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31o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,956  (compra) R$ 2,957  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,890  (compra) R$ 3,070  (venda)
EURO   R$ 3,286  (compra) R$ 3,290  (venda)

l Porto de Cabedelo pode se integrar a operações da Jeep. Página 3

l Desempenho mínimo vale para novos contratos do Fies. Página 4

l Sinfônica do Estado faz concerto hoje no Espaço Cultural. Página 8 

l Paraibanos que declararam o IR até ontem foram 85%. Página 11

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
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Sol e poucas 
nuvens

Estado lidera acesso a TVs
e celulares no Nordeste

Sai em livro
a história do
TRE no Estado 

‘Troça’ faz
show hoje em
João Pessoa

Esportes

paRaibano 
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Copa Sub-19: começa 
no dia 16 com 20 clubes

Sub-19 vai escolher as equi-
pes paraibanas que disputarão 
a Copa São Paulo de Juniores, no 
próximo ano.  PÁGINA 22

OPINIÃO PÚBLICA
 

Jogar lixo na
rua é o tema 
da discussãoAndreia Pereira Bruno Cruz

Julyana dos SantosHelmo Mendes

As pessoas entrevis-
tadas criticam a atitude 
de quem joga lixo nas 
ruas, dizem que é falta 
de educação e têm cons-
ciência de que isso tem 
que acabar.  PÁGINA13

Percentualmente, a população pa-
raibana lidera no Nordeste quanto ao 
acesso a celulares e TVs.  PÁGINA 14

Livro do desem-
bargador Marcos Caval-
canti será lançado hoje 
à tarde.  PÁGINA 7

Grupo Troça Har-
mônica mostra reper-
tório autoral em apre-
sentação no Espaço 
Paralelo.  PÁGINA 5

20Caderno

Técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em João Pessoa informaram ontem ao governador Ricardo 
Coutinho que a Paraíba cumpriu metas de 2014 do Programa de Ajuste Fiscal e está adimplente.  PÁGINA 4

Uma bonificação no valor de R$ 600,00 será conce-
dida pela PBGás aos motoristas que instalarem o kit 
de 5ª geração para uso de gás veicular.  PÁGINA 13

PB cumpre metas e
atende ao ajuste fiscal

PBGás dará R$ 600
por novo kit de GNV

NoVo TEATRo  O governador Ricardo Coutinho visitou ontem a construção em fase conclusiva do teatro que 
funcionará no Centro de Convenções, em João Pessoa. O governador destacou a ousadia do projeto.  PÁGINA 3
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l A União em Braille
Uma versão em braille do jornal A União circula hoje. o projeto tem caráter experi-
mental, divulgará temas expressivos da agenda da sociedade e chegará aos leitores 
que não enxergam sempre no último dia do mês. a publicação é resultado de uma 
parceria entre a Funad e A União Superintendência de imprensa e Editora.  PÁGINA 9
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CUT aguarda 5 mil em
mobilização na capital 

20 mil vão viajar de
ônibus no feriadão 

poLÍTiCaS PÁGINA 17 paRaÍba PÁGINA 14 

Gilvan Soares usa os serviços de três operadoras
Grupo Troça Harmônica

Marcos Cavalcanti
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A Câmara dos Deputados aprovou esta 
semana o projeto que acaba com a exigência 
de afixar o símbolo de transgenia nos rótu-
los de produtos geneticamente modificados 
destinados a consumo humano. O texto mo-
difica uma lei de 2005 que determinava a 
obrigação da informação em todos os pro-
dutos destinados a consumo humano que 
contenham, ou sejam produzidos, com mo-
dificações genéticas, a exemplo, do milho, 
soja, arroz, óleo de soja e fubá.

A decisão não é terminativa e depende 
de aprovação do Senado Federal, que é a 
Casa revisora do Congresso Nacional. Mas 
o problema mesmo não está em se aprovar 
ou não a inclusão de alimentos transgêni-
cos na mesa do brasileiro. O que ressalta 
aos olhos, e estarrece, é que os deputados 
tenham concordado majoritariamente 
com uma proposta na qual, visivelmente, 
se tenta esconder dos consumidores aqui-
lo que ele está consumindo. Ora, vivemos 
tempos de absoluta exigência de transpa-
rência quanto às relações comerciais, po-
líticas e sociais. Por que, então, os deputa-
dos se juntam para defender uma tese que 
segue em caminho contrário?

Os transgênicos, ou organismos gene-
ticamente modificados, são produtos de 
cruzamentos que jamais aconteceriam na 
natureza, como, por exemplo, arroz com 
bactéria. Por meio de um ramo de pesquisa 
relativamente novo (a engenharia genética), 
fabricantes de agroquímicos criam semen-
tes resistentes a seus próprios agrotóxicos, 
ou mesmo sementes que produzem plantas 
inseticidas. As empresas ganham com isso, 
mas nós pagamos um preço alto: riscos à 

nossa saúde e ao ambiente onde vivemos.
Para fugir do radicalismo, é preciso 

reconhecer que a transgenia já ocorre de 
forma disseminada e está presente em 
praticamente todos os alimentos que nos 
são oferecidos nos supermercados, nas 
feiras livres e no comércio pela internet. 
O projeto que a Câmara Federal aprovou 
não desconhece esta circunstância, mas 
tenta escondê-la do consumidor, forma-
lizando um poder que jamais poderá ser 
aceito: o de que ele deva ser enganado. 

De acordo com o projeto, o aviso aos 
consumidores somente será obrigatório nas 
embalagens dos alimentos que apresenta-
rem presença de organismos transgênicos 
“superior a 1% de sua composição final, de-
tectada em análise específica” e deverá cons-
tar nos “rótulos dos alimentos embalados na 
ausência do consumidor, bem como nos reci-
pientes de alimentos vendidos a granel ou in 
natura diretamente ao consumidor”. 

Mais do que interferir, para o bem ou 
para o mal, na produção de alimentos agrí-
colas, o que este projeto pretende é sonegar 
ao consumidor informações a que ele tem di-
reito. e estas informações deveriam ser con-
sideradas cláusulas pétreas na relação entre 
quem produz, quem vende e quem compra 
produtos. Não é o caso, repita-se, de estar 
contra ou a favor de evoluções da produção 
agrícola. O que está em jogo – e parece que 
os deputados desconheceram esta condição 
– é que ao consumidor devem ser assegura-
das todas as informações sobre aquilo que 
adquire no seu dia a dia. O consumidor é, por 
excelência, o cidadão a ser protegido contra 
as ganâncias do mercado.

Editorial

 Retrocesso na mesa

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de  abril de 2015
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

Jovem guarda em clube militar

Essas comemorações pelos 60 anos de 
criação do I Grupamento de Engenharia te-
riam alguma coisa a ver com os festejos pelos 
50 anos de carreira artística de Hugo Leão? 
É só perguntar a quem frequentava o Clube 
dos Oficiais do Grupamento na época em que 
Hugo Leão era guitarrista solo do conjunto 
The Gentlemen. E eu mesmo, como ex-fre-
quentador, respondo: tem, sim, tudo a ver.

Tentarei ser breve. Estávamos na segun-
da metade dos anos 60, o Clube dos Oficiais 
abria os seus salões nas tardes de domingo 
para matinês dançantes embaladas por con-
juntos (atuais bandas) de rock. Na verdade, 
eram grupos que tocavam o rock abrasilei-
rado do movimento Jovem Guarda, sobres-
saindo o repertório de Renato & Seus Blue 
Caps, com versões para canções dos Beatles 
(“Menina Linda”, “Feche os Olhos”, “O Meu 
Primeiro Amor”); sucessos dos Fevers (“Mar 
de Rosas”, “Vem me Ajudar”, “Cândida”); hits 
dos Incríveis (“Era um Garoto que Como Eu 
Amava os Beatles e os Rolling Stones”, “O 
milionário”) e, naturalmente, o repertório 
de Roberto Carlos (“Quero que Vá Tudo pro 
Inferno”, “Eu te Darei o Céu”, “Nossa Canção”, 
uma infinidade).

Havia muitos conjuntos de rock na cida-
de. O mais badalado era o  elétrico Os Qua-
tro Loucos, liderado pelos irmãos Floriano 
e Golinha Miranda e do qual Hugo Leão (as-
sim como Zé Ramalho) fizera parte antes de 
fundar The Gentlemen. Os Quatro Loucos 
também tocavam em matinês do Clube dos 
Oficias, mas suas performances mais me-
moráveis tinham como palco a Adega do Al-

caide, espécie de “inferninho” (na realidade, 
uma boate improvisada em pequeno galpão 
da Rua D. Pedro II),de propriedade de Mar-
cos Odilon Ribeiro Coutinho. Essa Adega era 
infernal.

O clube do I Grupamento de Engenharia 
funcionava onde hoje está instalado o Hotel 
de Trânsito da corporação, na Rua Desportis-
ta Aurélio Rocha, ao lado do quartel. Logo na 
entrada, havia um terraço protegido por ar-
cos que reproduziam o estilo arquitetônico da 
própria unidade militar da Avenida Epitácio 
Pessoa. Seguia-se o dancing (ou pista, como se 
diz hoje), ladeado por mesas e cadeiras dispos-
tas em forma de “U” cuja abertura servia para 
o tablado em que se apresentavam os conjun-
tos musicais. O público era todo de adolescen-
tes: rapazes cabeludos, moças de penteado 
laquê ou rabo de cavalo (algumas prendiam 
o cabelo com um adereço chamado “biruta”, 
acho que por lembrar aquele cone que aponta 
a direção do vento em aeroportos).

Pois bem, em muitas daquelas belas tar-
des de domingo no Clube dos Oficiais do I 
Grupamento de Engenharia  a guitarra solo 
de Hugo Leão sublinhava o tom do repertório 
de The Gentlemen, de estilo predominante-
mente romântico (estão vendo como uma coi-
sa tinha a ver com a outra?). A trajetória do 
instrumentista e cantor figura em release dis-
tribuído por Joanildo Mendes para promover 
o show que o artista fará depois de amanhã 
na Chopp Time. Tô lá! Até para pedir uns dois 
ou três  bis de “Anjo de Amor”, canção de rara 
beleza que HL gravou em 1983 com a partici-
pação de Jane Duboc. Imperdível.

  A trajetória do instrumentista e cantor figura em release distribuído 
para promover o show que o artista fará neste sábado na Chopp Time”

UNInforme

FORA DA pAuTA

BARREIRAS pARA O SEguRO-DESEMpREgO  

O deputado estadual Jeo-
vá Campos (PSB) admitiu 
ontem, em entrevista à 
Rádio Tabajara, que vai se 
licenciar por 121 dias para 
realizar tratamento médi-
co. Ele confirmou que será 
submetido a um procedi-
mento cirúrgico em julho. 
Com isso, quem assumirá a 
titularidade é o primeiro su-
plente, Arthur Cunha Lima 
Filho (PRTB), que é vereador 
do município de Cabedelo.

Depois de muita polêmica na AL, 
o projeto de lei que acrescenta o 
nome do escritor Ariano Suassu-
na à denominação do Palácio da 
Redenção, em João Pessoa, foi 
retirado de pauta, ontem, com a 
concordância de seu autor, o de-
putado Jeová Campos (PSB). Na 
verdade, houve pressão de parte 
significativa dos parlamentares, 
que consideraram a homenagem 
inoportuna. O presidente da Casa, 
Adriano Galdino (PSB), sugeriu 
“outra forma de homenagem”.

Na próxima segunda-feira, 
têm início as inscrições do 
concurso público para o Qua-
dro de Serviços Auxiliares do 
Ministério Público da Paraíba. 
De acordo com o edital publi-
cado no Diário Oficial Eletrô-
nico (DOE), serão oferecidas 
105 vagas. As provas, sob a 
responsabilidade da Fundação 
Carlos Chagas, serão realiza-
das no dia 19 de julho, em João 
Pessoa. As vagas do concurso 
serão distribuídas por região.
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

Uma das medidas mais indigestas do Governo da presidente Dilma Housseff, na ótica dos trabalhadores de 
vários segmentos, foi aprovada ontem pela comissão mista que analisava a matéria. Trata-se da Medida 
Provisória 665/14, que altera as regras para concessão de seguro-desemprego. O texto prevê que, a par-
tir de março, o trabalhador demitido terá de comprovar 18 meses de carteira assinada – computados nos 
últimos dois anos – para receber o benefício. O aumento da exigência, um dos pontos mais criticados pelas 
centrais sindicais, é significativo. Antes o trabalhador precisava ter apenas seis meses de regularidade 
trabalhista. A oposição, que tentou obstruir a sessão para impedir a apreciação do relatório do senador 
Paulo Rocha (PT-PA), vai tentar derrubar a MP na votação nos plenários da Câmara e do Senado. Uma 
coisa é certa: a insatisfação com as barreiras criadas pelo governo para a liberação do benefício estava 
resumida numa faixa exibida por sindicalistas na sessão: “Dilma, não mexa nos nossos direitos”.

CONSELhO DE CuLTuRA
Já não era sem tempo. A Prefeitura de João Pessoa vai reativar o Conselho Municipal de Cultura. No 
período de 8 a 12 de junho, a Funjope vai organizar o processo eleitoral para a escolha do presidente 
e definir a comissão que será encarregada de elaborar um Plano Municipal de Cultura, de acordo com o 
que foi acordado entre o secretário de Articulação Política, Adalberto Fulgêncio, e os agentes culturais.

A ação movida pelo deputado Renato Ga-
delha, líder da oposição na AL, contesta-
va, na verdade, a antecipação da eleição 
para o segundo biênio da atual legislatu-
ra, para o qual foi eleito o deputado Ger-
vásio Maia Filho (PMDB). Com a decisão da 
Justiça Estadual, o peemedebista assu-
mirá o posto a partir de 2017.

A eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (AL-PB), ocorrida no dia 1º de fevereiro, 
está mantida. O Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
decisão monocrática do desembargador Frederico 
Martinho da Nóbrega, rejeitou Mandado de Seguran-
ça, impetrado pelo deputado Renato Gadelha (PSC), 
que pedia a anulação do pleito.

ELEIÇÃO NA AL 1 ELEIÇÃO NA AL 2

LICENÇA DE JEOVÁ CONCuRSO DO Mp

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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BIRD avalia empréstimo de U$ 225 mi
para segurança hídrica da Paraíba 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de abril de 2015 3
Geral

O governador Ricardo 
Coutinho visitou, na manhã 
de ontem, as obras de cons-
trução do teatro do Centro de 
Convenções, em João Pessoa, 
um dos maiores e mais mo-
derno do Brasil, que deverá 
ser inaugurado ainda este 
ano. As obras estão em fase 
final de acabamento e dentro 
do cronograma previsto. O 
secretário da Infraestrutura, 
do Meio Ambiente, dos Re-
cursos Hídricos e da Ciência 
e Tecnologia, João Azevedo, 
acompanhou a visita. 

Para o governador Ri-
cardo Coutinho, esta obra 
causará impacto na econo-
mia e no turismo da Paraíba. 
“É a realização de um sonho 
que vai gerar cada vez mais 
emprego, desenvolvimen-
to e ampliação do setor de 

serviços. Trata-se de um em-
preendimento ousado para 
o presente e para o futuro”, 
comentou.  Quando concluí-
do, o teatro terá capacidade 
para receber três mil pesso-
as em espetáculos nacionais 
e internacionais. 

Ainda segundo o gover-
nador, o Centro de Conven-
ções se firma como o grande 
instrumento dessa guinada 
de profissionalização e de 
expansão da atividade da in-
dústria turística. “Creio que 
João Pessoa será o grande 
destino nos próximos 10 ou 
15 anos. Desde já, vocês per-
cebem a cidade com outro 
ritmo, influenciando o tu-
rismo para outros recantos 
como o Vale dos Dinossau-
ros, em Sousa, e Campina 
Grande, além de potenciali-

zar todo o litoral paraibano”, 
disse, observando que os 
investimentos atingem R$ 
243 milhões, dos quais R$ 
149 milhões oriundos do Te-
souro do Estado, o que cor-
responde a 64% do valor da 
obra. O restante é oriundo do 
Governo Federal, por meio 
do Ministério do Turismo. 

O secretário João Aze-
vedo informou que as obras 
do Centro de Convenções se 
iniciaram pelo bloco de expo-
sições com mais de 18 mil me-
tros quadrados e que já sediou 
grandes eventos, a exemplo da 
Copa Mundial de Robótica. Em 
seguida foi construído o bloco 
de congressos, que permite a 
realização de eventos simul-
tâneos em diversas salas. De-
pois, foi feita a torre, onde foi 
instalado o restaurante e o mi-

rante. E agora, na etapa final, 
as obras do teatro. 

Segundo a superinten-
dente da Suplan, Simone Cris-
tina Coelho Guimarães, em 
sua visita o governador Ricar-
do Coutinho pode constatar 
que as obras da etapa final do 
Teatro do Centro de Conven-
ções estão dentro do organo-
grama, em fase de acabamen-
to final, faltando apenas a 
colocação de carpetes, poltro-
nas, bambolinas e cortinas. 
Simone informou também 
que todo o maquinário cêni-
co já foi concluído, inclusive o 
elevador do palco, onde, por 
exemplo, uma orquestra vai 
poder subir e descer do pal-
co durante as apresentações. 
Ela enfatizou que só no teto 
foram colocadas mais de 100 
toneladas de aço. 

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu ontem a 
missão do Banco Mundial

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, na ma-
nhã desta quarta-feira (29), 
a missão técnica do Ban-
co Mundial, que visitou a 
Paraíba nos últimos três dias 
com o intuito de dar início 
aos estudos preparatórios de 
um novo acordo de emprés-
timo com vistas a investi-

Foto: José Marques/Secom-PB

Secretário de Estado da Infraestrutura  João Azevedo dá explicações ao governador Ricardo Coutinho sobre andamento dos trabalhos

mentos na área de segurança 
hídrica do Estado. O acordo 
prevê investimentos no valor 
de US$ 250 milhões – sendo 
US$ 125 milhões do Banco 
Mundial e US$ 125 milhões 
do Banco Europeu – tanto na 
parte física dos mananciais, 
reservatórios, barragens, ca-
nais e adutoras como, tam-
bém, em aspectos gerenciais 
da Agência Executiva da Ges-
tão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa).

 Presente ao encontro, o 

secretário do Estado de Pla-
nejamento, Orçamento, Ges-
tão e Finanças, Tárcio Pes-
soa, explicou que as ações 
serão direcionadas para a 
Cagepa e a Aesa. “São me-
lhoras do processo de distri-
buição de água, do processo 
de monitoramento dos re-
servatórios, da rede de es-
goto e de tudo que envolve 
a segurança hídrica. O que 
nós queremos é preparar a 
Paraíba para que em futuros 
momentos como esse, de es-

tiagem, nós passemos a so-
frer menos”, disse.

 De acordo com Marcos 
Thadeu Abicalil, especialis-
ta sênior em água do Banco 
Mundial (Bird), a vinda desta 
missão à Paraíba possibili-
tou que seja dado início aos 
estudos preparatórios para o 
programa de investimentos 
no Estado. “Nós viemos para 
cá discutir os aspectos técni-
cos do uso desses recursos 
e, também, antecipar uma 
preparação de uma futura 

operação de investimento de 
uma parceria entre o Estado 
da Paraíba e o Banco Mun-
dial”, afirmou.

