 
Base no caput, do Artigo 25, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas Alterações e Adjudico o seu objeto 
ao Cartório do Segundo Ofício Imobiliário Eunápio Torres, no valor global de R$ 5.232,28 (cinco 
mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

João Pessoa, 17 de abril 2015
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 013/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, 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, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 05 de Maio de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO EVENTUAL 
E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, 
Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 20 de Abril de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 02.724/2015
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA) PARA A REDE MUNICIPAL.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, Através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 10.003/2015 oriunda do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 28/2014 – 
Contratos de administração nºs 55/2013 – UFRN/EBSERH, 56/2013 - UFRN/EBSERH e 57/2013 
UFRN/EBSERH da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com o Relatório emitido 
pela Comissão de Licitação da SMS, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, 
RATIFICO e ADJUDICO a contratação em favor da empresa: ELFA PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 35.425.172/0001-91, itens 130, 131, 132 e 
133, pelo valor total de R$2.663.141,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Três Mil, Cento e 
Quarenta e Um Reais) para a aquisição em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal 
nº 3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.717/2006, e, em conseqüência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades da lei. 

João Pessoa, 20 de Abril de 2015.
Mônica Rocha Rodrigues Alves

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09004/2015                                    PROCESSO ADM. Nº. 2015/119475
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Segurança e Vigilância Armada, 

destinada a Estação Cabo Branco- Ciência, Cultura e Artes Unidades I e II e depósitos de materiais.
ABERTURA DIA: 06/05/2015                                                                   HORÁRIO:  09:00 horas 
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através do Pregoeiro torna público 

que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Presencial, cuja sessão pública será realizada 
no Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, situada no Altiplano Cabo Branco - João Pessoa 
/ PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade 
Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985/03 de 18 de novembro de 2003, que regulamenta o pregão no 
município de João Pessoa; Decreto Municipal 7.884/2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 
2005, publicada no SO nº. 952 com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
respectivas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, Código de Defesa do Consumidor. FONTE 
DE RECURSOS: 00 (Recursos Ordinários), Edital: cópia a ser adquirida mediante preenchimento de 
protocolo solicitado através do e-mail: cslsedecjp@yahoo.com.br. Atendimento Externo da Comissão: 
08h:00m as 12h:00m. Informações pelo Fone: (083) 3218-9255.

João Pessoa, 20 de Abril de 2015
José Martins Inácio

Pregoeiro Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 16:30 horas do dia 05 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTOS ÉTICOS GENÉRICOS E SIMILARES DE ACORDO 
COM A TABELA ABC FARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 20 de Abril de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 05 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 20 de Abril de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 15:30 horas do dia 05 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO AO MUNÍCIPIO DE SANTA HELENA, CON-
FORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 20 de Abril de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60029/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: Em atendimento a solicitação datada 

de 10 de janeiro de 2015, apresentamos abaixo a dotação Orçamento/2015, para atender ao objeto 
em epigrafe. 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.304.1016.2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 
- ACS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO 
DA SAUDE - PFVPS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA 
- ESF 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 
E HOSPITALAR - MAC 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60069/2015 - 20.04.15 - CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA - R$ 178.863,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Prefeitura de Bayeux, convoca até o dia 23/04/2015, para assinatura do contratosob pena de 
perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
as empresas: Aglon Com. e Representações Ltda, CNPJ 65.817.900/0001-71;CiamedDist.de Me-
dicamentos Ltda, CNPJ 05.782.733/0001-49, referente ao Pregão Presencial nº 007/2015 -Objeto: 
Aquisição parcelada de medicamentos diversos da farmácia básica; STARMED Artigos Médicos e 
Hospitalares Ltda, CNPJ 02.223.342/0001-04, referente ao Pregão Presencial nº 010/2015 – Objeto: 
Aquisição parcelada de material médico de consumo diversos. Maiores informações: (83) 3253-4080.