 A princípio, já está asse-
gurada uma doação de cerca 
de R$ 600 mil que serão uti-
lizados para fazer os estudos 
preparatórios como análise 
técnica, econômica e am-
biental de um plano de inves-
timentos. A partir do mês de 
junho, será dado início a esta 
consultoria, que terá uma 
duração de cerca de quatro 

meses, para que se possa ser 
montado um plano de aplica-
ção. “Com esse plano de apli-
cação pronto, teremos a base 
de construção desse finan-
ciamento. Eu creio que mui-
to em breve, provavelmente 
já no segundo semestre, nós 
vamos ter a possibilidade de 
acessar esses recursos do 
Banco Mundial para direcio-
nar esforços para a melhoria 
da assistência em recursos 
hídricos da Paraíba”, ressal-
tou Tárcio Pessoa. 

Governador visita obras do teatro

Porto de Cabedelo pode ser solução

CENtRo DE CoNVENÇÕES

IMPoRtAÇÕES PARA o PoLo AUtoMotIVo JEEP

O Conselho Estadual do 
Orçamento Democrático rea-
lizou nessa terça-feira (28) e 
ontem, a terceira Assembleia 
Geral Ordinária deste Ciclo 
2015, reunindo os conselhei-
ros de dez regiões georça-
mentárias. A reunião contou 
com a presença do secretário 
executivo do ODE, Gilvanildo 
Pereira, e aconteceu em dois 
locais distintos, contemplan-
do as cidades de Desterro 
e Patos, ambas da 6ª região 
geoadministrativa.

A assembleia teve tam-
bém a participação da ge-
rente da Assistência Social 
do Programa Pão e Leite da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (SEDH), Pa-
trícia Oliveira, e da secretá-
ria executiva de Estado do 
Desenvolvimento e da Arti-
culação Municipal, Cláudia 
Veras.

A pauta do primeiro 
dia da assembleia acon-
teceu no Centro de Convi-
vência do Idoso, na cidade 
de Desterro e tratou sobre 
o Programa Pão e Leite. A 
gerente Patrícia Oliveira ti-
rou dúvidas e esclareceu o 
funcionamento e distribui-
ção do programa em todo 
o Estado, destacando ainda 
a importância da interseto-
rialidade e da participação 
dos conselhos no processo 
de melhoria de vida da po-
pulação paraibana.

Necessidades
“O Orçamento Demo-

crático é uma ferramenta 
importante para consultar 
a população sobre suas ne-
cessidades. O programa Pão 
e Leite está passando por 
uma fase de reordenamen-

to na Paraíba e nós estamos 
buscando incentivar a par-
ticipação das pessoas nas 
audiência do ODE, para que 
tenhamos mais interação 
nas políticas da assistência 
social, que ainda é pouco ci-
tada”, disse Patrícia Oliveira.

Patrícia esclareceu ain-
da que “aqueles municípios 
que estão sem receber o 
leite é por conta da dificul-
dade de produção que al-
gumas regiões apresentam 
pelas condições climáticas 
não favoráveis, mas, que 
está sendo distribuído o 
fubá para suprir outras ne-
cessidades”, disse.

Junco do Seridó
Alguns conselheiros 

como Geraldo Alves, da cida-
de de Junco do Seridó, pude-
ram tirar dúvidas e solicitar 
esclarecimentos. Ele solici-
tou uma visita da equipe do 
programa na região para 
averiguar como está sendo 
executada a distribuição do 
leite e do fubá. “Nós quere-
mos que o Governo reveja os 
critérios de distribuição do 
leite e do fubá na nossa re-
gião, pois existe muita gente 
carente que ainda não está 
cadastrada e também esta-
mos sem receber o leite que 
é de grande necessidade”, 
comentou o conselheiro.

O segundo dia da as-
sembleia aconteceu na sede 
da Fundação Ernani Satyro 
(Funes), localizado na ci-
dade de Patos. A secretária 
Cláudia Veras esclareceu o 
funcionamento do Programa 
Pacto Social e apresentou as 
demandas de obras e recur-
sos destinados às obras nas 
14 regiões georçamentárias.

Conselho Estadual faz 
3ª  assembleia em Patos

oRÇAMENto DEMoCRÁtICo

A diretoria da Compa-
nhia Docas da Paraíba re-
cebeu ontem executivos do 
grupo italiano Carbone & Vi-
cenzi na Paraíba.

 O objetivo da reunião foi 
apresentar o Porto de Cabe-
delo e discutir a possível ope-
ração de importação de mais 
de 200 containers por mês 
em razão da segunda fase de 
instalação do Polo Automoti-
vo Jeep, em Goiana (PE).

Os investimentos da Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) 
na divisa entre Paraíba e Per-
nambuco têm demandado 
um grande volume de maté-

rias primas importadas da 
Europa. 

Em busca de maior agi-
lidade nas operações e re-
dução de custos, empresas 
estão procurando a Paraíba 
para realizarem os investi-
mentos.

Localização
A vice-presidente da 

Companhia Docas da Paraí-
ba, Gilmara Temóteo, apon-
tou que a localização privile-
giada do Porto de Cabedelo e 
a proximidade com a fábrica 
da Jeep são fatores que pos-
sibilitarão o aumento da 

movimentação de cargas no 
porto paraibano em decor-
rência da atividade do novo 
polo automotivo.

“Além da localização 
estratégica, o Porto de Ca-
bedelo tem uma operação 
ágil, com custos competiti-
vos e sem gargalo logístico, 
pois temos uma boa malha 
rodoviária para as cargas 
seguirem do porto até a fá-
brica da Jeep com agilidade. 
Cabedelo tem se tornado 
cada vez mais uma opção 
viável”, afirma Gilmara Te-
móteo.

O parque de fornece-

dores agrega 16 empresas 
e 17 linhas de produtos em 
12 edifícios, empregando 
4,9 mil pessoas. Já a fábrica 
da Jeep dispõe de 700 ro-
bôs, sendo 650 na área de 
funilaria, 40 em pintura e 
10 em montagem. Além do 
Renegade, o Polo Automo-
tivo Jeep deve produzir em 
breve a nova picape cabi-
ne dupla da Fiat, um irmão 
maior do Jeep.

Das 16 fornecedoras de 
material para a fabricação 
de carros que se instalaram 
na região, três delas estão 
na Paraíba.

Ações levam gestores ao diálogo  
O secretário executi-

vo do Orçamento Demo-
crático, Gilvanildo Pereira, 
falou sobre a importância 
da intersetorialidade e da 
rotatividade das reuniões 
do CEOD. “Esta é a tercei-
ra reunião ordinária des-
te ano do CEOD e estamos 
tentando contemplar todas 
as regiões, para que haja in-
teratividade entre os conse-
lheiros, de forma a descen-
tralizar as ações. Também 
estamos proporcionando 
uma ação intersetorial, le-
vando gestores para dialo-
gar diretamente com os re-
presentantes da sociedade 
civil”, destacou.

A assembleia ordiná-
ria do Conselho Estadual 

do Orçamento Democrático 
também contou com a pre-
sença da prefeita de Des-
terro, Rosângela Leite, além 
de assessores e parlamen-
tares. Na Funes, a equipe 
do ODE e os conselheiros 
foram recepcionados pelos 
jovens do Projeto Prima, 
da Secretaria de Estado da 
Cultura, com apresentação 
musical da orquestra.

Participaram dessa As-
sembleia Geral Ordinária 
os conselheiros das regiões 
de João Pessoa (1ª região), 
Guarabira (3ª), Monteiro 
(5ª), Patos (6ª), Itaporan-
ga (7ª), Catolé do Rocha 
(8ª), Cajazeiras (9ª), Sousa 
(10ª), Princesa Isabel (11ª) 
e Pombal (13ª)



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de abril de 20154
Últimas

Missão da STN atesta: a Paraíba 
atingiu as metas do ajuste fiscal

A Paraíba está adim-
plente com a Secretaria do 
Tesouro Nacional. O Governo 
do Estado cumpriu quatro 
das seis metas estabeleci-
das através do Programa de 
Ajuste Fiscal (PAF) referente 
ao exercício de 2014. Esta 
é a avaliação preliminar da 
Missão do Tesouro Nacional 
que foi apresentada ao go-
vernador Ricardo Coutinho 
no início da noite dessa quar-
ta-feira (29), em reunião na 
Granja Santana. O modelo de 
gestão da Paraíba, inclusive, 
poderá ser copiado pelo Go-
verno Federal.

Logo após o encontro, 
Ricardo Coutinho comemo-
rou os resultados positivos: 
“Fico muito feliz com esses 
resultados porque isso é 
construído, conquistado a 
cada dia. Por isso é preciso 
manter o equilíbrio para ma-
nutenção do cumprimento 
das metas”.

O governador disse que 
os Estados carentes, tendo 
capacidade, necessitam fazer 
investimentos. “Me alegra sa-
ber que a Paraíba está bem 
neste item”, destacou, citando 
como exemplo o Programa 
Rodoviário Caminhos da Pa-
raíba, que, segundo observou, 
mais do que gerar empregos, 
movimenta a economia no 
Estado,  e ainda as obras no 
setor de recursos hídricos.

Durante a conversa, 
Ricardo Coutinho apelou à 
equipe da Secretaria do Te-
souro Nacional para que o 

Campina Grande 
celebra dia do 
trabalho com 
ações esportivas

Os trabalhadores de 
Campina Grande terão um 
dia especial nesta sexta-fei-
ra, dia 1º de maio. Na data 
em que se celebra o dia do 
trabalhador, a cidade promo-
verá corrida para a categoria, 
além da 25ª edição dos Jogos 
Industriários da Paraíba. 

Como acontece todos 
anos, a Prefeitura de Cam-
pina Grande realiza neste 
feriado mais uma edição 
da Corrida do Trabalhador, 
que homenageia através do 
incentivo ao esporte o Dia 
do Internacional do Traba-
lhador. A prova está marca-
da para as 8h e terá como 
ponto de saída e chegada o 
Parque da Criança, contan-
do com apoio das Secreta-
rias Municipais de Saúde e 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel). O percurso de cinco 
quilômetros compreende 
a ciclofaixa do entorno do 
Açude Velho.

Os interessados em 
participar da Corrida do 
Trabalhador poderão se 
inscrever no próprio Par-
que da Criança, no ponto 
de apoio do Mexe Campina, 
e também no Serviço Espe-
cializado em Segurança, En-
genharia e Medicina do Tra-
balho (SESMT), localizado 
no bairro do Catolé. O valor 
da taxa é de R$ 5,00.

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) seja mais ágil nos 
prazos de liberação de recur-
sos por meio de convênios. 
O coordenador-geral de Re-
lações e Análise Financeira 
de Estado e Municípios, Alex 
Fabiane Teixeira, disse que 
levará o apelo do governador 
ao ministro da Secretaria do 

Tesouro Nacional, Marcelo 
Saintive.

Alex Fabiane adiantou 
que o resultado oficial do 
Programa de Ajuste Fiscal 
(PAF) será conhecido no final 
de maio, quando a Secretaria 
do Tesouro Nacional divulga-
rá a situação de cada Estado 
brasileiro, porém a avalia-
ção preliminar aponta que o 

Estado da Paraíba cumpriu 
quatro das seis metas do 
programa e está adimplente. 
“O resultado prático dessa 
avaliação é que o Estado da 
Paraíba fica adimplente para 
com o programa do Governo 
Federal”, concluiu Alex.

Na relação dívida finan-
ceira/receita líquida real, a 
meta estabelecida era 1,00 

e alcançou como resultado 
0,43;  no resultado primário, 
a meta estabelecida era a pac-
tuação do déficit de R$ 469 
milhões e o resultado alcan-
çado foi de R$ 467 milhões; 
nas receitas de arrecadação 
própria, a meta estabelecida 
era R$ 4 bilhões 620 milhões, 
e o resultado alcançado foi 
de R$ 4 bilhões 690 milhões. 

As metas de reforma do Es-
tado também foram cumpri-
das: a meta estabelecida era 
de 31,89% e foi alcançada a 
meta de 31,01%.

Alex Fabiane explica que 
as duas metas não cumpridas 
pelo Estado da Paraíba não 
interferem no resultado, ou 
seja, o Estado será considera-
do adimplente.
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Técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) participaram ontem à tarde de reunião com o governador Ricardo Coutinho e secretários de Estado da Paraíba

O secretário de Estado 
do Planejamento e Gestão, 
Tárcio Pessoa, comentou 
que, apesar de toda a crise 
fiscal nacional, “a Paraíba 
segue no caminho firme de 
manutenção do equilíbrio. 
Cumprimos metas e esta-
mos aptos a avançar com os 

financiamentos externos que 
estamos negociando, e que 
não impactam na questão 
da necessidade do superávit 
do Tesouro Nacional. Esses 
investimentos são cruciais 
para o desenvolvimento da 
Paraíba”, comemorou.

Modelo para o país - Tár-

cio Pessoa revelou que a mis-
são da Secretaria do Tesouro 
Nacional está levando o mo-
delo de acompanhamento de 
gestão do Governo da Paraí-
ba e que poderá ser copiado 
pelo Governo Federal. “Nós 
temos um painel de controle 
que nos possibilita monito-

rar em tempo real todos os 
indicadores do Estado, é por 
isso que a gente consegue 
manter o equilíbrio do Esta-
do, o governador acompanha 
no painel a evolução os índi-
ces e essa inovação desenvol-
vida pela Codata e a Contro-
ladoria Geral do Estado”.

Além dos técnicos do Te-
souro Nacional, vários secre-
tários participaram da reunião 
com o governador, dentre eles 
Livânia Farias (Administra-
ção), Gilberto Carneiro (Pro-
curadoria-Geral do Estado), 
Marialvo Laureano (Receita) e 
Ana Cartaxo (CGE).

Modelo paraibano pode servir a todo o Brasil

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), decidiu  
ontem que a comprovação de 
desempenho mínimo no Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) pode ser exigida em 
novos contratos do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies). Barroso julgou a ques-
tão sobre critérios para cele-
bração de novos e renovação 
de antigos contratos do finan-
ciamento estudantil.

De acordo com a deci-
são do STF, o Ministério da 
Educação (MEC) pode exigir 
média igual ou superior a 
450 pontos e nota na reda-
ção diferente de 0 no Enem 
como critério para conceder 
o financiamento em institui-
ções de Ensino Superior. A 
questão foi levada ao Supre-
mo pelo PSB, que arguiu a va-
lidade de duas portarias que 

estabeleceram a pontuação 
como critério para conces-
são do financiamento.

Desempenho mínimo
Pela decisão, a regra não 

pode, porém, ser exigida de 
alunos que pediram a reno-
vação do contrato. Segundo 
o MEC, o desempenho míni-
mo no Enem não é cobrado 
como condição para o finan-
ciamento, apesar de ter sido 
questionado pelo PSB.

“É inegável que a exigên-
cia de média superior a 450 
pontos e de nota superior 
a zero na redação do Enem 
é absolutamente razoável 
como critério de seleção dos 
estudantes que perceberão 
financiamento público para 
custeio de seu acesso ao En-
sino Superior. Afinal, os re-
cursos públicos – limitados e 
escassos – devem se prestar 
a financiar aqueles que têm 
melhores condições de apro-
veitamento”, disse Barroso.

STF diz que agora vale
desempenho mínimo

NOVOS CONTRATOS DO FIES

André Richter
Da Agência Brasil

A prefeitura de Curitiba infor-
mou que mais de 100 pessoas foram 
atendidas na primeira meia hora de 
confronto entre professores e poli-
ciais militares. À noite, o número foi 
estimado em 200.

O confronto foi na tarde de 
ontem na cidade de Curitiba. Já 
era quase noite, segundo a prefei-
tura, quando muitas vítimas con-
tinuavam chegando aos postos de 
atendimento.

Entre os feridos, 35 precisaram 
de atendimento médico e foram 
encaminhados a hospitais, principal-
mente o Cajuru, próximo à área do 
confronto. 

Os servidores da prefeitura fo-
ram liberados do trabalho em razão 
do tumulto.

O confronto começou por vol-
ta das 15h, no Centro Cívico, em 
frente à Assembleia Legislativa, 

quando os deputados estaduais 
começaram a sessão para votar um 
projeto de lei (PL) que altera a pre-
vidência estadual.

A Polícia Militar usou bombas de 
gás, balas de borracha e jatos d’água 
para dispersar os manifestantes. 

Os professores recuaram, mas os 
policiais continuaram jogando bom-
bas de efeito moral. 

Crianças foram retiradas das es-
colas da região, por precaução. “Al-
gumas delas passaram mal em de-
corrência do gás lacrimogênio usado 
pelas forças policiais na Praça Nossa 
Senhora de Salete [que fica em fren-
te à Assembleia Legislativa] para 
afastar os manifestantes”, informou 
em nota a prefeitura.

“No saguão da prefeitura, onde 
dezenas de pessoas entraram para 
buscar abrigo, o cheiro de vinagre, 
usado para amenizar os efeitos do 
gás lacrimogênio, era muito forte”, 
acrescentou a nota.

Curitiba tem confronto
entre polícia e professores

BOMBAS DE GÁS E ESPANCAMENTOS

Da Agência Brasil

Equilíbrio nas contas e 
investimentos garantem
adimplência do Estado
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seus 80 anos de vida 
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Troça 
Harmônica 
para 
encantar 
na véspera 
do feriado

Sons de sensibilidade
Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Os músicos Chico Limeira, Lucas Dourado, Regina e Gustavo Limeira formam o grupo que está comemorando dois anos de atividades na cena musical da PB

Esta quinta-feira, véspe-
ra de feriado, o pes-
soense que gosta de 
música de qualidade 
tem uma grande opção 
para sair de casa. Tra-
ta-se da apresentação 
da Troça Harmônica, 

que acontece no Espaço Paralelo, 
às 20 horas. O grupo está come-
morando dois anos de atividades 
e apresentará músicas do disco 
que deve ser lançado em breve. O 
Espaço Paralelo fica na Rua Maciel 
Pinheiro, próximo à Praça Antenor 
Navarro, no Centro.

A Troça Harmônica estreou em 
abril de 2013 e desde então vem 
ocupando salas, terraços, capelas, 
praças, festivais quintais e jardins 
de um modo geral. É formada por 
Chico Limeira, Regina Limeira, Lu-
cas Dourado e Gustavo Limeira. 

Chico Limeira explica a criação 
da banda: “São quatro cabras de 
pêia e um balaio cheio de música 
no centro da sala da casa de Lucas. 
Cada um botou algumas, a gente 

FOTOS: Divulgação

fez algumas juntos, montamos um 
repertório e tocamos livremente por 
alguns meses. Naturalmente um tom 
mais intimista se estabeleceu e os ar-
ranjos - devido a sala e a reunião de 
amigos - começaram a se vestir de 
leve; um certo minimalismo passou 
a permear o conceito do som”. 

Não foi difícil, a partir de então, 
chegar a uma sonoridade. “Fizemos 
vários shows, convidamos alguns 
comparsas na série A Troça Abraça 
(Arthur Pessoa, Zé Manoel, Toninho 
Borbo, Seu Pereira), maturamos, 
maturamos e maturamos, até che-
gar na ideia do disco”, conta. 

No fim do ano passado, a banda 
começou a pré-produzir o disco, 
visando a gravação no pré-carnaval, 
“quando todos os vulcões já que-
rem entram em erupção. Deu certo. 
Produzimos na Mardito Discos (que 
fica no centro da capital parahyba) 
nas primeiras semanas de fevereiro 
desse ano”.

O disco tem 12 músicas, todas 
do grupo, exceto “Vertigem da Ino-
cência”, música inédita de Chico Cé-
sar. No mês passado, a banda lançou 
dois singles (estão disponíveis pra 
consumo online e pra download): 

‘Pianinho’ e ‘Maria vem’. 
“Nesta quinta-feira, a gente faz 

mais um show de uma série, pra 
celebrar o aniversário, conversar 
sobre o disco e as músicas novas; 
pra se preparar pro lançamento, 
que não tarda”, exalta. 

O show acontece no Espaço 
Paralelo, 38, e começa às 20h. In-
gressos a 20 inteira/10 meia. Serão 
disponibilizados 80 ingressos. No 
repertório, as músicas do disco 
novo e algumas versões que a ban-
da fez, como ‘Kukukaya’ (Cátia de 
França) e ‘Já Era’ (Seu Pereira).

O grupo está 
comemorando 
dois anos de 
atividades e 
apresentará 
músicas do disco 
que deve ser 
lançado em breve
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Chegar a 80 anos de idade é um verdadeiro mar-
co. Apesar do aumento da expectativa de vida dos 
brasileiros, nem todos têm essa alegria. É gostoso 
fazê-lo com sucesso, na dupla condição de jornalista 
e professor, além de ter constituído uma bela famí-
lia, de que fazem parte a esposa Ruth (desenhista 
industrial), os filhos Celso (engenheiro e reitor da 
Unicarioca), Andréia (psicóloga e diretora executi-
va de Edições Consultor) e Sandra (psicanalista e 
escritora), como também seis netas maravilhosas: 
Giovanna, Dora, Gabriela, Fernanda, Bruna e Paula. 
Representam motivo permanente de orgulho e mui-
to amor.

O livro “Fotobiografia de Arnaldo Niskier”, lan-
çado por Edições Consultor, na Academia Brasileira 
de Letras, tornou-se possível pela colaboração de 
Manoela Ferrari, Isio Ghelman e a Nuvem de Livros. 
Dele constam episódios de uma vida muito movi-
mentada, como os primeiros tempos em subúrbios 
do Rio (Pilares e Riachuelo), a pequena temporada 
em São Paulo, a paixão pelo bairro da Tijuca, onde 
nasceu o amor pelo América F.C. e a alegria da esco-
lha da profissão do magistério, na saudosa Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras da antiga UDF, hoje 
UERJ.

Com muita emoção recordei os primeiros tem-
pos de jornalismo (jovem ainda) na seção de espor-
tes da Última Hora, depois na Manchete Esportiva, 
levado por Augusto Rodrigues. Na Empresa Bloch, 
após uma vitoriosa passagem pela revista Sétimo 
Céu, em 1960 cheguei à chefia de reportagens da be-

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Turismo cada vez 
mais presente

É notório e muito se tem visto, falado, 
escrito que o mercado paraibano é bastan-
te favorável ao desenvolvimento do turis-
mo. Basta ver a nossa orla urbana e nossas 
praias não urbanas pra se confirmar tal ten-
dência. Mas, isso é preocupante? Infelizmen-
te, sim. Deixe-nos explicar.

Hoje em dia, vemos com muita reticên-
cia o desenvolvimento do turismo. Se esse 
segmento não for bem conduzido, nada de 
bom traz para os moradores dos locais onde 
ele chega. Não só para os moradores, mas, 
também para o meio ambiente. Nosso Litoral 
é extremamente rico em falésias, maceiós, 
vegetação nativa e, por isso, vulnerável a 
projetos de grande porte. Toda intervenção 
deve ser feita com muita cautela. Outro as-
pecto é o tipo de turismo que se quer atrair, 
para se evitar o objetivo sexual e outros 
interesses de nível duvidoso. Além do mais, 
em centros urbanos maiores, como a nossa 
capital, já se convive com problemas de con-
gestionamento de infraestrutura, de trânsito, 
transportes, insegurança, tudo que se agrava 
com o desenvolvimento turístico. Portanto, é 
preciso muito cuidado na gestão desses pro-
jetos a serem liberados para o nosso Estado.

Considerando que os novos hotéis e flats 
são espaços rotativos, como arquitetos, 
diríamos que existem muitas características 
e aspectos que não podem faltar a um pro-
jeto arquitetônico para este tipo de imóvel, 
para que ele fique sempre atrativo para os 
clientes, mantenha a personalidade de um 
projeto preocupado com as questões já men-
cionadas.

Os “hotéis boutique”, que estão na moda 
no mundo inteiro, guardam uma proposta 
que atrai muito, pois os seus ambientes são 
concebidos com feição temática, lúdica, e que 
deve ser flexível para poder se renovar perio-
dicamente e oferecer sempre novidades.

Todavia, nenhum empreendimento de 
hotelaria se mantém sozinho. Há sempre que 
se contar com uma boa estrutura de relacio-
namento empresarial com agências, pacotes 
e operadoras de turismo, a exemplo da CVC, 
Luck, Canopus, entre outras, que adminis-
tram grupos para turismo de eventos, de ne-
gócios, além de sempre estar bem qualifica-
do nos sites referenciais como o Tripadvisor, 
Booking, e outros similares. Sem esquecer 
que conforto, localização, ótimo acesso à in-
ternet, proteção acústica eficaz, um café da 
manhã de qualidade e um bom atendimento 
são itens indispensáveis à vida longa dos ho-
téis. 

Em um projeto na área de turismo, o tra-
ço arquitetônico, que identifica estilo, con-
ceito, perfil, é muito importante. Assim como 
a ambientação, decoração, uso temático, 
aspectos ecológicos e ambientais. Tudo isso 
norteia e está sintonizado com as diretrizes 
para um turismo bem qualificado.

Todo o conjunto e seus contrapontos 
harmônicos de um empreendimento turísti-
co têm que ser muito bem pensados e entre-
laçados. Mesmo que a Arquitetura da edifica-
ção, o desenho de interiores, a decoração e o 
paisagismo sejam concebidos por profissio-
nais distintos, precisam estar harmonizados, 
ainda que contenham traços e marcas profis-
sionais distintos e independentes. Porém, a 
volumetria e composição das fachadas talvez 
sejam a parte do projeto que mais retrata a 
personalidade, o estilo procurado pelos tu-
ristas, que cada vez mais se fazem presente e 
antenados com essa inevitável tendência.

Germano 
Romero80 anos

Os índices de reincidência 
criminal no Brasil são altos, 
quero dizer, elevados, podem ir 
até a 85 % (oitenta e cinco por 
cento). Esta coluna já disse isso 
mais de uma vez. As estatísticas 
no Brasil não são confiáveis. Nos 
EUA, as estatísticas de reinci-
dência criminal apontam para 
68 %. Um índice discutível, pois 
o delinquente, quando cai outra 
vez, não vai dizer quantas vezes 
reincidiu. 

Quantas vezes 
o matricida matou 
a mãe? Ora, mãe 
ele só tinha uma. 
Mas as vítimas que 
esperam o ônibus 
são muitas, podem 
ser mortas às gro-
sas. Em Pernambu-
co uma quadrilha 
especializada em 
pistolagem havia 
executado cerca de 
cinco mil vítimas. Os 
que se opõem à pena 
de morte costumam 
invocar o princípio da proporcio-
nalidade, em defesa do crimino-
so. Um princípio de direito que 
propõe uma pena proporcional 
ao delito. Em sendo assim, aquele 
que mata mais de um deveria ser 
executado quantas vezes tenha 
matado.

Discordo do conceito de 
“pena”, essa medida aplicada aos 
que delínquem. A dita “pena” não 
deve ser medida corretiva, mas 
supressora. Entendo o crimino-
so como irrecuperável. Mesmo 
que não seja irrecuperável, será 
despiciendo. A sociedade não 
precisa de ladrões, assassinos, 
estupradores, traficantes, vaga-
bundos etc. Mesmo que alguns 

criminosos sejam hipoteticamen-
te recuperáveis. O exército de 
reserva da mão de obra é nume-
roso, a sociedade não precisa 
tentar transformar bandidos em 
trabalhadores. Há mão de obra 
excedente.

Educar é difícil, reeducar é 
muito difícil. E caro. A recupera-
ção de um criminoso implica no 
emprego de muitos profissionais: 
policiais, juízes, promotores, 

peritos, psicó-
logos, professo-
res, carcereiros, 
médicos, dentis-
tas, cozinheiros, 
pedreiros, car-
pinteiros etc. É 
preciso prender o 
preso, albergá-lo, 
julgá-lo, ali-
mentá-lo, tratar 
suas coceiras, 
ensinar-lhe uma 
arte, manter sua 
família, curar 
suas neuro-
ses, psicoses, 

loucuras etc. Para quê? Existem 
trabalhadores sobrando. Os 
trabalhadores não precisam de 
atrapalhadores; estes são despi-
ciendos. 

Recuperar um delinquente 
com o tributo pago pelo traba-
lhador é criar um concorrente 
para esse mesmo trabalhador, 
com o risco do delinquente voltar 
a delinquir contra a família do 
dito trabalhador e contribuinte. 
A “pena” deve ser vista como me-
dida preventiva da repetição do 
crime, e protecionista da família 
social. A hipótese de recupera-
ção de um criminoso é miragem 
remota, e despicienda, como foi 
dito, pois o exército de reserva 

está pronto para fornecer mão de 
obra barata e sadia para a cons-
trução do país. Outra mais que 
a recuperação de um criminoso 
(o que ninguém garante) é inde-
sejável para os sindicatos, pois 
gera concorrência no mercado de 
trabalho.

Faz bem a Indonésia em 
executar os traficantes que lá 
aportam com suas cargas de 
drogas. Nunca mais reincidi-
rão. Nunca mais voltarão para 
vender pó, heroína, haxixe etc. 
Dia desses foi Marco Archer 
Cardoso Moreira, 53, o “Curu-
mim”; anteontem, foi a vez de 
Rodrigo Muxfeldt Gularte, 42. A 
presidenta do Brasil fez de tudo 
para salvar os condenados, mas 
foi em vão. O governo indonésio 
não abriu, manteve-se irredutí-
vel à intervenção estrangeira em 
suas decisões. Se o Brasil quiser 
fomentar o tráfico de drogas, 
que o faça dentro de suas fron-
teiras – é o recado que se deduz 
da atitude da Indonésia. Lá tem 
leis e governo.

Votei na presidenta, e estou 
com ela neste momento difícil 
em que o Brasil atravessa diante 
de escândalos na sua adminis-
tração indireta. Já foram maio-
res, as propinas eram da ordem 
de 20%, até 30%. Agora, são 
dois e três por cento. Mas a bela 
Dilma não tem meu modesto 
apoio para defender traficantes. 
O governo devia até facilitar a 
saída dessa gente para a Indoné-
sia, levando pó nas asas deltas e 
pranchas de surf. E pagar a bala 
de sua execução, como se paga 
na China.

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)

Os despiciendos

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

líssima revista Manchete, que se transformou numa 
grande escola de jornalismo moderno. Trabalhei 37 
anos com Adolpho Bloch, aprendendo a admirar as 
suas qualidades e a conviver com o seu difícil tempe-
ramento. Tive ganhos em todos os sentidos.

Graças à sua compreensão, pude servir ao go-
verno da Guanabara, no tempo de Negrão de Lima 
(68-71), sendo o primeiro Secretário de Estado de 
Ciência e Tecnologia do país. Construí o Planetá-
rio da Gávea, que se transformou na joia da coroa. 
Depois, no governo Chagas Freitas, de 79 a 83, tive 
o privilégio de ocupar a Secretaria de Estado de 
Educação e Cultura. Inaugurei 88 escolas públicas 
nesse período. Que alegria maior pode assinalar um 
educador?

Integrante há 30 anos da Academia Brasileira 
de Letras, na cadeira no 18, tive a honra de ser seu 
presidente, nos mandatos de 98 e 99. Criei a Gale-
ria Manoel Bandeira, o Café Academia, a Livraria, o 
Espaço Machado de Assis e preparei os fundamentos 
do que seria a sua Biblioteca Eletrônica, denominada 
Rodolfo Garcia. E ainda pude me dedicar a outra das 
minhas grandes paixões: escrever livros, 31 deles 
dedicados ao público infantojuvenil. Morador de 
Ipanema, tenho o benefício da incomparável paisa-
gem para produzir os meus trabalhos, a que se soma 
a ida periódica à paradisíaca cidade de Teresópolis, 
onde posso sempre estar em companhia dos que me 
são caros, amigos e familiares, dos quais não abro 
mão e com os quais espero no mínimo chegar aos 90 
anos.

A sociedade não 
precisa de ladrões, 
assassinos, 
estupradores, 
traficantes, 
vagabundos etc. 
Mesmo que alguns 
criminosos sejam 
hipoteticamente 
recuperáveis
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Roteiro

Evento

Um direito a ser conquistado 
ou reserva de mercado?

PEC DO DIPLOMA

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Cinderela

O livro aborda os fatos históricos 

Após a trágica e inesperada morte do seu pai, Ella (Lily 
James) fica à mercê da sua terrível madrasta, Lady Tremaine (Cate 
Blanchett), e suas filhas Anastasia e Drisella. A jovem ganha o 
apelido de Cinderela e é obrigada a trabalhar como empregada na 
sua própria casa, mas continua otimista com a vida. Passeando 
na floresta, ela se encanta por um corajoso estranho (Richard 
Madden), sem desconfiar que ele é o príncipe do castelo. Cinde-
rela recebe um convite para o grande baile e acredita que pode 
voltar a encontrar sua alma gêmea, mas seus planos vão por água 
abaixo quando a madrasta má rasga seu vestido. Agora, será 
preciso uma fada madrinha (Helena Bonham Carter) para mudar o 
seu destino...

O COnDE

Humor 

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

SERVIÇO  

Não é de hoje que a obrigatoriedade do diplo-
ma para os profissionais de jornalismo vem sendo 
tema de debate entre a categoria. A PEC 206/2012, 
de autoria do senador Antônio Carlos Valadares 
(PSB/SE), que restringe o exercício da profissão 
para aqueles com a salvaguarda do Ensino Superior 
debaixo dos braços é uma das principais bandeiras 
da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e de 
diversos sindicatos. O fato é que, para a surpresa 
de todos, inclusive da própria Federação, o presi-
dente da Câmara, Eduardo Cunha, colocou a PEC do 
Diploma de volta à casa, no mês passado (março). 
Mas os prós e contras ao redor da proposta nem 
sempre são expostos de forma equiparada.

É indiscutível que, desde que o diploma dei-
xou de ser obrigatório, em junho de 2009, criou-
se um vazio na regulamentação da profissão, 
dando margem para a exploração de mão de obra 
barata nas empresas de comunicação. Não deve 
ser difícil, ainda hoje, encontrar estudantes ocu-
pando cargos efetivos em assessorias de impren-
sa e redações, com salários muito abaixo da faixa 
de mercado. No entanto, apesar de ser um instru-
mento importante de realização acadêmica, não 
podemos achar que o diploma, por si só, garante a 
qualidade de formação do profissional ou exclui a 
necessidade de uma regulamentação mais pro-
funda do trabalho.

Defender o exercício da comunicação unica-
mente para os que tiveram acesso ao restrito e 
elitista ambiente acadêmico é, pode-se considerar, 
defender também princípios de reserva de mer-
cado. Uma lógica que revela, ainda, um projeto 
conservador de comunicação que desconsidera o 
papel essencial de comunicadoras e comunicadores 
populares que fazem jornalismo sem o crivo das 
universidades. Enquanto movimentos sociais, como 
a Executiva Nacional de Estudantes de Comunica-
ção Social e o Coletivo Intervozes de Comunicação, 
lutam pela descriminalização de rádios e jornais 
comunitários, além de pautar os direitos que esses 
veículos devem ter no cenário da mídia contra-he-
gemônica, a PEC do Diploma os coloca, ainda mais, 
na marginalidade.

Obra literária de autoria do desembargador Marcos 
Cavalcanti será lançada hoje, no auditório do TRE

Misto de fantasia e romance retrata contos de fadas

Thayane Guimarães
Observatório da Imprensa

Tônio

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

O desembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, vai lançar hoje, às 17h, a 
sua 18ª obra,  “História do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba”, no auditório do TRE-PB, 
com apresentação do professor Rangel 
Júnior, reitor da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). O prefácio é de autoria do 
desembargador Saulo Benevides. O livro tem 
editoração gráfica de Martinho Sampaio e 
a capa leva a assinatura do saudoso Milton 
Nóbrega.

A ideia de escrever a obra – com mais 
400 páginas – , ocorreu em 2012, quando 
aquela Corte de Justiça Eleitoral completou 
80 anos de fundação, ocasião em que marca 
o início da gestão do desembargador como 
presidente da Corte Eleitoral. O desembarga-
dor e acadêmico Cavalcanti concluiu o livro 
no final 2014, coincidentemente mesma 
data da conclusão de seu mandato na Pre-
sidência do TRE-PB (1º de março de 2012 a 
28 de fevereiro de 2014).

“Esse livro eu tive a ideia de escrever 
quando comemoramos os 80 anos do TRE, 
em 2012. A Justiça Eleitoral foi criada em 
1932, pelo presidente Getúlio Vargas”, reve-
lou o acadêmico.

De acordo com o desembargador, a 
obra vem para preencher essa lacuna, já que 
o TRT da PB não tem um livro contando sua 
História. “Exato, o segundo grau de juris-
dição que é o Tribunal não tinha ainda sua 
história contada”.

O livro de Cavalcanti faz um passeio por 
todas as sedes por onde funcionou o Tribu-
nal Regional Eleitoral da Paraíba. O começo 
foi em 1932, da sua instalação num prédio 

que hoje fica na esquina da Avenida Conse-
lheiro Henriques com a Praça Dom Adauto, 
conhecida como Casarão dos Azulejos. “O 
TRE da Paraíba começou ali, numa sala, que 
foi cedida a época”, lembra ele.

Outra sala onde se deu espaço para 
o TRE funcionar está localizada no atual 
prédio histórico do Tribunal de Justiça, no 
Centro de João Pessoa. “Era uma sala do 
TJPB, depois andou por mais alguns prédios 
no Centro da capital. Em seguida, o desem-
bargador Hermes Pessoa ampliou o prédio 
original do Tribunal de Justiça, com uma 
ala no lado esquerdo da fachada principal, 
no mesmo estilo arquitetônico do prédio 
original. A nova edificação, com a frente hoje 
para a AOB-PB, na Rua Rodrigues de Aquino, 
serviu de sede do TRE por muito tempo. Da 
Rodrigues de Aquino, se transferiu para a 

Avenida Princesa Isabel, no ano de 2000, 
onde hoje está situado”, descreveu.

O prédio onde funciona hoje o Tribunal 
Regional Eleitoral é denominado “Palácio da 
Justiça Desembargador Rivandro Bezerra 
Cavalcanti” por uma lei federal aprovada 
pelo Congresso Nacional.

O livro do acadêmico Marcos Caval-
canti traz o perfil de todos os presidentes, 
todos os juízes, os procuradores regionais 
eleitorais e dos diretores da Corte Eleitoral, 
numa cronologia desde a fundação até os 
dias de hoje. No livro, o leitor vai encontrar 
a biografia resumida do saudoso Leonardo 
Lívio Angelo Paulino, que foi diretor geral 
do TRE-PB, na gestão de Cavalcanti. “Ele es-
creveu um posfácio no meu livro”, lembrou.