Bayeux - PB, 20 de abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNCIPAL DE CARAÚBAS- PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraubas: ELEMENTO DE DESPESA: 339039
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas e:
CT Nº 00015/2015 - 15.04.15 - EDSON AIRES ALMEIDA - ME - R$ 6.600,00

 EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 
MOBILIAR FARMÁCIA BÁSICA PERTENCNCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Caraubas e 10.301.3003.3004 ( Aquisição de Equipamentos), ELEMENTO DE DESPESA: 
449052VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Caraúbas e:CT Nº 00016/2015 - 17.04.15 - SUPRIMAIS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 12.394,00

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE LANCHES, 
SALGADOS E DOCES PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FABIANA FARIAS NEVES - ME - R$ 11.234,00; 
JOSE JOSEILDO DE SOUSA - R$ 10.466,00.

Caraubas - PB, 16 de Abril de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS

Secretária
 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TECIDOS 
E TOALHAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO FMS; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: LC COMÉRCIO DE COLCHÕES TECIDOS E SUP. DE INFORMÁTICA 
LTDA - R$ 4.425,00.

Caraubas - PB, 16 de Abril de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS 

Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉDE PIRANHAS-PB
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIALN° 018/2015
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas –PB, através de Seu Pregoeiro Oficial e sua Equipe 

de Apoio/CPL/2015, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos interessados que a empresa JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA; inscrita noC.N.P.J.63.478.895/0001-94, impetrou 
Recurso Administrativo contra sua Inabilitação no Pregão Presencial n° 018/2015, com abertura no dia 
10/04/2015. Ficando legalmente a partir dapublicação deste ato, aberto o prazo para apresentações 
das contras-razões da supracitada empresa e ou outras licitantes ao certame referido anteriormente.

SAO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 16de abril de 2015.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
condicionadores de ar do tipo Split. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 20 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios - cestas básicas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 20 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 11:30 horas do dia 06 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais odontológicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 20 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO Nº. 7.996/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
O Pregoeiro Oficial da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR, no uso de 

suas atribuições, com fundamento no Art. 3º, Inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA 
o presente procedimento que tem por objeto o  REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, ora licitado 
em favor da empresa COMERCIAL MEDEIROS LTDA, CNPJ: 04.654.716/0001-63 com os itens 
01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 22, 23 perfazendo o valor total de R$ 62.891,00 (sessenta 
e dois mil, oitocentos e noventa e um reais) e da empresa JSB DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, 
CNPJ: 16.693.935/0001-30 com os itens 04, 05, 10, 12 perfazendo o valor total de R$ R$ 14.806,00 
(quatorze mil, oitocentos e seis reais), desta forma fica registrado que o valor global da licitação é 
de R$ 77.697,00 (setenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete mil reais) ficando ainda os itens 
16 e 17 DESERTOS e os itens 13, 18, 19, 20 e 21 FRACASSADOS EM RAZÃO DO VALOR.

João Pessoa, 20 de Abril de 2015
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Pregoeiro/Presidente da CPL
EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº. 7.996/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 

43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o presente procedimento que tem por objeto por objeto o  REGISTRO DE PREÇOS, 
CONSIGNADO EM ATA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVEN-
TUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor da empresa COMERCIAL MEDEIROS LTDA, CNPJ: 
04.654.716/0001-63 com os itens 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 22, 23 perfazendo o valor 
total de R$ 62.891,00 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais) e da empresa JSB 
DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, CNPJ: 16.693.935/0001-30 com os itens 04, 05, 10, 12 perfazendo 
o valor total de R$ R$ 14.806,00 (quatorze mil, oitocentos e seis reais), desta forma fica registrado 
que o valor global da licitação é de R$ 77.697,00 (setenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete mil 
reais) ficando ainda os itens 16 e 17 DESERTOS e os itens 13, 18, 19, 20 e 21 FRACASSADOS EM 
RAZÃO DO VALOR. Com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica 
convocado o adjudicatário para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 20 de Abril de 2015
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente 
EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
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 10:00 horas do dia 08 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa destina-
da ao fornecimento parcelado de Tintas e Material para pintura e Sinalização Horizontal.. 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, 20 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa Física 
para prestação de serviço de facilitadores de oficinas - Técnicos de Nível Médio - para ate. 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, 20 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
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 11:30 horas do dia 08 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
destinada a aquisição de material permanente para a Biblioteca  que fica a cargo da Secretaria de  
Fundação Municipal de Cultura .. 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, 20 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015
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 04 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Sistema de Registro de Preço para aquisição parcelada de 
Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender a. 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, 20 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
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 04 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
elaboração de projeto para construção de uma praça de eventos, com área que esteja compreendida 
entre 10.000m² a 24.000m², no Município de Sousa, a cargo da Secretaria de Turismo, conforme 
anexo. 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, 17 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Sistema de Registro de Preço para aquisição parce-
lada de material de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria de Educação. 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, 17 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
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 10:00 horas do dia 06 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Sistema de Registro de Preço 
para aquisição parcelada de material de expediente para atender a todas as Secretarias e depar-
tamentos 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, 20 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Maio de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de profissional 
técnicos especializados na área de engenharia civil - Engenheiro. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 17 de Abril de 2015