“Me sinto realizado em lançar esse livro, 
porque vários Tribunais do país, inclusive o 
nosso (Tribunal de Justiça), têm sua história 
contada em livro. Desde 1980, o desembar-
gador Artur Moura pediu ao historiador 
Desdedit Leitão que fizesse uma pesquisa e 
escrevesse a história do nosso Tribunal, que 
já está em sua sétima edição, atualizada, e o 
nosso TRE não tinha sua história contada em 
livro. Isso me orgulha muito”, ressaltou.

Escritor e historiador, Marcos Caval-
canti é membro do Instituto Histórico e 
Geográfico da Paraíba (IHGP) e da Academia 
Paraibana de Letras. Ele é autor do livro 
“Historiografia da Academia Paraibana de 
Letras”, resultado de uma pesquisa onde 
conta toda história da Casa de Coriolano de 
Medeiros, desde 14 de setembro de 1941, 
data da sua fundação.

O desembargador Marcos Cavalcanti 
tem mais um livro, sobre o desembargador 
Heráclito Cavalcanti, que será lançado em 
outubro, quando da inauguração do Memo-
rial do Tribunal de Justiça.

FOTOS: Roberto Guedes

ENTRE ABELHAS(BRA 2014). Gênero: 
Drama. Duração: 99 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Ian SBF. Com Fábio 
Porchat, Marcos Veras, Marcelo Valle.
Entre Abelhas, uma tragicomédia, conta 
a história de Bruno (Fábio Porchat), um 
editor de imagens recém-separado 
da mulher (Giovanna Lancellotti), que 
começa a deixar de ver as pessoas. Ele 
tropeça no ar, esbarra no que não vê, até 
perceber que as pessoas ao seu redor 
estão ficando invisíveis. Com a ajuda da 
mãe (Irene Ravache) e do melhor amigo 
(Marcos Veras), ele tentará descobrir 
o que se passa em sua vida. Manaíra 
8: 14h, 16h30, 18h45 e 21hTambiá 1: 
16h25 e 20h45 CinEspaço1: 14h, 16h, 
20h e 22h  

NOITE SEM FIM(EUA 2015). Gênero:Ação, 
Drama. Duração: 114 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Jaume Collet-Serra. 
Com Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kin-
naman.Durante uma única noite, um 
atirador da máfia (Liam Neeson) deve 
matar seu patrão, proteger a família 
dele e depois correr da polícia, enquan-
to aproxima-se de seu filho distante. 
No caminho, ele encontra um motorista 
(Joel Kinnaman), que testemunha um 
crime e também precisa da proteção 
do atirador. Manaíra 3: 14h15, 16h45, 
19h30 e 22h Manaíra 11: 16h e 21h40 
Tambiá 2: 14h10, 16h20, 18h30 e 
20h40 CinEspaço2: 16h30, 19h e 21h30

VINGADORES: ERA DE ULTRON (EUA 2015). 
Gênero: Ação. Duração: 122 min. Classi-
ficação: 12 anos. Direção: Joss Whedon 
Com: Robert Downey Jr., Chris Evans, 
Mark Ruffalo.Sequência do sucesso “Os 
Vingadores”, que reúne mais uma vez 
a equipe de super-heróis formada por 
Capitão América (Chris Evans), Homem 
de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris 
Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva 
Negra (Scarlett Johansson) e Gavião 
Arqueiro (Jeremy Renner). Manaíra 5: 
11h45, 14h45, 18h e 21h15  Manaíra 6: 
12h, 15h15, 18h30 e 21h45 Manaíra 7: 
13h, 16h15, 19h30  e 22h40  Manaíra 
9: 12h30, 15h45,  19h e 22h15 Manaíra 
10/3D:  13h45, 17h,20h15 e 23h30Ci-
nEspaço3/3D:  15h, 18h e 21h (LEG) 
CinEspaço4: 14h30, 17h30 e 20h30 
(DUB) Tambiá 3: 17h20 e 20h20 Tambiá 
5: 14h40, 17h40 e 20h40 Tambiá 6/3D: 
14h30, 17h30 e 20h30
 
CÁSSIA ELLER (BRA 2015). Gênero: 
Biografia. Duração: 120 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Paulo Henrique 
Fontenelle Com: Cássia Eller, Nando Reis, 
Oswaldo Montenegro.Cássia Rejane Eller. 
Cássia Eller. Cássia. Uma poderosa força 
inquieta no palco, a timidez em pessoa 
fora dele. Um dos grandes nomes da 
música brasileira, Cássia Eller marcou 
a década de 1990 e chocou o país com 
sua morte precoce, em 2001. Um filme 
sobre a cantora, a mãe, a mulher que 

expôs sua vida pessoal e rompeu bar-
reiras, deixando um belo legado social e 
artístico Manaíra 2: 12h e 19h30

VELOZES E FURIOSOS 7(EUA 2015). Gêne-
ro: Ação. Duração: 138 min. Classificação: 
14 anos. Direção: James Wan. Com Vin 
Diesel, Paul Walker, Jason Statham.
Após os acontecimentos em Londres, 
Dom (Vin Diesel), Brian (Paul Walker), 
Letty (Michelle Rodriguez) e o resto da 
equipe tiveram a chance de voltar para 
os Estados Unidos e recomeçarem suas 
vidas. Mas a tranquilidade do grupo 
é destruída quando Ian Shaw (Jason 
Statham), um assassino profissional, 
quer vingança pela morte de seu irmão. 
Agora, a equipe tem que se reunir para 
impedir este novo vilão. Mas dessa vez, 
não é só sobre ser veloz. A luta é pela 
sobrevivência. Manaíra 4: 14h30, 17h30 
e 20h30 Tambiá 5: 14h30, 17h30 e 
20h30  Tambiá 4: 14h25, 17h25 e 20h25 

CINDERELA (EUA 2015) Gênero: Fan-
tasia, Romance. Duração: 128 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Ken-
neth Branagh. Com Lily James, Cate 
Blanchett, Richard Madden. Após a 
trágica e inesperada morte do seu pai, 
Ella (Lily James) fica à mercê da sua 
terrível madrasta, Lady Tremaine (Cate 
Blanchett), e suas filhas Anastasia e 
Drisella. A jovem ganha o apelido de 
Cinderela e é obrigada a trabalhar 

como empregada na sua própria casa, 
mas continua otimista com a vida. 
Passeando na floresta, ela se encanta 
por um corajoso estranho (Richard 
Madden), sem desconfiar que ele é o 
príncipe do castelo. Cinderela recebe 
um convite para o grande baile e acre-
dita 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: 12h45 e 15h30  CinEspaço2: 
17h40, 19h50 e 22h Tambiá 3: 15h

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 94 min. 
Classificação: livre. Direção: Tim John-
son. 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. Entre-
tanto, um dia a jovem adolescente Tip 
(Rihanna) encontra o alien Oh (Jim 
Parsons), que foi banido pelos Boov 
devido às várias trapalhadas causa-
das por ele. Os dois logo embarcam 
em uma aventura onde aprendem 
bastante sobre as relações inter-
galácticas. Manaíra 2: 15h e 17h15 
CinEspaço2: 14h 30 
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Concerto

Orquestra Sinfônica apresenta concerto com músicas 
de Tom Jobim e estreia paraibana de peça de Ravel

Música clássica

Com um programa eclético que 
contempla diferentes épocas e 
estilos, a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba realiza hoje, mais 
um concerto oficial da Tempo-
rada 2015. O repertório traz 
uma trilogia jobiniana com 
arranjos de Wellington das 

Mercês, uma peça para piano de Maurice 
Ravel para a mão esquerda e obra do russo 
Vasily S. Kalinnikov. A apresentação tem 
como solista Antônio Vaz Lemes ao piano e 
a regência fica sob a batuta do maestro Luiz 
Carlos Durier. A apresentação começa às 
20h30, na Sala de Concertos Maestro José 
Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do 
Rego. A entrada é gratuita.

O concerto começa com a “Bossanovís-
tica”, de Wellington das Mercês, trazendo 
uma trilogia jobiniana com arranjo escrito 
em 2006, baseada em grandes sucessos 
como “Dindi”, “Falando de Amor” e “In-
sensatez”. O arranjo tem início levemen-
te impressionista, com o toque sutil do 
vibrafone, seguido das flautas e violinos. 
A primeira das três músicas é ouvida com 
alternância da melodia, entre madeiras e 
cordas, e a repetição do tema ganha força 
e volume com os metais e cordas juntos. A 
melodia da segunda música é tocada pelo 
trombone, acompanhada de contraponto 
entre flautas e glockenspiegel, seguida pelas 
flautas e oboés. Já “Insensatez” recebe uma 
orquestração mais robusta, cheia e intensa, 
envolvendo todos os naipes da orquestra 
e, em alguns trechos, determinados naipes 
recebem um tratamento camerístico.

Na sequência, o pianista Antonio 
Vaz Lemes vai executar o “Concerto para 
mão esquerda” de Maurice Ravel (1875 
-1937), obra nunca tocada em solo pa-
raibano. O concerto foi composto quase 
como um desafio para o eminente pianis-
ta austríaco Paul Wittgenstein, que tinha 
perdido o braço direito num combate 
durante a Primeira Guerra Mundial e cuja 
carreira parecia terminada. Contudo, Wit-
tgenstein demonstrou coragem ao não se 
conformar com o fato e escreveu a vários 
compositores pedindo-lhes que escreves-
sem músicas que ele pudesse tocar em tais 
circunstâncias. Diante do apelo, e cedendo 
ao seu amor inato pela experimentação e 
pelo incomum, Ravel ficou fascinado por 
esta prova técnica e trabalhou para escre-
ver algo que pudesse atender as necessida-
des do pianista tão gravemente sacrificado. 
A peça foi executada pela primeira vez em 
Viena, em 5 de janeiro de 1932, por Paul 
Wittgenstein, e foi ainda este perseverante 
pianista quem o apresentou pela primeira 
vez em Paris, a 17 de janeiro de 1933, sob 
a regência de Ravel.

A obra escolhida para fechar o concer-
to é “Sinfonia n. 1 em Sol Menor”, de Vasily 
S. Kalinnikov (1866 - 1901). A sinfonia 
anuncia sua nacionalidade desde o mo-
mento da sua abertura, com as cordas 
tocando em uníssono, o que poderia ser 
uma frase de uma canção popular russa. 
Os instrumentos de metal respondem de 
imediato com a música cheia de tensão 
harmônica. Há choques sônicos dignos de 
Tchaikovsky, e até mesmo um tratamento 
do tema inicial em contraponto em forma 
de fuga. 

Após o drama e inquietação deste 
primeiro movimento, Kalinnikov começa a 
segunda parte com uma passagem atmos-
férica ancorada por uma oscilação de duas 

notas. Ao longo desta figura agora flutua 
vertentes suaves de melodia, levando em 
breve a uma ideia mais animada e sensual 
para o oboé. A música constrói a um clímax 
central, mas Kalinnikov retorna ao devaneio 
mágico do início, permitindo o movimento 
fechar como começou.

O terceiro movimento traz outra mu-
dança de humor efetuada por um scherzo 
vigoroso com algo do caráter de uma dança 
russa. Um episódio central, melancólico, ou 
“trio”, também atinge uma nota folclórica. 
A sinfonia termina com um final retrospec-
tivo, que começa com uma recordação do 
primeiro tópico do movimento de abertura 
e inclui reminiscências de outros temas 
que têm ido antes. Para este reciclado de 
ideias, Kalinnikov adiciona novo material, e 
o movimento leva a um êxtase de conclusão 
típica das sinfonias na tradição romântica 
russa.

Antonio Vaz Lemes
Pianista, solista, instrumentista de 

música de câmera e acompanhador de 
cantores, o paulistano Antonio Vaz Lemes é 
detentor de sólida formação musical tanto 
como instrumentista clássico como popular, 
tendo estudado em prestigiosas instituições 
brasileiras, tais como o Conservatório de Ta-
tuí, o Instituto de Artes da Unesp e a Emesp 
Tom Jobim.

Na França, além de um período fértil 
de aulas com Noël Lee, frequentou o Con-
servatoire Américain de Fontainebleau e 
a Académie Francis Poulenc. Entre aulas e 

A OSPB é reconhecida como um dos principais elementos de fomento e descentralização do Estado

Solista é o instrumentista Antonio Vaz Lemes

FotoS:  Roberto Guedes

masterclass, recebeu a orientação de mes-
tres como Phillipe Entremont, Alicia deLar-
rocha, Jean Phillipe Collard, Christian Ivaldi, 
Nahin Marum e Gilberto Tinetti.

Esteve à frente de orquestras como a 
do Festival Eleazar de Carvalho, além das 
Sinfônicas de Campo Grande, São Caetano 
do Sul, Tatuí e de Sergipe. Como camerista, 
tem realizado diversos trabalhos junto a 
importantes nomes da cena musical clássi-
ca brasileira. Destes, se destaca a parceira 
com o cantor Edson Cordeiro, com quem 
gravou o elogiado álbum Contratenor, que 
em 2006 foi indicado ao Latin Grammy 
Awards® na categoria Melhor Álbum 
Clássico.

Com o apoio da Capes, realizou no 
mestrado em performance a pesquisa 
“Dedilhado pianístico e suas relações 
com princípios técnicos e musicais”, pelo 
Instituto de Artes da Unesp. Residente em 
São Paulo, Antonio Vaz Lemes é professor 
na Escola Municipal de Iniciação Artística 
(Emia), onde desenvolve intensa atividade 
pedagógica na iniciação pianística infantil.

Seu primeiro álbum solo, Sonata Brasi-
leira, é o primeiro lançado em formato apli-
cativo lançado na música clássica mundial. 
Aclamado pela mídia especializada, registra 
tanto sua técnica e musicalidade como seus 
interesses e inquietações artísticas.

Luiz Carlos Durier
Natural de João Pessoa (PB), Luiz 

Carlos Durier é o regente titular da OSPB 
Jovem há 17 anos. Seu trabalho direciona-
do para jovens músicos em formação tem 
reconhecimento em todo o Brasil. As suas 
interpretações cativantes e criativas pro-
duzem sempre sucesso de público e crítica. 
Sob sua batuta já se tornou tradição a Jovem 
apresentar estreias mundiais com excelente 
qualidade técnica e artística. Em setembro 
de 2013 foi nomeado diretor artístico e 
regente titular da OSPB.

Na UFPB concluiu o Ensino Superior 
de Música nos cursos de Licenciatura e 
Bacharelado. Desde que chegou à Escola 
de Música Anthenor Navarro (Eman), em 
1991, lidera atividades de educação musical 

ensinando: Musicalização, Viola e Música de 
Câmara e Regência. Participou das XIX e XX 
Semana da Música da UFRN como professor 
da classe de regência. Na UEPB está reali-
zando o Curso de Especiação em Funda-
mentos da Educação – Práticas Pedagógicas 
Interdisciplinares.

Como regente convidado conduziu 
a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do 
Norte, Orquestra Sinfônica do Estado de 
Sergipe, Orquestra Sinfônica da UFRN e 
Orquestra Criança Cidadã do Recife. Regeu 
a Orquestra de Cordas da 29ª e 30ª Oficina 
de Música de Curitiba. Na sua formação 
como regente foi aluno de Wolfgang Groth, 
Nelson Nuremberg e Guilhermo Scarabino. 
Desde 2005 estuda com o maestro Osvaldo 
Ferreira. Participou de Master Class com os 
maestros Kurt Masur e, recentemente, com 
Dante Anzolini. Ainda teve como mestres o 
maestro José Siqueira, José Alberto Kaplan, 
Iara Bernette, Violeta de Gainza, Guilhermo 
Campos e Horácio Schafer.

Conduziu a OSPB na gravação ao vivo 
do CD da cantora Marinês e sua Gente, do 
DVD Sivuca e os Músicos Paraibanos. Tem 
acompanhado com frequência artistas 
populares com a OSPB e OSPB Jovem em 
grandes concertos populares, tais como: 
Ângela Ró Ró, Arnaldo Antunes, Tico 
Santa Cruz e Renato Rocha (Detonautas), 
Flávio José, Genival Lacerda, Alcione, 
Toninho Ferragutti, Geraldo Azevedo e 
Dominguinhos, sempre com grande su-
cesso de público e crítica. No ano de 2012 
recebeu a Comenda de Honra ao Mérito 
pelo brilhante desempenho profissional 
frente à OSPB.

n Orquestra Sinfônica da Paraíba - 50 Concerto 

Oficial da Temporada 2015

n Solista: Antônio Vaz Lemes (piano)

n Regência: maestro Luiz Carlos Durier

n Data: hoje

n Hora: 20h30

n Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira 

(Espaço Cultural José Lins do Rego)

n Entrada: gratuita

Serviço
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Hospital de Mamanguape 
usa a música para recuperar 
os pacientes

A União em Braille
Pessoas cegas terão edição mensal do jornal

Uma edição mensal do 
jornal A União em Braille co-
meça a circular hoje, em fase 
experimental, sempre no úl-
timo dia de cada mês. O pro-
jeto é pioneiro na Paraíba e 
está sendo desenvolvido em 
parceria com a Fundação de 
Apoio ao Deficiente (Funad). 

De acordo com a supe-
rintendente de A União – Im-
prensa e Editora, Albiege Fer-
nandes, o caderno faz parte 
das políticas públicas de inclu-
são que vem sendo realizado 
pelo Governo do Estado, cujo 
objetivo é beneficiar toda a so-
ciedade.  Na Paraíba, segundo 
dados do IBGE, num univer-
so de 823.039 pessoas com 

algum tipo de deficiência vi-
sual, 8.477 pessoas são cegas 
e necessitam das tecnologias 
assistivas, a exemplo do Brail-
le. “Na hora em que o Go-
verno do Estado adota uma 
política pública de inclusão, 
a exemplo do que vem se 
realizando com os indígenas, 
quilombolas, ciganos, defi-
cientes e a população carce-
rária, A União faz a sua parte 
na promoção de políticas de 
leitura”, destacou Albiege 
Fernandes. 

Além do caderno em 
Braille, o jornal, dentro das 
políticas públicas implemen-
tada pelo Governo, mantém 
em sua estrutura dez ape-
nados, inseridos através de 
programa desenvolvido pela 
Secretaria de Estado da Ad-

ministração Penitenciária, 
na concretização da política 
de humanização do Sistema 
Penitenciário da Paraíba. O 
caderno em Braille vai circu-
lar uma vez por mês, sempre 
no último dia, com síntese de 
alguns dos principais fatos do 
mês e agenda do mês seguin-
te.

Ele é confeccionado na 
Redação de A União e im-
presso no Centro de Apoio 
Pedagógico e Atendimento 
à Pessoa com Deficiência Vi-
sual (CAP) Funad, que este 
ano já produziu 2 mil pági-
nas em Braille, para atender 
as escolas públicas e priva-
das do Estado. A presidente 
da Funad, Simone Jordão, 
considera importante essa 
parceria entre os órgãos do 

Governo Estadual.  “São dois 
órgãos que estão juntos pro-
movendo acessibilidadeas 
às pessoas com deficiência 
visual, porque ter um jornal 
impresso em Braile, além 
de ser uma parceria exitosa, 
com certeza é algo diferente 
já que não existe nada se-
melhante em nosso Estado”, 
destacou. Conforme Simone 
existem hoje mais de 8 mil 
pessoas com cegueira total na 
Paraíba. 

Acesso
Assinantes de A União 

interessados na edição em 
Braille devem ligar para nos-
so setor de Assinatura-Cir-
culação através do telefone 
3218-6518.   Hoje,  40 leito-
res em Braille receberão a pu-
blicação em vários municípios.  

FOTO: Reprodução/Internet

Sistema Braille de leitura é um modelo que se adaptou a todas as línguas e às espécies de grafias. Criação de Luís Braille possibilitou às pessoas com deficiência acesso a novos horizontes culturais

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Localizada no Brejo 
paraibano, com clima 
ameno e roteiros que 
unem natureza, história 
e cultura, a cidade de 
Areia irá sediar, a par-
tir da noite desta quin-
ta-feira (30), a terceira 
etapa do Adventure 
Tour PB. O evento, que 
já passou pelas cida-
des de Lucena e Pilões, 
vem atraindo diversos 
turistas e esportistas a 
cada final de semana. 
Reunindo esportes de 
aventura a vivências e 
atividades culturais, o 
Adventure Tour teve 
início no dia 17 de abril 
e irá se estender até o 
final de maio em mais 
quatro cidades (Bana-
neiras, Boqueirão, Ca-
baceiras e Conde).

“A cada final de 
semana há uma pro-
gramação diferente nas 
cidades. Além de pro-
movermos o esporte 
de aventura e o lazer, 
vamos gerar fluxo turís-
tico para estas cidades e 
divulgar as experiências 
da Paraíba”, ressaltou a 
gestora de Turismo do 
Sebrae Paraíba, Regina 
Amorim.

Em Areia, a progra-
mação tem início às 18h 
de hoje e termina no 
domingo (3). Na quinta, 
será montada, na Praça 
do Rosário, uma feiri-
nha com comidas típicas 
e artesanato e, às 19h, 
haverá apresentação 
do grupo de capoeira e 
do grupo Moendas. No 
feriado do dia 1º (sexta-

feira) também haverá a 
feirinha e apresentação 
do Clube do Chorinho 
de Areia, a partir das 
19h.

Já as atividades es-
portivas terão início no 
sábado (2) pela manhã 
e se estendem pelo 
domingo. A partir das 
7h do sábado, haverá 
a concentração para a 
caminhada, com entre-
ga do kit, na Praça do 
Rosário. A trilha terá 
início às 8h e serão 10 
km com paradas para 
banhos. Neste mesmo 
dia, também haverá a 
trilha de 4x4 por 40 km. 
Já no domingo (3), se-
rão realizadas as trilhas 
de bicicleta (30 km), de 
moto (60 km) e a caval-
gada (20 km). Em todos 
os passeios haverá guias 
e pessoal de apoio.

“Os esportes de 
aventura e ecoturismo 
são atividades com prá-
tica esportiva de inte-
ração com a natureza, 
mas sem competição”, 
destacou a diretora da 
Pec Eventos e uma das 
organizadoras do Ad-
venture Tour, Eduar-
da Coscareli. Ela ainda 
acrescentou que, cada 
evento esportivo, é exe-
cutado com grupos par-
ceiros e tem trilhas bem 
definidas e distintas 
para cada modalidade.

Para participar é 
preciso se inscrever pelo 
site http://www.ad-
venturetourpb.com.br 
ou no próprio local do 
evento.

Adventure Tour PB 
começa em Areia hoje

TURISMO

O problema da educação 
das pessoas com deficiência 
visual completa só ficou resol-
vido com a invenção e adoção 
do sistema Braille – processo 
de leitura e escrita por meio 
de pontos em relevo hoje em-
pregado no mundo inteiro.

O sistema é um modelo 
de lógica, de simplicidade e de 
polivalência, que se tem adap-
tado a todas as línguas e a toda 
a espécie de grafias. Com a sua 
invenção, Luís Braille abriu 
aos cegos, de par em par, as 
portas da cultura, arrancando
-os à cegueira mental em que 
viviam e rasgando-lhes hori-
zontes novos na ordem social, 
moral e espiritual.

Luís Braille era natural 
de Coupvray, pequena aldeia a 
leste de Paris, onde nasceu a 4 
de janeiro de 1809. Era o filho 
mais novo de Simão Renato 
Braille, o correeiro da locali-
dade, e de Mónica Baron. Ti-
nha um irmão e duas irmãs. A 
sua vida foi humilde. Em 1812, 
quando brincava na oficina do 
pai, Luís Braille feriu-se num 
dos olhos. A infecção progre-
diu, transmitiu-se ao olho são, 
vindo a ficar completamente 
cego algum tempo depois. Os 

pais souberam assegurar, da 
melhor maneira possível, a 
primeira educação desse seu 
filho cego. Sabe-se que Luís 
Braille frequentou a escola da 
sua aldeia, se beneficiando as-
sim do contato com pequenos 
condiscípulos videntes. Sabe-
se também que quando Luís 
Braille chegou à escola que 
Valentin Haüy havia fundado, 
tinha então o nome de Insti-
tuição Real dos Jovens Cegos. 
Este trabalho foi a base do de-
senvolvimento da sua destre-
za manual. 

O pai de Luís Braille teve 
conhecimento da existência 
da Instituição Real dos Jovens 
Cegos, em Paris, e escreveu re-
petidas vezes ao diretor para 
se inteirar dos trabalhos que 
ali se realizavam e certificar-
se de que eram verdadeira-
mente úteis para a educação 
do seu filho. Depois de al-
gumas hesitações, decidiu-
se pelo internamento. Luís 
Braille deu entrada na insti-
tuição em 15 de fevereiro de 
1819. Ali estudou e leu nos 
livros impressos em carac-
teres ordinários, idealizados 
por Valentin Haüy. (Texto: 
http://adaptafacil.com.br/)

Leitura é feita por meio de pontos

Modelo simples, o braille ajuda pessoa deficiente a ler através do tato

FOTO: Evandro Pereira
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Música ajuda a recuperar pacientes
HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE

Projeto propicia lazer e 
relaxamento e é ação 
voluntária de funcionários

Conde
Começa amanhã e acontece 

até o próximo dia 10 a II Edição 
do Festival Gastronômico 
Sabores e Saberes da Costa do 
Conde. O evento é uma iniciativa 
da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços do 
Conde – ACIC, em parceria com 
o Governo do Estado, através 
da Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Sebrae-PB, e vai reunir 
14 restaurantes localizados nas 
praias de Jacumã, Tabatinga, 
Carapibus e Coqueirinho.            

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

l FERIADãO 
O feriadão do Dia do Trabalho vai aquecer o setor da hotelaria neste 

final de semana em João Pessoa. Cerca de 90% dos mais de 10.500 leitos 
disponíveis já estão com suas reservas confirmadas, superando a ocupação 
no feriado do Dia de Tiradentes que foi de 85% dos leitos. O presidente 
da ABIH-PB (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira na Paraíba), José 
Inácio Júnior, atribui esse crescimento nas reservas porque por ser um 
feriado com três dias contínuos.

São João

A edição 2015 do Maior São João do Mundo, que este ano vai 
homenagear o cantor e compositor Rosil Cavalcante, será realizado no 
período de 3 de junho a 3 de julho, contando com 50 atrações do palco 
principal e outras a serem definidas. Portanto, quem for ao Parque do Povo 
em Campina Grande, poderá curtir o Concurso da Musa e Rainha do São 
João 2015; Caminhada da Lua; Festival Gastronômico Junino; Resgatando 
tradições no Maior São João do Mundo; Desfile de Moda Junina do Maior 
São João do Mundo; Casamento Coletivo; IX Corrida dos Namorados; 
Trilha do Forró; 1º Motocross Junino do Distrito de Catolé de Boa Vista; 
Locomotiva Forrozeira; Cavalgada do Turista; III Maior Quadrilhão 2015 Mexe 
Campina; XXXV Corrida da Fogueira (5 e 10 km); Carrociata; XXIII Corrida do 
Jegue e o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas da Paraíba, entre outras 
atrações.

l AREIA
O “Adventure Tour PB” chega ao município de Areia e promete 

muita aventura e adrenalina até o próximo domingo. Além das atividades 
da “Caminhada Ecológica”, “Trilha 4x4”, “Trilha de Bike”, “Trilha de Moto” 
e da “Cavalgada Ecológica”, turismo de aventura que compõem o evento, 
a Prefeitura Municipal elaborou uma programação de cultura e lazer que 
vai acontecer a partir de amanhã até o domingo, último dia de realização 
do evento, na Praça do Rosário. Portanto, quem não quiser participar 
das trilhas poderá aproveitar a oportunidade na Feirinha do Rosário que 
inclui, além de comidas típicas, artesanato e apresentações de grupos 
culturais. 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.

l BICA
Uma boa notícia para os 

apreciadores do canto dos pássaros. 
O Parque Zoobotânico Arruda Câmara 
(Bica) recebeu 345 aves de várias 
espécies, a exemplo do Canário-da-
terra, Galo-de-campina, Sabiá, Sanhaçu, 
Jandaia-da-caatinga, Concrís, entre 
outros, vítimas do tráfico de animais 
que foram apreendidas pela Polícia 
Ambiental. O diretor do Parque, Jair 
Azevedo, informou que os médicos 
veterinários da Bica farão uma triagem 
sanitária e avaliação do desempenho 
das aves e as que estiverem em 
boas condições serão direcionados 
para o Centro de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas), para provável 
soltura, já os que não estiverem 
permanecerão no zoológico para 
tratamento e abrigo.

l MARé
A 100% Lazer elaborou 

uma série de passeios para 
Picãozinho, Piscinas do 
Seixas e Areia Vermelha 
para este mês de maio, 
realizado em embarcações que 
oferecem conforto e total 
segurança aos participantes. 
Informações nos telefones 
8863-0715/9830-0007 
ou pelos sites: www.
passeioemjoãopessoa.com.br e 
www.paraibatravel.com.br. 

O objetivo é valorizar e estimular 
a economia local. 

l HOSPEDAGEM 
Em Areia, município que vai sediar neste final 

de semana o evento Adventure Tour PB, o Hotel 
Fazenda Triunfo, está com programação especial 
para animar os hóspedes.  Além dos seus 90 leitos 
para hospedagem, salão de jogos, piscina, parque 
infantil e sala de massagem, terá como principal 
atração em seu restaurante no próximo final de 
semana, o verdadeiro forró pé de serra com o 
grupo: “Trio Mensageiro do Forró”. Informações 
e reservas podem ser feitas no site www.
hoteltriunfo.com.br ou pelos telefones (83) 3362-
1238 ou (83) 9846-0910.

Engenho
O Engenho Várzea do Coaty, zona rural do município de 

Areia é referência na cozinha regional. Ambiente confortável em 
contato direto com a natureza, o restaurante conta com um 
vasto cardápio onde são oferecidos tradicionais pratos, a exemplo 
do bode guisado, feijão verde na nata, galinha de capoeira, entre 
outras delícias do que existe de melhor na culinária nordestina. 
Reservas e informações no (83) 9982-4906.

FotoS: teresa Duarte

“Não tem como não fi-
car feliz e emocionado com 
a reação do paciente”. A afir-
mação é do psicólogo Car-
los Soares, que participa do 
projeto musicoterapia com 
outros profissionais do se-
tor de Assistência Social do 
Hospital Geral de Maman-
guape (HGM), pertencente 
à rede estadual de saúde. 
Para ele, a musicoterapia é 
um tratamento diferenciado 
que passa a ser oferecido aos 
moradores do Vale do Ma-
manguape, composto por 12 
municípios paraibanos.

O projeto teve início na 
primeira semana de abril. 
Ele consiste em oferecer aos 
pacientes, acompanhantes e 
servidores do hospital mo-
mentos de lazer e relaxamen-
to por meio da música. É uma 
ação voluntária e positiva de 
funcionários que se dispu-
seram a oferecer a atividade 
aos pacientes das enferma-
rias de adultos e da pediatria, 
além da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). 

A ação vem recebendo 
elogios de músicos e can-
tores de cidades na região. 
Muitos, inclusive, já se dispu-
seram a compartilhar desse 
momento de descontração 
com os pacientes.

 Todas as quintas-feiras 
e sábados, os psicólogos Car-

los Soares, Nábila Trindade, 
as assistentes sociais Juliana 
Avelino, Simone Farias, Ana 
Patricía, Luciana Maria, a 
supervisora multidisciplinar 
Ohonna Lima e o gerente as-
sistencial, Lívio Ribeiro, par-
ticipam da musicoterapia.

 A diretora-geral do 
HGM, Isis Unfer, enfatizou 
os benefícios do projeto na 
recuperação do paciente. 
“Cientificamente é compro-
vado que a música colabora 
no tratamento. Percebemos 
uma diminuição do estres-
se, já que os pacientes ficam 
mais relaxados. É como se 
fosse uma pausa na hospita-

lização e nas preocupações. 
A maioria canta junto e até 
aqueles que não conseguem 
cantar, interagem de alguma 
forma. A música também faz 
bem ao acompanhante, que 
canta e se emociona na maio-
ria das vezes”, afirmou. 

 Para o diretor-técnico 
do hospital, Bernardo Oli-
veira, a musicoterapia faz 
bem ao paciente, como a 
toda equipe hospitalar. “Eu 
me sinto realizado em dar a 
minha contribuição com fé e 
esperança aos usuários por 
meio da música, que faz bem 
e estimula os pacientes”, co-
mentou.  Moradora da cidade 

de Rio Tinto, a dona de casa 
Mônica Pessoa disse que a 
iniciativa levou alegria ao 
ambiente hospitalar. “Acom-
panho meu pai. Ele está in-
ternado no HGM há mais de 
dois meses e a música deu 
novo ânimo a ele. Nesta hora, 
ele até esquece que está no 
hospital. Sorri, canta e in-
terage com todos”, explicou 
Mônica.

 Construído pelo o Go-
verno da Paraíba e inaugura-
do em julho de 2014, o Hos-
pital Geral de Mamanguape 
vem se consolidando como 
referência em atendimento 
em saúde pública no Estado.

Redução de estresse é um dos benefícios da musicoterapia e muitos até entoam as cantigas

O Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplica-
da (Ipea) acaba de publi-
car, em versão impressa 
e eletrônica, o livro “Di-
reito à Água como polí-
tica pública na América 
Latina: uma exploração 
teórica e empírica”. A 
obra, organizada pelos 
professores Léo Heller, 
Maria da Piedade Morais 
e José Estebam Castro, 
transporta para parte de 
suas páginas, a experiên-
cia de campo vivenciada 
por estudantes e profes-
sores dos mestrados em 
Desenvolvimento Regio-
nal e Ciência e Tecnolo-
gia Ambiental da Uni-
versidade Estadual da 
Paraíba (UEPB).

O livro traz textos 
de pesquisadores lati-
no-americanos, dentre 
eles da UEPB. O capítu-
lo 10 – “Elementos para 
uma avaliação crítica do 
Programa Brasileiro de 
Formação e Mobilização 
Social para Convivência 
com o Semiárido – Um 

Milhão de Cisternas Ru-
rais” – tem a colabora-
ção do professor Cido-
val Morais, que atua no 
Mestrado de Desenvol-
vimento Regional da 
instituição. Ajudaram 
a escrever o capítulo os 
professores Uende Apa-
recida Figueiredo Go-
mes, Priscilla Cordeiro de 
Miranda, João Luiz Pena 
e Beatriz Ceballos.

A ideia dos pesqui-
sadores de explorar o 
tema surgiu a partir da 
problematização das 
ações e perspectivas do 
Programa de Formação 
e Mobilização Social 
para Convivência com 
o Semiárido e do traba-
lho da Articulação no 
Semiárido Brasileiro. 

Com base em evi-
dências empíricas que 
dialogam com um refe-
rencial teórico, o estu-
do identificou tensões 
entre as concepções e as 
práticas do programa e 
apresentou uma agenda 
para discussão.

Livro do Ipea traz 
textos da UEPB

DIREITO À ÁGUA
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Prazo se esgota hoje; PB enviou 83,50% até ontem

Declaração de Imposto de Renda
O delegado da Receita 

Federal, em João Pessoa, José 
Honorato de Souza, informou 
ontem que, até as 17h de on-
tem, 229.630 paraibanos en-
viaram declarações do Imposto 
de Renda Pessoa Física para os 
computadores da instituição, 
representando 83,50% do total 
esperado, neste ano, na Paraí-
ba, que é de 275.000 documen-
tos. Nesse mesmo período, no 
ano passado, esse percentual 
era de 81,20%.

O contribuinte que não 
enviar no prazo a sua decla-
ração estará sujeito à multa 
mínima de R$ 165,74 poden-
do chegar a 20% do imposto 
sobre a renda devido, calcu-
lada à razão de 1% ao mês ou 
fração de atraso.

Os contribuintes têm 
prazo até as 23h59 de hoje 
(horário de Brasília) para en-
viar a declaração.

A Receita alerta para o 
risco de as pessoas deixarem 
para enviar a declaração nas 
últimas horas, pois podem 
encontrar dificuldades devi-
do ao aumento no número de 
acessos à página da Receita 
na internet. Os contribuintes 

que perderem o prazo esta-
rão sujeitos ao pagamento de 
multa mínima de R$ 165,74 
ou do equivalente a 20% do 
imposto devido.

A declaração poderá ser 
preenchida no próprio com-
putador, com a utilização do 
programa gerador, ou em 
dispositivos móveis, como 
tablets ou smartphones. Para 
isso, é necessário usar o apli-
cativo m-IRPF ou acessar di-
retamente o site da Receita 
Federal, por meio do Centro 
Virtual de Atendimento (e-
CAC). Para acessar o e-CAC, 
é necessário ter certificação 
digital. Para entender me-
lhor todo o processo, existe 
um passo a passo na página 
da Receita para o contribuin-
te preencher e enviar com 
agilidade a declaração.

A Receita Federal dispo-
nibilizou também vídeos no 
site YouTube para tirar dúvi-
das sobre o preenchimento e 
a entrega do Imposto de Ren-
da. Chamada de TV Receita 
Responde, o site explica de 
forma simples os principais 
assuntos relacionados à de-
claração do IRPF.

Supermercados têm
aumento nas vendas 

As vendas em supermercados 
cresceram 7,15% em março na com-
paração com o mês anterior, mostra 
balanço divulgado ontem pela Asso-
ciação Brasileira de Supermercados 
(Abras). Em relação a março do ano 
passado, houve alta de 0,57%. No 
acumulado de janeiro a março, foi 
registrado crescimento de 1,46% na 
comparação com o primeiro trimestre 
de 2014. 

Os percentuais levam em 
consideração a inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Na passagem de janeiro para 
fevereiro, o indicador recuou 7,64%. 

Aeroporto Viracopos
é o mais bem avaliado

O Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas, São Paulo, é 
o terminal mais bem avaliado do Bra-
sil, segundo pesquisa de satisfação 
do passageiro divulgada ontem pela 
Secretaria de Aviação Civil. A pesqui-
sa foi feita entre os meses de janeiro 
e março deste ano e ouviu 13.384 
passageiros de voos domésticos e 
internacionais em 15 aeroportos, que 
respondem por 80% da movimenta-
ção em todo o país – Viracopos, Brasí-
lia, Galeão, Guarulhos, Confins, Natal, 
Congonhas, Fortaleza, Porto Alegre, 
Santos Dumont, Curitiba, Recife, Ma-
naus, Salvador e Cuiabá.