DYEGO DE LIMA NÓBREGA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de brinquedos tipo pro infância; 
placa em tatame de eva de encaixe e Kit de colchonetes, destinados ao equipamento da unidade de 
pro infância deste Município. Recursos: Convênio com o FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR 
Nº 10665 e previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 
17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 17 de Abril de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

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

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 16:00 horas do dia 05 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de brinquedos tipo pro infância; 
placa em tatame de eva de encaixe e Kit de colchonetes, destinados ao equipamento da unidade de 
pro infância deste Município. Recursos: Convênio com o FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR 
Nº 10665 e previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 
17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 17 de Abril de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 13:00 horas do dia 05 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 
para: Aquisição parcelado de medicamentos de A a Z da linha farma, através de oferta de maior 
porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, com solicitação periódica e/ou diariamente 
com entrega imediata, nos quantitativos solicitados pela Secretaria de Saúde deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min às 12h:00min e das 14h00min Até 
17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 20 de Abril de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL

Pregoeiro Oficial



João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 21 de abril de 2015Publicidade
28 A UNIÃO 

RENOVA ENERGIA S/A = CNPJ/CPF Nº 08.534.605/0001-74, Torna público que  a  SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL = PARA 
INSTALAÇÃO DE TORRE ANEMOMÉTRICA STL_EPE¬_09 = ZONA RURAL.  Município: AREIA 
DE BARAÚNAS/PB - Ref. ao Processo: 2015-002328/TEC/AA-3439

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 540/2015, em João Pessoa, em 31 de Março 
de 2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Drenagem e Pavimentações em diversas ruas, no 
Distrito de Pirauá. Município de Natuba/PB.  Processo nº 2014-001569/TEC/LP-2041.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 568/2015, em João Pessoa, em 06 de Abril de 
2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Pavimentações e Drenagem da Rua Regina – Trecho 
1  e 2, Aldeia Jaragá, no Município de Rio Tinto/PB.  Processo nº 2014-004504/TEC/LP-2167.

VALDECI DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 415.155.364-91, Torna público que a SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 525/2015 em João Pessoa, 
26 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE VOLANTE – VEÍCULO 
KOMBI PLACA – JPR-5341 CABEDELO/PB – FAB. 2004/2005.  Na(o) – PERCURSO: GRANDE 
JOÃO Pessoa  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-000933/TEC/LO-9459.

LUZINETE JANUARIO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 183.396.114-53, Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 526/2015 
em João Pessoa, 26 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE 
VOLANTE – VEÍCULO KOMBI – PLACA – KKZ-6624 CABEDELO/PB – FAB. 2002/2002.  Na(o) 
-  PERCURSO: GRANDE JOÃO PESSOA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-
000934/TEC/LO-9460.

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: CZ Francisco Luiz de Oliveira
CPF: 321.648.903-53
Título/Valor – DSI - R$ 290,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 100457

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, 20 de abril de 2015.

Maria Dolores Lira de Souza
Oficiala do Protesto

FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 
ESTADO DA PARAÍBA – FESPM/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REFORMA ESTATUTÁRIA.
O Conselho Diretor da FESPM-PB – FEREDAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DA PARAIBA, conforme lhes compete no seu Estatuto da Fespm/PB, inscrita no CNPJ: 
02.540.942/0001-98, convoca o Congresso Extraordinário Específicoe seus sindicatos filiados 
juntamente com seus delegados para discutira reforma Estatutária, para ser realizado em 20 de 
JULHO de 2015, na sede localizada a Av. Gouveia Nóbrega, n. 32 Sala A, Roger, nesta Capital, as 
9:30, horas, em primeira convocação e em segunda convocação às 10:00 horas. Ponto de Pauta: 
01) Será realizada a proposta de modificação do Estatuto do Art 1ª ao Art 53. Neste mesmo edital 
se convoca todos os seus delegados eleitos nas Assembleias de seus Sindicatos.