Falta de demanda 
afeta a indústria

A demanda interna insufi-
ciente foi apontada pelos empre-
sários como o principal problema 
da indústria no primeiro trimestre 
deste ano. De acordo com a pesqui-
sa Sondagem Industrial, divulgada 
ontem pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a questão teve 
39,1% de menções dos indus-
triais questionados, liderando o 
ranking de itens problemáticos. Em 
segundo lugar, ficou a alta carga 
tributária, com 35,8% de menções, 
seguida pela taxa de câmbio, men-
cionada com frequência de 28,7%.

Endividamento das 
famílias aumenta

O percentual de famílias en-
dividadas e inadimplentes subiu na 
passagem de março para abril deste 
ano, mas ficou abaixo do patamar do 
mesmo período de 2014. Segundo a 
Pesquisa Nacional de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor, da Con-
federação Nacional do Comércio (CNC), 
o percentual de endividados subiu de 
59,6% em março para 61,6% em 
abril deste ano. Em abril de 2014, 
a taxa era 62,3%. A inadimplência 
afetou 19,7% das famílias brasileiras 
em abril deste ano, dado superior aos 
17,9% de março, porém inferior aos 
21% de abril do ano passado. 

Comércio registra 
avanço da confiança

A Sondagem do Comércio de 
abril, divulgada pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre-FGV), revelou avanço de 
0,4% do Índice de Confiança do Comér-
cio (Icom) em relação a março, após cin-
co meses consecutivos de queda. Com 
o resultado de abril, o Icom  subiu de 
92 pontos para 92,4 pontos. Os dados 
foram coletados entre os dias 1º  e 23 
deste mês, com 1.206 empresas. De 
acordo com o superintendente adjunto 
para Ciclos Econômicos da FGV, Aloisio 
Campelo Jr., a pesquisa retrata um mo-
vimento de acomodação.

Quem passa pela Avenida Sérgio 
Guerra – a principal via do bairro dos 
Bancários, na Zona Sul de João Pessoa 
– se surpreende com a qualidade dos 
alimentos de uma feira agroecológica 
que, há cerca de seis meses, comerciali-
za a produção de agricultores dos assen-
tamentos da reforma agrária Capim de 
Cheiro, em Caaporã, e Padre Gino, em 
Sapé, e dos acampamentos Ponta de 
Gramame, na Zona Rural de João Pes-
soa, e Marinas do Abiaí, em Pitimbu. A 
feira acontece a cada 15 dias, sempre às 
quartas-feiras, das 8h às 16h, na praça 
onde funciona o Centro de Práticas In-
tegrativas em Saúde (Cepics) Equilíbrio 
do Ser, da Prefeitura da capital.

Entre os 50 tipos de produtos co-
mercializados por cerca de 15 feirantes 
em barracas cobertas com lona verde 
estão verduras, hortaliças, frutas, raízes, 
bolos, pães e peças de artesanato.

Clientes de todas as idades já desco-
briram a feira e aproveitam a interação 
com os assentados e acampados feiran-
tes para aprenderem mais sobre a refor-
ma agrária e fazerem novas amizades, 
como as amigas Gilvanete Dantas, 62 
anos, e Joivanete Alves, de 65 anos, que 
se conheceram enquanto escolhiam os 
alimentos que levariam para casa.

A professora aposentada Gilvane-
te só tem elogios à feira. “Aqui é como 
se fosse a extensão do sítio do meu 
pai. Toda vez que venho faço questão 
de visitar todos as barracas. O carisma 
dos feirantes motiva a gente a com-

prar”, disse. “Ficamos amigas e estamos 
combinando visitar juntas o pessoal 
do Acampamento Marinas do Abiaí. O 
povo de lá é muito agradável”, afirmou 
Joivanete, que já conheceu pessoalmen-
te as hortas mantidas pelas famílias do 
acampamento e pretende, na próxima 
visita, levar a amiga Gilvanete.

Para a agricultora Lucélia Ferreira 
da Costa, 33 anos, do Assentamento 
Capim de Cheiro, que também comer-
cializa sua produção na feira livre de 
Goiana, município pernambucano loca-
lizado na divisa com o Estado da Paraí-
ba, os clientes da feira dos Bancários, 
um bairro de classe média localizado 
próximo às duas principais universida-
des da capital, são especiais. “O bair-
ro dos Bancários é muito interessante 
para abrigar nossa feira porque aqui 
vivem muitas pessoas que se interes-
sam por produtos orgânicos, por uma 
alimentação mais natural”, disse Ale-
xsandra, ressaltando que o fato de 
a feira funcionar em frente ao Equi-
líbrio do Ser contribui para o grande 
número de clientes, que é mantido 
pela Prefeitura de João Pessoa e ofe-
rece aos usuários atendimentos indivi-
duais e práticas coletivas em medicina 
tradicional.

Alguns dos feirantes da feira do 
bairro dos Bancários também partici-
pam da feira realizada toda primeira 
terça-feira do mês no Ponto de Cem 
Réis – uma praça no Centro de João 
Pessoa. 

Feira da reforma agrária 
conquista consumidores 

ZONA SUL DE JOÃO PESSOA
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Feira oferece produtos saudáveis que são oriundos de vários assentamentos no Estado

Uma medida obrigará 
que as operadoras de planos 
de saúde informem aos con-
sumidores as peculiaridades 
e características de todos os 
tipos de planos disponíveis 
no mercado. A publicação 
foi feita no Diário Oficial da 
União de ontem, pela Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS). O intuito é facilitar 
a compreensão e eliminar dú-
vidas dos clientes na hora da 
contratação. De acordo com 
a Resolução Normartiva 376, 
os esclarecimentos serão 
prestados aos consumidores 
que já têm planos e também 
aos novos usuários, na hora 
da adesão.

As operadoras terão que 
disponibilizar as informações 
sobre os planos e os respec-
tivos contratos de maneira 
fácil, rápida e acessível aos 
consumidores. Entre os da-
dos que serão exigidos das 
operadoras, com detalhes, es-
tão o tipo de acomodação, de 
contratação e a área de abran-
gência. Outros aspectos que 

a resolução destaca dizem 
respeito à rescisão, carência 
e cobertura dos planos. A di-
retora-presidente substituta 
da ANS, Martha Oliveira, dis-
se que a medida integra um 
projeto amplo que será de-
senvolvido ao longo do ano, 
no sentido de aprimorar a 
informação ao consumidor, o 
que a ANS está chamando de 
“empoderamento do benefi-
ciário”.

A norma entrará em 
vigor a partir de janeiro de 
2016. A ideia é municiá-lo 
de informações que possam 
contribuir para auxiliá-lo em 
suas escolhas na saúde suple-
mentar.

Martha Oliveira acres-
centou que tanto na identi-
ficação quanto na hora em 
que estiver negociando, o 
consumidor terá de receber 
as informações em linguagem 
“diferenciada, organizada e 
consolidada” sobre os tipos 
de contratação que vai ter à 
disposição e as característi-
cas desse contrato.

Operadoras terão que 
detalhar as diferenças

PLANOS DE SAÚDE

O Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M) encerrou 
abril com alta acumulada em 
12 meses de 3,55%. Essa va-
riação é a que serve de base 
de cálculo em contratos de 
aluguel. 

Na virada de março para 
abril, o índice subiu de 0,98% 
para 1,17%. Também houve 
elevação com maior intensi-
dade sobre o mesmo mês do 
ano passado quando, a taxa 
oscilou 0,78%. A pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Eco-

nomia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre-FGV) mostra as 
variações de preços verifica-
das entre 21 de março e 20 
de abril. Dois dos três compo-
nentes do IGP-M avançaram 
em abril: o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) que 
passou de 0,92% para 1,41% 
e o Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC) com 
alta equivalente a quase o do-
bro do constatado em março 
(de 0,36% para 0,65%).

O impacto do Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC) 
foi menor do que no mês ante-
rior, com aumento de 0,75%. 

Índice que reajusta 
aluguel chega a 1,17% 

MÊS DE ABRIL

Marli Moreira
Da Agência Brasil

O Governo Federal reajus-
tou ontem os preços das lote-
rias da Caixa Econômica Fede-
ral e, a partir de 24 de maio, a 
aposta unitária, de seis núme-
ros, da Mega-Sena passará de 
R$ 2,50 para R$ 3,50. Em con-
sequência, os preços das apos-
tas combinadas, de sete a 15 
números vão subir e custarão 
de R$ 24,50 a R$ 17.517,50. A 
portaria com os valores reajus-
tados foi publicada no Diário 
Oficial da União. A partir de 23 
de maio, o preço da aposta de 
15 números da Lotofácil tam-

bém será reajustado e passará 
a R$ 2. Para apostas combina-
das de 16 a 18 números serão 
cobrados de R$ 32 a R$ 1.632. 

Os valores das premia-
ções fixas da Loto fácil tam-
bém mudarão. As apostas 
vencedoras com 11, 12 e 13 
números passarão a ser, res-
pectivamente, R$ 4, R$ 8 e R$ 
20. Os preços das apostas da 
Quina e da Dupla Sena tam-
bém subirão. No primeiro 
caso, a partir de 24 de maio 
as apostas de cinco, seis e sete 
números passam a ser, respec-
tivamente, de R$ 1,5, R$ 7,5 e 
R$ 20. A Dupla-Sena terá rea-
justado para R$ 2 o jogo sim-

ples de seis números e de R$ 
14 a R$ 10.010, as apostas de 
sete a 15 números.

O caso da Loteria Esporti-
va Loteca, a posta simples cus-
tará R$ 1 e, em consequência, 
os preços das apostas múlti-
plas, envolvendo prognósticos 
duplos ou triplos, passarão 
a custar de R$ 2 a R$ 729. O 
reajuste da Loteca será em 18 
de maio. Também nesta data, 
a Loteria Esportiva Lotogol 
custará R$ 1 para uma apos-
ta. Ficam mantidos, em R$ 
1,5 o preço da aposta única, 
de 50 números, da Lotoma-
nia e em R$ 2 a aposta única 
da Timemania, de 10 núme-

Preços das loterias ficarão 
mais caros a partir de maio
Andreia Verdélio
Da Agência Brasil



Professora Selma Smith, 
jornalista e superintendente 
de A União, Albiege Fer-
nandes, Sras. Mariana de 
Alencar Costa Soares, Joyce 
Martins Guerra, Ziza Lopes 
e Lilian Silveira, empresários 
Lindemberg Vieira Cunha e 
Clea Cruz, executivos Fábio 
Guerra e Cícero Ernesto 
Leite, jornalista Otinaldo 
Lourenço, instrumentadora 
cirúrgica Maria Luiza Rotta.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A marca Victoria´s Secret 
anunciou a contratação de 10 novas 
Angels e entre essas está a brasilei-
ra Laís Ribeiro.
  A beldade nasceu no Piauí e vai 
se juntar ao cast da marca que já tem 
as brasileiras Alessandra Ambrosio 
e Adriana Lima.

Zum Zum Zum
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Leituras

O MÉDICO e 
ex-presidente da 
Unimed JP, Aucélio 
Gusmão lança hoje seu 
livro “Leituras do meu 
tempo”, onde ele reúne 
125 artigos escritos na 
mídia local.

Será às 20h na 
sede do CRM/PB, com 
apresentação do médi-
co Genival Veloso e, na 
ocasião, Aucélio fará uma 
significativa homenagem 
ao saudoso designer 
Milton Nóbrega, autor 
da sua capa e projeto 
gráfico.

Germana Paulo Neto, Martha Lins, Lucinha Jurema e Maria Luiza Rotta, que está hoje aniversariando

“Vou pegar tudo que não 
me serve mais e jogar pela 
janela. Pra renascer é 
preciso morrer”

“Nada melhor que 
uma faxina para 
clarear a cabeça e 
a alma”

REYNALDO ARAÚJO SISSI AIDA BREDA

Primeiro Flor
O GRUPO Sol 

das Letras, além do 
Pôr do Sol Literário, 
que divulga e debate 
a literatura paraibana, 
está se propondo a 
realizar a I Flor - Festa 
Literária do Extremo 
Oriental, visando proje-
tar a nossa literatura a 
nível nacional. 

O evento tem 
apoio da Academia 
Paraibana de Letras, 
da Livraria do Luiz, da 
Prefeitura de João 
Pessoa e do Café São 
Braz.
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Albiege Fernandes é a aniversariante de hoje

   O grupo Ellas promoveu ontem almoço festivo em torno de Lúcia Nóbrega por 
conta do seu aniversário transcorrido no último domingo. Foi no restaurante  Empório 
Gourmet, em Manaíra.

Presenças bacanas de Anadélia e Diógenes Sousa no Porto Pinheiro
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Suzana Guerra e Selma Smith que hoje aniversaria

Visita
O PRESIDENTE 

do Tribunal de Contas 
do Estado, conselhei-
ro Arthur Cunha Lima 
esteve esta semana 
visitando o Museu a 
Cripta Epitácio Pessoa, 
localizados no TJPB, 
onde foi recebido pelo 
presidente daquela 
corte, desembargador 
Marcos Cavalcanti.

O objetivo da 
visita foi obter mais 
informações sobre o 
ex-presidente Epitácio 
Pessoa que será home-
nageado pelo Tribunal 
de Contas.

Concerto

COM ENTRADA 
gratuita acontece hoje 
mais uma apresentação 
da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba. Será a partir das 
20h30 na Sala “Maestro 
José Siqueira”, no Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego, com regência do 
maestro Luiz Carlos Du-
rier, tendo como solista 
Antônio Vaz Lemos.

100 Anos com Saúde
FOI UM domingo repleto de eventos esportivos e 

finalizado com música e feijoada na pérgola da piscina, 
a comemoração “100 Anos com Saúde”, dentro das 
comemorações do centenário do Esporte Clube Cabo 
Branco, que acontece desde a realização do Baile do 
Vermelho e Branco, em janeiro último.

A festa reuniu sócios e convidados, tudo organizado 
com muito carinho pela diretoria e conselhos deliberativo 
e fiscal do Clube.

O DESEMBARGADOR João Alves da Silva será 
o anfitrião de hoje, às 16h no TRE/PB, na solenidade 
de lançamento do livro “História do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba”, de autoria do desembargador e 
presidente do TJPB, Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 

A obra tem prefácio do desembargador Saulo Be-
nevides, com editoração gráfica de Martinho Sampaio e 
capa do saudoso designer Milton Nóbrega. Ela será apre-
sentada pelo reitor da UEPB, professor Rangel Júnior.

Lançamento no TRE

   A Editora Penalux promoveu ontem o lançamento do livro “Sol e Névoa”, 
de Letícia Palmeira. Foi no Empório Café, em Tambaú.

FOTO: Goretti Zenaide

Festa “100 Anos com Saúde” no Esporte Clube Cabo Branco: Tavinho Santos, Marcílio Paiva, vereador 
Santino, Gilberto Ruy, Guilherme Carvalho, José Ruy e Sandra Alves Miranda

   O professor David Barlow está em Maringá, Paraná, representando as Culturas 
Inglesas de João Pessoa no evento 36h . Cultura Directors Conference.

Pink Floyd na Usina
A SALA Vladimir Carvalho, na Usina Cultural Energisa, 

vai ser palco neste sábado, às 21h, de show da banda Pink 
Floyd Paraíba, que está comemorando cinco anos de ativi-
dades e gravando seu primeiro DVD.

O grupo tocará na íntegra o álbum “Animals”, gravado 
originalmente em 1977 pela famosa banda de rock inglesa.

Tendências do verão
PROMOVIDO pelo Governo do Estado, Sebrae, Pre-

feitura de Campina Grande, Instituto de Inovação Senai e 
Sistema Indústria Fiep e Sindicalçados/PB acontece nos 
dias 12 a 14 de maio o Gira Calçados.

O evento, que está na sua quarta edição, será na Federação 
das Indústrias do Estado da Paraíba, em Campina Grande, 
onde serão apresentadas as tendências para o Verão 2016 
em calçados e acessórios.

   Estreou no Cinespaço Mag Shopping o filme “Entre Abelhas”, estrelado 
pelo humorista Fábio Porchat. 

Sinuca
COMEÇA amanhã a 

1a Copa Norte/Nordeste 
de Sinuca. O evento 
será no mezanino 1 do 
Espaço Cultural José 
Lins do Rego, coor-
denado por Gilberto 
Souza.

Roberta
A PROMOTER 

Roberta Aquino será 
festejada no próximo 
dia 12 de maio com um 
almoço no restaurante 
Adega do Alfredo. 

Queridinha da 
sociedade paraiba-
na, Roberta vai atrair 
muitas amigas leais 
para comemorar seu 
aniversário.
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Polícia conclui inquérito 
que apura caso de criança 
abandonada em Intermares
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Bônus de R$ 600 para instalar GNV
INCENTIVO E ECONOMIA

Motoristas devem procurar as 
convertedoras credenciadas 
pela PBGás em JP e Campina

Papéis, copos descartáveis, la-
tas de alumínio e muitos resíduos 
orgânicos. Se prestarmos atenção, 
encontraremos aos montes esses e 
outros lixos espalhados por calça-
das, ruas e avenidas da capital pa-
raibana. Segundo a Empresa Muni-
cipal de Limpeza Urbana (Emlur), 
três mil quilômetros de ruas são 
varridos todos os meses pelos agen-
tes de limpeza urbana. As áreas de 
maior incidência de lixo são o Cen-
tro e corredores como as avenidas 
Epitácio Pessoa, Beira Rio e Josefa 
Taveira (Mangabeira).

Além da sujeira causada em vias 
públicas, jogar lixo na rua também 
causa transtorno pelo acúmulo de 
resíduos nas redes de esgoto e es-
coamento de águas pluviais da cida-
de. De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura (Seinfra), é 
retirada aproximadamente uma to-
nelada de lixo por mês das galerias e 
bueiros de toda João Pessoa. Grande 
parte do transtorno causado em dias 
de chuva é ocasionada pelo acúmulo 
de lixo nessas galerias pluviais e de 
esgotamento sanitário. 

É preciso uma maior conscien-
tização por parte dos cidadãos, já 
que existem lixeiras espalhadas 
pela cidade. Pensando nisso, o jor-
nal A União foi às ruas para ouvir o 
que as pessoas têm a dizer sobre a 
conscientização, educação e a im-
portância de jogar o lixo na lixeira. 
Confira.

Pessoense desaprova atitude de quem joga lixo nas ruas
CONSCIÊNCIA E EDUCAÇÃO

Enquete

“Para mim é 
um desrespeito 
com o meio 
ambiente, porque 
muitas vezes a 
pessoa não tem 
consciência do que 
está fazendo. Isso 
só vai prejudicar 
o futuro de um filho seu ou um filho meu. 
Muitas vezes a gente só pensa no nosso pró-
prio bem, não pensa na natureza, aí acontece 
que a gente termina prejudicando o meio 
ambiente e depois nós mesmo sofremos as 
consequências”.

“As pessoas 
estão sempre 
comendo alguma 
coisa na rua e 
sobra o papel 
da bolacha ou 
a garrafinha do 
suco ou da água, 
então não custa 
nada você guardar aquele objeto na bolsa 
e quando chegar em casa jogar no lixo. 
É assim que tem que ser feito. Se todo 
mundo tivesse a consciência de fazer a sua 
parte a cidade com certeza estaria limpa e 
não cheia de lixo nas ruas”.

“Eu não sou 
de acordo com 
esses tipos de 
atitudes porque 
em todos 
os lugares a 
gente encontra 
lixeiras, então 
não custa nada 
a pessoa guardar o seu lixo na bolsa ou 
na mão mesmo e esperar chegar em uma 
lixeira pra jogar. Em qualquer loja dessas 
que você estiver, tem pelo menos um  
lixeiro. É só falta de consciência mesmo, 
falta de educação”.

“Eu acho um 
absurdo as pes-
soas jogarem 
seus lixos na 
rua, ainda mais 
porque tem 
coletores de 
lixo. É preciso 
ter consciência 
que é esse o ambiente em que vivemos, 
estamos acabando com ele e acabando com 
a gente mesmo. Quando chove, os bueiros 
ficam entupidos e isso acaba sujando a 
cidade e agredindo o meio ambiente, e isso 
é ruim pra gente mesmo”.

“É preciso 
preservar o meio 
ambiente e nem 
todo mundo faz 
isso, aí quando 
chove fica nessas 
condições, esgoto 
estourado, os 
bueiros todos 
entupidos. Se todo mundo pegasse seu lixo 
e colocasse no lugar adequado as coisas não 
estariam assim, a cidade não ficava tão poluída, 
aqui mesmo quando chove os bueiros ficam 
todos entupidos por causa do acúmulo de lixo”.

“As pessoas 
têm que ter 
mais respeito 
com a natureza, 
colocando o 
lixo no lugar 
adequado para 
cada tipo de 
lixo, isso tam-
bém é importante. Além da consciência em 
ter responsabilidade sobre o seu próprio 
lixo, também é importante lembrar o local 
adequado para cada tipo de lixo. É assim 
que eu penso”.

“Eu acho que as 
pessoas hoje estão 
mal educadas por-
que a gente precisa 
saber que estamos 
preservando algo 
que é nosso, de 
todos. Todo mundo 
reclama que a 
prefeitura não faz a limpeza, mas a gente 
precisa saber que toda vez que jogamos lixo na 
rua vai entupir bueiros e onde há o escoamento 
da água. Se a gente não quer nossa cidade 
alagada, porque não fazemos por onde para 
que isso não aconteça? É assim que eu penso”.

“Eu acho um 
absurdo, há tanta 
informação hoje 
em dia nos meios 
de comunicação, 
na mídia, e as pes-
soas continuam jo-
gando lixo na rua. 
Aí, depois quando 
vem as chuvas ocasionando alagamentos e 
as tragédias que ocorrem por consequência 
desse descaso, a população acha ruim. As 
pessoas têm que pensar em prevenir antes 
de falar dos prejuízos causados por nós 
mesmos”. 

Helmo mendes
fretista

marinalva vieira
comerciante

ral Pereira 
autônomo

andréia Pereira 
administradora

Wellington da silva 
taxista

Breno Cruz 
auxiliar administrativo

isaBelle dos santos
universitária

Julyana dos santos
estudante

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FotoS: Evandro Pereira

A PBGás ampliou para R$ 
600,00 o bônus para motoristas 
que instalarem o kit de 5ª geração 
do Gás Natural Veicular (GNV) e 
manteve em R$ 450,00 os kits de 
2ª ou 3ª geração, próprios para 
veículos fabricados até 2007. O 
incentivo integra a Campanha 
Gás Natural Veicular - Seu Bol-
so Agradece, lançada na última 
quinta-feira (23) e que destaca a 
economia de mais de 50% para o 
motorista que abastecer com GNV.   

Para receber o benefício, bas-
ta o motorista instalar o kit e o ci-
lindro no período de vigência do 
Programa de Incentivo ao GNV em 
convertedoras credenciadas pela 
PBGás em João Pessoa (Star Gás) 
e Campina Grande (Maecio Servi-
ços, Equipe Gás e Campina GNV). 

Também é necessário empla-

car o veículo na Paraíba e obter 
a vistoria do Organismo de Ins-
peção Acreditado (OIA), também 
localizados na capital e Campina 
Grande, retirando o documento 
do veículo no Detran. Depois, é só 
comparecer na PBGás com a docu-
mentação que comprove a conver-
são do veículo e receber o cheque 
nominal no valor de R$ 600,00 ou 
R$ 450,00.

De acordo com o gerente de 
Mercado Industrial e Automotivo, 
Evaldo Mello, com o bônus de R$ 
600,00 o motorista vai percorrer 
cerca de 4.000 km com GNV.  “Es-
tamos ampliando o Programa de 
Incentivo ao Uso do Gás Natural 
Veicular, que existe desde maio de 
2012, para estimular o consumo 
do GNV que se mostra ainda mais 
econômico e eficiente com a alta 
no preço da gasolina”, destacou.   

O presidente da Associação 
dos Taxistas da Paraíba, Flaviano 
Oliveira, foi o 20º motorista na Pa-
raíba a instalar o gás natural em 

1998 e, desde então, nunca deixou 
de utilizar o combustível pela sua 
economia e eficiência. 

O taxista conta que, em mé-
dia, percorre 120 km por dia e, 
mesmo com o ar condicionado li-
gado, gasta apenas R$ 19,00 com 
o gás natural, mas se abastecesse 
com gasolina teria um custo em 
torno de R$ 43,00. “Hoje, o gás 
natural é uma saída para o ta-
xista sobreviver, pois a gasolina, 
além de estar com o preço muito 
alto, tem um rendimento muito 
menor devido a mistura com eta-
nol. Para quem roda muito, vale 
a pena instalar o GNV, principal-
mente com o incentivo da PBGás,” 
explicou Flaviano. 

Mais detalhes sobre as con-
vertedoras credenciadas e o 
Programa de Incentivo ao GNV 
podem ser consultados no ende-
reço eletrônico www.pbgas.com.
br ou no Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC), pelo 0800 
281 0197.  Campanha destaca economia de mais de 50% para abastecimento com gás natural

Detran orienta motoristas sobre acidentes de trânsito
Um acidente de trânsito é 

sempre inesperado, mas, caso 
aconteça, é importante manter o 
controle e saber como proceder. 
Muitas dúvidas sobre o que fazer 
podem surgir nessa hora, entre 
elas, se é preciso retirar o carro 
da via, acionar as autoridades de 
trânsito e verificar a situação dos 
envolvidos ou sinalizar primeiro o 
local do acidente. Diante de tantas 
questões, o Departamento Estadu-
al de Trânsito da Paraíba (Detran-
-PB) orienta os procedimentos que 
devem ser adotados, tanto pelo 
causador do acidente, quanto pela 
vítima e ainda por aqueles moto-

ristas que passam perto do local 
da ocorrência.

 De acordo com o superinten-
dente do Detran, Aristeu Chaves, 
em primeiro lugar o motorista deve 
verificar se há alguma vítima feri-
da no local e somente após fazer 
esta identificação, o condutor deve 
começar a tomar as providências. 
Caso tenha vítimas, é preciso entrar 
em contato com o Centro Integrado 
de Operações Policiais (Ciop – 190) 
e o Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu - 192).

 “Prestar socorro é obrigação 
do motorista e está previsto no 
artigo 176 do Código de Trânsito 

Brasileiro. A falta de atendimen-
to, além de crime de omissão de 
socorro previsto no artigo 135 do 
Código Penal é considerada infra-
ção gravíssima e as penalidades são 
sete pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação, multa de R$ 957,70 
e suspensão do direito de dirigir”, 
alertou o superintendente.

 O acidente com vítima requer 
mais cuidado e atenção dos envol-
vidos. Segundo o Chefe do Policia-
mento de Trânsito, Ricácio Cruz, 
o primeiro procedimento a fazer, 
nesse tipo de ocorrência, é sinalizar 
o local para mostrar que ali há um 
acidente.

 O triângulo deve ser colocado 
a uma distância mínima de 20 me-
tros em vias locais de 40 km/h, de 
30 metros em avenidas de 60km/h 
ou, se for necessário, antes da curva 
que precede o acidente, de manei-
ra que permita a visibilidade dos 
outros condutores. Em estradas é 
comum espalhar galhos e vegeta-
ção centenas de metros antes como 
forma de alertar os demais.

Em casos de acidente sem ví-
tima, a primeira providência a ser 
feita é a desobstrução da via onde 
ocorreu o acidente. Os condutores 
envolvidos devem proceder com a 
coleta do maior número de infor-

mações possível, como local, no-
mes, placas e identificação de even-
tuais testemunhas, por exemplo. 
Depois, devem se dirigir à Delega-
cia de Acidente de Trânsito ou à de-
legacia mais próxima para registrar 
a ocorrência, levando documentos 
de porte obrigatório e as testemu-
nhas. Ainda há a possibilidade de 
registrar o fato por meio da Delega-
cia Online (www.delegaciaonline.
pb.gov.br).

Os motoristas que possuem se-
guro do veículo devem comunicar à 
seguradora ou corretor de seguros 
assim que possível, não necessaria-
mente na hora do acidente.

PROCEDIMENTOS

Foto: ortilo Antônio
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Percentual de celulares e TVs 
na Paraíba é o maior do NE
Pesquisa do IBGE revela 
que 97,8% das casas no 
Estado possuem televisão

Televisão
Na Paraíba, a abrangência de casas com TV chegou a 97,8%. Mais uma vez, a média 
do Estado superou a nacional e regional. No Brasil, a média é de 97,2%, ao passo que 
no Nordeste a cobertura de televisão alcançou 95,9% das casas entrevistadas. Na 
região, a Paraíba ficou na liderança empatada com os vizinhos pernambucanos.

Telefone fixo e móvel
Nos fixos, pela única vez no estudo, a Paraíba ficou atrás da média regional. 18,1% 
das residências possuem telefone fixo na região, enquanto que no nosso Estado 
apenas 13,2% das casas tem o utensílio. No Brasil, 38%,6 das residências possuem 
o aparelho. No Nordeste, ficamos na frente apenas de Maranhão, Alagoas e Piauí.
Nos celulares, a história é completamente diferente. A Paraíba se situa acima da 
média nacional e regional, que são de 89,8% e 85,2%, respectivamente. Com 
90,5% das casas com celulares, o Estado lidera o Nordeste ao lado do Sergipe, com 
os mesmos números.

Rádio
77,2% dos domicílios entrevistados possuem o aparelho radiofônico na Paraíba. O 
número superou a média nacional e regional, que é de 75,7% e 71,9%, respectiva-
mente. No Nordeste, o Estado ficou atrás apenas de Pernambuco e Sergipe.

Microcomputadores
Nesse quesito, a Paraíba está atrás da média nacional. 48,9% das casas entrevis-
tadas no Brasil possuem computadores, enquanto que aqui, apenas 34,9% dos 
domicílios possuem o eletrodoméstico. No entanto, a nossa média ainda supera a 
do Nordeste, que ficou em 32,1%. A Paraíba ficou atrás apenas de Pernambuco, que 
obteve a média de 36,2%.

Internet
A Paraíba ficou atrás da média nacional em relação aos computadores que possuem 
acesso à internet. A média do Estado foi de 30,1%, enquanto no Brasil, o número 
é de 42,4%. Mais uma vez, a média da Paraíba superou a regional, que ficou em 
27,4%. Nesse aspecto, estamos atrás de Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia.

Pessoas com celulares para uso pessoal (com mais de 10 anos de idade)
Nesse enfoque da pesquisa, a Paraíba ficou atrás da média nacional, que é de 75,2% 
das pessoas entrevistadas em 2013. Em 2005, 26,2% dos paraibanos consulta-
dos tinham celular para uso pessoal e em 2013, o número subiu para 73%, o que 
representa um aumento de 46,8% nesse período de 8  anos.

As recomendações para uma viagem 
segura e tranquila são: 

Comprar a passagem de ida e 
volta com antecedência;
Chegar ao terminal pelo menos 
com uma hora de antecedência    
antes do embarque;
Identificar as bagagens
Manter a atenção redobrada 
com crianças, já que se trata 
de um período de grande fluxo 
de passageiros;
Caso o usuário tenha algum 
problema com perda de 
pertences, o setor de achados 
e perdidos funciona de 
segunda-feira a sexta -feira, 
em horário comercial na 
administração do terminal 
rodoviário.

Viagem com menores
Crianças e adolescentos com 
menos de 18 anos que estive-
rem acompanhados de parente 
até primeiro grau, poderão 
embarcar apenas apresentando 
o documento pessoal e do seu 
acompanhante, caso contrário, 
os pais deverão emitir uma 
autorização no Juizado de Me-
nores. Somente dessa maneira 
o menor poderá embarcar.

Foto: Evandro Pereira e Edson Matos

Feliphe Rojas
Especial para A União

Pesquisa divulgada on-
tem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatís-
ticas (IBGE) revelou que a 
Paraíba é o Estado nordes-
tino que percentualmente 
tem a maior quantidade de 
televiores e celulares nos 
domicílios. Das casas con-
sultadas,  97,8% possuem 
TV, enquanto que 90,5% 
têm celulares. Os dados fo-
ram extraídos da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), realizada 
no último trimestre de 2013 
em convênio com o Ministé-
rio das Comunicações. 

A pesquisa - a mais am-
pla já realizada sobre aspec-
tos das TIC (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) - 
focou, entre outras questões, 
nas diferentes formas de re-
cepção do sinal de TV, a fim de 
servir como orientação para 
transição do sinal analógico 
para o digital, que começou 
em 2015 e deve se encerrar 
em 2018, com o desligamento 
total do sinal analógico.

Telefonia móvel
Em 2013, como demons-

trado na pesquisa, 90,5% das 
residências possuíam um 
aparelho de telefonia mó-
vel, ao passo que 73,5% das 

pessoas com mais de 10 anos 
de idade tinham um celular 
para uso pessoal. Estamos 
em 2015 e a demanda para 
novos planos e chips não 
para de crescer, assim como 
o número de queixas. Nesse 
período de declaração de im-
posto de renda quem mais 
sofre são os contadores. 

Gilvan Soares de Arru-
da possui chips de três ope-
radoras – Tim, OI e Claro e 
ainda um fixo da Claro. Mas 
o congestionamento está 
causando dor de cabeça nos 
últimos dias.

“Já cheguei a usar prati-
camente as três operadoras 
para manter contato com 
meus clientes. Senti difi-
culdades”, disse o contador, 

acreditando que hoje, por ser 
o último dia para a declara-
ção do imposto de renda, de-
verá ocorrer um grande con-
gestionamento.

Késsia Bezerra, supe-
rintendente do Procon esta-
dual, diz que o órgão de de-
fesa do consumidor é muito 
procurado por usuários in-
satisfeitos. Entre as maiores 
queixas estão a falta de sinal 
e cobertura. De acordo com 
ela, a entidade pode aplicar 
multas e, em casos extremos, 
impedir a comercialização 
de novos planos.

"Entre as maiores quei-
xas recebidas pelo Procon es-
tão a falta de sinal, cobertura 
e agora o bloqueio da inter-
net. Os órgãos de defesa do 

consumidor de todo o Brasil 
notificaram as empresas de 
telefonia móvel, em ação de-
corrente das CPIs [Comissão 
Parlamentar de Inquérito] da 
Telefonia Móvel, realizada em 
vários Estados. Estamos apli-
cando multas também para 
forçar as operadoras a melho-
rarem o serviço e, em último 
caso, o Procon pode impedir a 
comercialização de novos pla-
nos", explicou.

O estudo do IBGE abran-
geu 362.555 pessoas de 
148.697 domicílios de todo 
o Brasil. Na Paraíba, a amos-
tragem da pesquisa englobou 
23 municípios, 6.187 pessoas 
e 146 setores censitários. Ao 
todo, 2.379 residências fo-
ram entrevistadas.

Bens e serviços de acesso
à informação e comunicação

Queixas também crescem e usuários de telefonia móvel reclamam principalmente de congestionamentos

A Secretaria de Es-
tado da Receita ampliou 
o número de segmentos 
que passarão a emitir a 
Nota Fiscal Eletrônica ao 
Consumidor (NFC-e). A 
partir de 1º de outubro, 
restaurantes, lanchone-
tes, bares, buffet, casas 
de chá, cantinas e simi-
lares vão passar  emitir a 
NFC-e na Paraíba.

Na última semana, 
a Receita Estadual se-
lou um acordo com a 
Abrasel-PB (Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes), da Paraíba, 
sobre o prazo de migra-
ção para os estabeleci-
mentos implantarem o 
novo serviço, quando foi 
publicada uma portaria 
no Diário Oficial do Esta-
do de 22 de abril, citando 
as atividades e o prazo 
para emissão de forma 
obrigatória a NFC-e.

O chefe do Núcleo 
de Análise e Planejamen-
to de Documentos Fiscais 
da Receita Estadual, Fá-
bio Roberto Silva Melo, 
revelou que o fator custo 
é a principal vantagem 
para os estabelecimen-
tos de bares e restau-
rantes e similares com a 
implantação da NFC-e. 
“As empresas passarão 
utilizar uma impressora 
não fiscal para imprimir 
o cupom ao consumidor. 

Ela custa apenas um ter-
ço do valor da impresso-
ra fiscal ECF (Emissor do 
Cupom Fiscal), que po-
derá ser dispensada com 
a implantação do novo 
serviço. Para o consumi-
dor, além da compra ficar 
mais simplificada, terá a 
facilidade de acesso aos 
documentos fiscais, que 
ficarão arquivados de 
forma eletrônica, no por-
tal da Receita Estadual 
(www.receita.pb.gov.br), 
garantindo autenticida-
de de sua transação co-
mercial e recuperação do 
cupom fiscal”, declarou.

CALENDÁRIO DA 
NFC-e em 2015 - A im-
plantação da Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrôni-
ca (NFC-e), que faz par-
te da modernização da 
Receita Estadual, tem 
um calendário que será 
executado este ano. A 
partir de 1º de julho, as 
empresas varejistas, que 
possuem faturamento 
superior a R$ 25 milhões 
ao ano, vão passar a emi-
tir a NFC-e.

A partir de 1º de 
agosto, será a vez das 
empresas do comércio 
varejista de combustí-
veis de Gás Liquefeito 
de Petróleo (postos de 
combustíveis), que tam-
bém vão passar a emitir 
a NFC-e.

Bares e restaurantes 
da PB vão emitir NFC-e

ECONOMIA

Para dúvidas ou mais informações, o telefone
do terminal Rodoviário de João Pessoa é
(83) 3222-6567. o funcionamento do setor
administrativo é  de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h.

A Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) 
realizou pesquisa de preço 
do botijão de 13 quilos do 
gás de cozinha em 16 esta-
belecimentos comerciais da 
capital. O produto apresen-
ta a mesma variação,17,5%, 
para a compra no local ou em 
entrega a domicílio. O levan-
tamento de preços ocorreu 
nos dias 27 e 28 deste mês 
em pontos de revenda de 15 
bairros da cidade.

O menor preço pratica-
do, R$ 40,00, foi encontrado 
no revendedor Pereira Gás, 

na Ilha do Bispo, e o maior, 
R$ 47,00, no Posto Expres-
são, no Bessa. O produto 
pode ser encontrado tam-
bém aos preços de R$ 41,00, 
R$ 42,00, R$ 43,00, R$ 45,00, 
e R$ 46,00. Foram pesquisa-
dos gás das marcas Butano, 
Ultra-gás e Supergasbras. 