Diretoria Executiva.
João Pessoa, 20 de abril de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.017/2015 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 0.6.017/2015, a ser realizada no dia 05/05/2015 às 09h00min (horário local), que tem por objeto 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI), PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNITÁRIA, conforme Contrato de Repasse 
nº. 0297650-36/MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. O edital e seus anexos, 
encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. 
Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone 
(83) 3351-1544, no horário das 08:00 as 12:00.

Monteiro-PB, 20 de Abril de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.018/2015 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 0.6.018/2015, a ser realizada no dia 05/05/2015 às 14h00min (horário local), que tem por objeto 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAERIAL PERMANENTE, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA EQUIPAR A UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, 
conforme Convenio nº. 774740/2012/MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. 
O edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de 
Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, 
Informações pelo telefone (83) 3351-1544, no horário das 08:00 as 12:00.

Monteiro-PB, 20 de Abril de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

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

e comunica aos interessados que, após a devida modificação do edital, para melhor adequação 
das funções administrativas, se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 018/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para os 
serviços de prestação de contas de convênios. Data de abertura: 06/05/2015 às 09h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital, devidamente reformulado, e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 20 de abril de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 021/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa especializada para 
confecção de próteses parciais e totais. Data de abertura: 06/05/2015 às 10h30min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 20 de abril de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.003/2015
A Prefeitura Municipal do Congo – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 0.003/2015, 

Tipo Menor Preço Global objetivando a Construção do Centro de Referência de Assistência So-
cial – CRAS, no município do Congo. Data de abertura: 07/05/2015 às 09h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura do Congo, à Rua Senador Rui Carneiro, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3359-1100.

Congo, 20 de ABRIL de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.010/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.010/2015, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a Contratação de Empresa ou 
Pessoa Física, para a confecção de Próteses parcial removível (grade), para suprir as necessidades 
da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 05 de Maio de 2015, às 16h00min 
(horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de 
licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º 
Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 20 de Abril de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

07 de Abril de 2015
PROCESSO Nº 020/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015
INSTRUMENTO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO E EXAMES 

LABORATORIAIS DO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e,
                 AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA
OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO E EXAMES LABORA-

TORIAIS DO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de Saúde
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 115.890,00(Cento 

e Quinze Mil, Oitocentos e Noventa Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO
Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB

AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

14 de Abril de 2015
PROCESSO Nº 025/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2015
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE 07 GABINETES ODONTOLOGICOS, DESTI-

NADOS AO ASSISTENCIALISMO DO POVO CARENTE E DESTE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e,
                DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIOS LTDA -EPP.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE 07 GABINETES ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO 

ASSISTENCIALISMO DO POVO CARENTE E DESTE MUNICIPIO., subordinados a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANCAS

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 43.330,00(Qua-
renta e Três Mil, Trezentos e Trinta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO
Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIOS LTDA -EPP.
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 020/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 014/2015 de 17 de Março 
de 2015, com abertura para 31 de Março de 2015, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a Em-
presa: AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA-ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.906.080/0001-00, e 
INSC. EST. nº. 16.180.486-1, estabelecida à Rua Prefeito Joaquim Assis,287 - Centro, São Jose 
de Piranhas, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 115.890,00(Cento e Quinze Mil, 
Oitocentos e Noventa Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do 
contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 07 de Abril de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 025/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 019/2015 de 25 de Março 
de 2015, com abertura para 10 de Abril de 2015, às 11:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a 
Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIOS LTDA -EPP., inscrita no CNPJ/MF 
n.º 07.897.039/0001-00, e INSC. EST. nº. 001.005.921-00010, estabelecida à Rua Antônio Grava-
ta,,136 - Betânia, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, cujo valor da proposta é de R$ 43.330,00 
(Quarenta e Três Mil, Trezentos e Trinta Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou 
assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades 
da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 14 de Abril de 2015
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

A MINERAÇÃO NACIONAL S/A, Inscritos no CNPJ: 08.034.802/0002-05, torna público que requereu 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação, processo 2015-002209, para extração mineral de argila e calcário referente ao processo 
DNPM 846.237/2007, SITUADA NA Fazenda Mineração Nacional, Km 18,5, PB 044, zona Rural do 
município de Pitimbu/PB, Cep: 58.324-000.

MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP, CNPJ Nº 07.867.532/0001-70, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO), para REVENDA DE COMBUSTÍVEIS COM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, situado na Av. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO Nº 86 - CORRENTE 
– CATOLÉ DO ROCHA/PB. PROCESSO: 2014-008541.

INCAL – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE ALUMÍNIO LTDA – CNPJ Nº 
41.154.790/0001-47, Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO), para FABRICAÇÃO DE 
ARTIGOS DE ALUMÍNIO, situado na Av. VENANCIO NEIVA Nº 714, CATOLÉ DO ROCHA/PB. 
PROCESSO: 2014-008588.

MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP, CNPJ Nº 07.867.532/0001-70, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL (AA), para TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), 
com Percurso em todo Estado da Paraíba. PROCESSO: 2014-008540.

B&C CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ Nº 12.810431/0001-00, 
situada na Rua Cônego Matias Freire, 14, sala 02, Torre, CEP: 58040-130, João Pessoa-PB, torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação, nº processo 2015-001745/TEC/LI-3945 de um prédio residencial multifamiliar 
com 76 unidades, na Av. Francisco Moura, esquina com a Rua Pastor Firmino, 13 de Maio, JP-PB.

MARIA SELMA CABRAL DE CARVALHO MADRUGA, CPF Nº 055.311.404-28, torna público que 
requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, da Construção de 02 Unidades Residen-
ciais, localizada à Rua Projetada, QD. 14, LT. 359, PLANO DE VIDA, SANTA RITA-PB, através do 
Processo 2015-001208/TEC/LO-9497.

CDM – COM DIST DE MATERIAL CONSTRUÇÃO – CNPJ Nº 09.538.242/0001-08, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Cadastro Con-
sumidor Florestal (P. JURIDICO) = COMERCIO VAREJISTAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
E MADEIRAS = CRUZ DAS ARMAS – JP/PB. Processo: 2015-002344/TEC/CADPJ-154.

CDM – COM DIST DE MATERIAL CONSTRUÇÃO – CNPJ Nº 09.538.242/0001-08, Torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 1658/2013, 
PROC. Nº 5390/2012 = COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS 
= IT:50MIL = AC:500M² = NE: 05 = L/ATV: AV CRUZ DAS ARMAS Nº 1778, CRUZ DAS ARMAS-JP/
PB. Processo: 2015-002343/TEC/LO-9749.

ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.568.537/0001-64, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 624/2015 em João Pessoa, 15 de abril de 2015 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade 
de: Beneficiamento de feldspato, quartzo, pegmatito, sienito e outros minerais não metálicos. 
Na(o) – FAZENDA RIACHO DA CRAIBEIRA, Município: PEDRA LAVRADA – UF: PB. Processo: 
2014-007896/TEC/LO-8840.

CONSTRUTORA LUXOR LTDA – CNPJ Nº 09.157.478/0001-02, Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – LI em 
João Pessoa em 27 de Fevereiro de 2015. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 28 (vinte 
e oito) unidades, com respectivo sistema de tratamento dotado de Fossa e Sumidouros. Na(o) -  Rua 
Paulo Gomes de Almeida, Setor 41, Lote 0053, Quadra 172, Bairro José Américo, João Pessoa/PB.

AKROPOLIS ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 35.493.030/0001-61, Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – LI 
em João Pessoa em 29 de Dezembro de 2014. Para a atividade: Edificação Multifamiliar com 70 
(setenta) unidades, com rede de abastecimento de água e esgoto público – CAGEPA. Na(o) – Av. 
Oceano Atlântico, Lote 2-A, Quadra 03, Intermares, praia ponta de campina, Cabedelo/PB.
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