“O consumidor deve 
ficar atento, porque os pre-
ços, do botijão de gás de co-
zinha estão variando mui-
to e, apesar das pequenas 
diferenças, é importante 
toda e qualquer economia 
que o consumidor possa fa-
zer, principalmente em um 

produto de que se necessita 
diariamente. A boa notícia 
é que todos os estabeleci-
mentos estão praticando o 
mesmo preço tanto para a 
entrega em domicílio quan-
to se for adquirido no ponto 
de revenda”, disse o secre-
tário Helton Renê.

Os preços foram le-
vantados nos seguintes 
estabelecimentos: Depó-
sito Pecorelli (Jaguaribe), 
Mercadinho Pontes (Jar-
dim Planalto), Zé do Gás 
(Ilha do Bispo), Pereira Gás 
(Ilha do bispo), Depósito do 
Neto (Alto do Mateus), Pos-

to Bancários (Bancários), 
Depósito D´Almir (Bairro 
dos Estados), Mercadinho 
Pedro Gondim (Pedro Gon-
dim), Mercadinho Almei-
da (Geisel), Gravatá Gás 
(Valentina I), Depósito 3G 
(Mangabeira I), Nilda Gás 
(Castelo Branco), Isaquiel 
Gás (Miramar), depósito 
Max Gás (Rangel), Depósito 
Flávio gás (José Américo) e 
Posto Expressão (Bessa).

Para conferir a pesqui-
sa completa acesse o site da 
Prefeitura de João Pessoa, 
através do link: http://goo.
gl/qd5iRc

Durante o feriadão de 
1º de maio, cerca de 20.500 
pessoas devem embarcar e 
17.400 desembarcar no Ter-
minal Rodoviário Severino 
Camelo, em João Pessoa. A 
previsão é da administração 
do terminal e corresponde 
ao período que começa hoje 
e vai até a próxima segunda-
-feira (4).

Segundo o administra-
dor do terminal, Reinaldo 
Brasil, os principais destinos 
na Paraíba são as cidades de 
Campina Grande, Sousa, Pa-
tos e Cajazeiras. Nas viagens 
interestaduais, Recife e Natal 
estão entre as mais procu-
radas. As empresas não irão 
disponibilizar ônibus extras 
para este final de semana. 

Procon-JP constata variação de até 17,5%

Mais de 20 mil devem viajar no feriadão 

PREÇO DO Gás DE COzINhA 

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União orientação para os usuários



Polícia conclui inquérito que 
apura caso do menino Moisés
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Exame de DNA confirma a 
paternidade da criança, que 
já está na casa do pai

Espep está com 
inscrições abertas

Interessados ainda podem se 
inscrever em 40 cursos de qualifi-
cação profissional em João Pessoa, 
Campina Grande, Alagoa Grande e 
Sousa. O Governo do Estado, por meio 
da Escola de Serviço Público do Esta-
do da Paraíba (Espep), oferece aos 
servidores estaduais oportunidades 
de aperfeiçoamento e aprendizagem 
em novas habilidades. Os servidores 
públicos podem se inscrever pessoal-
mente na sede da Espep, na capital, 
bairro de Mangabeira, ou pelo telefone 
(83) 3214-1984. A Escola possui um 
leque de 81 cursos em sua estrutura 
curricular e 80 estão previstos para 
serem ofertados no ano de 2015. As 
capacitações serão iniciadas entre os 
dias 4 e 16 de maio, com aulas nos 
três turnos, e quinzenalmente, aos 
sábados. Todos os cursos têm duração 
de 20 horas/aula. 

Lançado blog das 
Sereias da Penha

As artesãs da Associação Co-
munitária da Praia da Penha, mais 
conhecidas como Sereias da Penha, 
acabam de lançar mais uma novidade 
para impulsionar a nova fase na car-
reira. Trata-se de um blog onde elas 
poderão divulgar os seus trabalhos, 
mostrar as curiosidades e história da 
Praia da Penha e, futuramente, comer-
cializar tudo o que elas produzirem. A 
apresentação foi feita pela primeira-
dama e uma das coordenadoras do Se-
reias da Penha, Maísa Cartaxo, durante 
a segunda edição da Feira Municipal do 
Trabalho, realizada no Ponto de Cem 
Réis. O blog das Sereias da Penha 
pode ser acessado através do link: 
https://sereiasdapenha.wordpress.
com/ O blog foi desenvolvido por 
alunos do curso de Design do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB).

Secretária Roberta 
Abath no Conass

A secretária de Estado da Saú-
de, Roberta Abath, é uma das novas 
integrantes da diretoria do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) para a gestão 2015/2016, 
como suplente da comissão fiscal, 
junto com os secretários de Saúde dos 
estados do Espírito Santo, Ricardo Oli-
veira, e do Tocantins, Samuel Braga Bo-
nilha. A posse aconteceu na terça-feira 
(28), no Hotel Nacional, em Brasília, 
com a presença do ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, e de várias autorida-
des nacionais, regionais e estaduais. 
A secretária-executiva, Maura So-
breira, e o assessor de gabinete da 
SES, Thiago Cananéa, também presti-
giaram a posse. Roberta Abath disse 
que a participação da Paraíba na nova 
diretoria permite a possibilidade de 
melhorias no SUS do Estado, por 
meio de novas pactuações.

Evento lembra Dia 
Mundial da Hemofilia

O Hemocentro da Paraíba rece-
beu, na manhã de ontem, o Programa 
Fator Decisivo, da Federação Brasilei-
ra de Hemofilia (FBH). O evento foi 
realizado em alusão ao Dia Mundial 
da Hemofilia (17 de abril). O progra-
ma é uma iniciativa inédita que visa 
esclarecer e compartilhar as infor-
mações para melhor conviver com a 
hemofilia, permitindo que o paciente, 
através de vídeos, conferências e 
informes publicitários, conheça bem 
sua patologia e saiba como prevenir 
o sangramento e reconhecer as si-
tuações mais graves. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, o Brasil tem mais 
de 12 mil pessoas com hemofilia A 
e B. Na Paraíba, 241 pessoas pos-
suem o distúrbio genético que afeta 
a coagulação do sangue, e todas são 
cadastradas no Hemocentro.

O delegado de Polícia 
Civil de Cabedelo, Ademir 
Fernandes, concluiu o in-
quérito que apura o caso do 
menino Moisés, abandona-
do em uma calçada no bair-
ro Intermares, naquele mu-
nicípio, no dia 1º de abril 
deste ano. Após exame de 
DNA, foi confirmada a pa-
ternidade da criança, cujo 
pai é o estudante de Direito 
Moisés Ferreira Teixeira, de 
23 anos.  A mãe também é 
estudante universitária e 
tem 23 anos, mas sua iden-
tidade foi preservada, a 
pedido do seu advogado. A 
criança já está na casa do 
pai, que ficou com a guarda 
provisória concedida pela 
Justiça.

Segundo o delegado 
Ademir Fernandes, que 
presidiu o inquérito, as in-
vestigações confirmaram 
que a mulher que deixou 
a criança na calçada foi a 
própria genitora. Ela será 
indiciada por abandono de 
recém-nascido e o inqué-
rito será remetido à Justi-
ça. O desfecho do caso foi 
anunciado em entrevista 
coletiva concedida pelo 

delegado Ademir Fernan-
des, promotora de Justiça 
Cristina Vasconcelos e pela 
Juíza Graziela Queiroga. 
A investigação do caso foi 
realizada em parceria pela 
Polícia Civil, Ministério Pú-
blico e pelo Judiciário.

Ainda segundo a inves-
tigação do caso, o religioso 
que encontrou a criança em 
uma calçada na Praia de In-
termares é o avô materno 
do menino. “Logo que co-
meçamos a ouvir os depoi-
mentos, as peças foram se 
encaixando e os aconteci-
mentos foram surpreendo 
a todos que estavam envol-
vidos com a investigação. 
O senhor evangélico que 
encontrou a criança foi o 
próprio avô de Moisés, sem 
saber que a sua filha havia 
dado à luz a uma criança 
no início da manhã daque-
le dia”, revelou o delegado 
Ademir Fernandes.

Tanto a mãe quanto o 
pai da criança moram em 
Intermares e ambas as famí-
lias se conhecem. Eles foram 
namorados há algum tempo, 
mas o relacionamento não 
deu certo e eles haviam se 
afastado. A mãe de Moisés 
teve um filho de um segundo 
relacionamento. O primeiro 
filho está hoje com apenas 
um ano. Como ela voltou 

A Polícia Militar pren-
deu, na noite de terça-feira 
(28), dois suspeitos de pra-
ticar arrastões nas cidades 
de Lagoa Seca, São Sebas-
tião de Lagoa de Roça, Es-
perança, Remígio e Alagoa 
Nova. Cícero Severino Ra-
mos, de 26 anos, e Leonar-
do Silva Lourenço, de 21 
anos, foram presos em casa, 
na cidade de São Sebastião 
de Lagoa de Roça, durante 
operação de segurança rea-
lizada na região.

Com eles os policiais 
da Força Tática do 2º Bata-
lhão apreenderam um re-
vólver, uma espingarda, um 
colete balístico, munições, 

lanternas, ferramentas que 
são utilizadas para violar 
caixas eletrônicos e dois 
rádios comunicadores, um 
deles, inclusive, monito-
rando a faixa de comunica-
ção da PM.

A Polícia Militar chegou 
até eles após uma denúncia 
anônima, durante as ativida-
des da operação. Um tercei-
ro suspeito conseguiu fugir 
e está sendo procurado. Eles 
são apontados como autores 
de vários roubos nas cida-
des da região.

O material apreendido e 
a dupla presa foram levados 
para a Delegacia da Polícia 
Civil, em Esperança.

Apreendidos coletes e 
rádios comunicadores

NO AGRESTE DA PB

Aberta no dia 6 des-
te mês pelo 6º Batalhão de 
Polícia Militar, a campanha 
intitulada “Cajazeiras Sem 
Drogas” prossegue com a 
realização de vários eventos 
na cidade e na zona rural, 
tentando conscientizar a po-
pulação sobre a gravidade do 
problema. Carreatas, caval-
gadas, palestras nas escolas e 
entrevistas nas emissoras de 
rádio têm marcado o movi-
mento pela paz e de preven-
ção contra o uso e tráfico de 
drogas na cidade.

O comandante do 6º 
BPM, coronel Enéas Cunha 
Rolim, disse que a campa-
nha se estende até o dia 8 de 
maio e manifestou sua satis-
fação com o envolvimento da 
sociedade e o apoio que tem 
recebido de órgãos públi-
cos estaduais e municipais, 
sindicatos, entidades repre-

sentativas e de vários outros 
segmentos. 

Para o comandante, a 
campanha tem o objetivo de 
criar um ambiente de paz 
natural. “Estamos atuando 
fortemente durante todos os 
dias desse movimento, com 
um calendário de eventos, 
principalmente nas escolas 
para alunos, professores e 
pais de alunos, visando blin-
dar nossos jovens desse grave 
problema”, disse o coronel.

Ele destacou mais uma 
vez que, paralelamente à 
campanha de conscientiza-
ção e prevenção que vem 
sendo realizada em Cajazei-
ras, a polícia tem intensifi-
cado ainda mais o trabalho 
de repressão.  A campanha, 
segundo afirmou, tem o ob-
jetivo de prevenir, mas a 
atuação da PM na repressão 
continua.

PM realiza ação contra 
as drogas em Cajazeiras

CAMPANHA

Policiais da Companhia 
de Policiamento Rodoviária 
Estadual (CPRv) do Batalhão 
de Trânsito da Polícia Militar 
apreenderam 2kg de crack, 
na terça-feira (28), na rodo-
via PB-004, no Município de 
de Cruz do Espírito Santo. A 
droga estava escondida no 
painel de um carro, conduzi-
do por José Feliciano da Cos-
ta, de 60 anos. Segundo ele, 
o entorpecente seria levado 
para a cidade de Solânea.

Conforme informações 
do cabo João Artur, os poli-
ciais pararam o veículo no 
Posto II da Companhia de 
Policiamento Rodoviária 

Estadual e na abordagem o 
suspeito demonstrou nervo-
sismo. “Seguimos sempre a 
orientação do comandante 
da companhia para que não 
seja só vistoriada a docu-
mentação do veículo, mas 
também as partes internas 
dos carros. Fizemos isso no 
veículo abordado e, após 
perceber que havia algumas 
ferramentas espalhadas, re-
solvemos verificar o painel e 
encontramos a droga emba-
lada, escondida em um dos 
compartimentos”, disse.

O policial contou ainda 
que o acusado falou que pe-
gou a droga no Terminal de 

Integração do Varadouro, em 
João Pessoa. “O celular dele 
recebeu ainda, no momento 
da prisão, três ligações de 
um número com prefixo do 
Rio Grande do Norte, mas 
não identificamos quem era 
para poder comprovar as 
informações que ele estava 
passando sobre a carga en-
contrada com ele”, disse.

O acusado foi levado 
juntamente com a droga para 
a 6ª Delegacia Distrital, em 
Santa Rita, onde foi autua-
do por tráfico de drogas. Ele 
já foi preso por estelionato 
no Presídio Sílvio Porto, em 
João Pessoa.

Homem é preso com 2kg de crack 
escondidos no painel do veículo

NA PB-004

Com o objetivo de for-
mar instrutores da área de 
combate a incêndio em am-
bientes confinados, o Corpo 
de Bombeiros Militar da Pa-
raíba (CBMPB) realiza, de 11 
de maio a 26 de agosto des-
te ano, o curso de Instrutor 
em Fenômeno Flashover. A 
qualificação vai formar um 
corpo docente capacitado na 
doutrina mais atualizada no 
que tange esse tipo de ativi-
dade operacional. 

Conforme o diretor de 
Ensino e Instrução do CBMPB, 
coronel Tiago Izidro, os inte-
ressados devem se inscrever 
pessoalmente, até o dia 5 de 
maio, na sede da Diretoria de 
Ensino (localizada no Quartel 
do Comando Geral), no horário 
das 7h30 às 13h.  No total, são 
50 vagas, distribuídas pelos 
diversos entes da Segurança 
Pública do Estado. São 35 para 

o quadro do Corpo de Bombei-
ros, cinco para a Polícia Militar, 
cinco para a Polícia Civil e cinco 
para o Instituto de Polícia Cien-
tífica. As vagas serão distri-
buídas por cinco turmas, que 
terão 10 alunos cada. O curso 
será ministrado em período in-
tegral, durante oito dias, perfa-
zendo uma carga horária de 80 
horas/aula por turma. 

“Será um momento de 
difundirmos a nova doutrina 
de combate a incêndio que 
visa, por exemplo, realizar a 
extinção do fogo com menor 
quantidade de água, de modo 
a preservar o patrimônio en-
tão atingido pelas chamas”, 
destacou o coronel Izidro. 

O Curso
Conforme o comandante 

do 1º Batalhão de Bombeiro 
Militar e supervisor do curso, 
coronel Jean Benício, no curso 

os alunos serão capacitados 
para gerir grupos, gerir con-
flitos e aulas práticas e teóri-
cas em combate a incêndio. 
Entre os assuntos a serem 
abordados estão: introdução 
à simulação computacional 
de incêndio, salvamento no 
interior, abordagem tática 
dos incêndios em locais confi-
nados, posição de socorro em 
função dos riscos, técnicas de 
uso dos esguichos, tipos de ja-
tos d’água, entre outros. 

As aulas serão minis-
tradas na sede do 1º Bata-
lhão de Bombeiro Militar, em 
Mangabeira, em João Pessoa, 
além de outros locais exter-
nos.  Mais informações sobre 
os requisitos e o processo de 
matrícula no curso podem 
ser obtidos no boletim inter-
no número 77, disponível no 
site do Corpo de Bombeiros 
(bombeiros.pb.gov.br).

Corpo de Bombeiros inscreve para 
capacitação em combate a incêndio

FORMAÇÃO DE INSTRUTORES

para o primeiro namorado e 
não sabia se sua família acei-
taria, preferiu não contar 
nada para os pais. “O proble-
ma foi que ela engravidou 
novamente e decidiu escon-
der a gravidez dos pais, que 
são evangélicos. Apenas a 
família do namorado sabia, 
mas no quinto mês ela foi 
até a casa do namorado e 
disse que havia abortado 

a criança, passando a usar 
cinta para esconder a gra-
videz dos pais. Assim a mãe 
de Moisés levou toda a gra-
videz sem que sua família 
soubesse e o seu namorado 
deixou de procurá-la porque 
ela disse que tinha perdido 
a criança e não queria mais 
relacionamento com ele”, re-
velou o delegado.

A apuração do caso re-

velou ainda que a mãe fez 
o parto sozinha e deixou a 
criança na calçada na espe-
rança de que alguma família 
viesse a adotá-la. “Ela de-
monstrou arrependimento 
após a repercussão que o 
caso ganhou na mídia, mas 
o inquérito será remetido à 
Justiça, que deverá realizar 
os procedimentos legais a 
partir de agora”, concluiu.

Delegado Ademir Fernandes disse em entrevista coletiva que a mãe demonstrou arrependimento

Foto: Secom-PB
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Sindicatos realizam protestos hoje
dia do trabalhador
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Câmara Federal aprova 
fim da rotulagem
dos transgênicos
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Atividade da CUT deve 
levar 5 mil pessoas
ao Centro da capital

O vereador Olimpio 
Oliveira (PMDB) admitiu, 
durante conversa com a im-
prensa, que não tem sido 
fácil liderar a pequena ban-
cada de oposição na Câmara 
Municipal de Campina Gran-
de. De acordo com o parla-
mentar, o maior empecilho 
é o caráter heterogêneo do 
bloco e a falta de uma es-
pécie de comando superior 
centralizado a quem se re-
portar. “Eu, particularmente, 
tenho muitas dificuldades. 
Estou liderando uma banca-
da em que nós temos repre-
sentantes muito ligados ao 
governo (de Ricardo Couti-
nho), representantes mais 
ligados ao deputado federal 
Veneziano Vital do Rêgo, 
mas eu, particularmente, 
sinto a dificuldade de diálo-
go, eu não tenho a quem me 
reportar na esfera estadual 
em Campina Grande. E as-
sim fica muito difícil”, decla-
rou o peemedebista.

O bloco liderado por 
Olimpio é composto por Na-
poleão Maracajá (PCdoB), 
Galego do Leite (PMN), Ro-
drigo Ramos (PMN), Muril-
lo Galdino (PSB), Anderson 
Maia (PSB) e o suplente em 
exercício Rodolfo Rodrigues 
(PR). O vereador assumiu a 
missão há apenas dois me-
ses, após o núcleo de opo-
sição ao prefeito Romero 
Rodrigues na Câmara Muni-
cipal ficar sem comando efe-
tivo durante dois anos. Ele 
já havia sido apontado an-
teriormente para comandar 
o bloco, mas, de início, não 
revelou interesse, justamen-
te por antever as dificulda-
des em conduzir a oposição, 
preferindo permanecer na 
condição de líder apenas da 
bancada do PMDB, que con-
tava com quatro vereadores: 
Pimentel Filho, Ivan Batista 
e Metuselá Agra, além do 
próprio Olimpio. Os dois 
primeiros, no entanto, ade-
riram ao governo e migra-
ram para o PROS, enquanto 
Metuselá se licenciou para 
assumir um cargo no Gover-
no do Estado.

União
Para Oliveira, é preci-

so que a oposição se una e 
supere as divergências in-
ternas com vistas a chegar 
fortalecida às eleições do 
ano que vem em Campina 
Grande. “Eu acho que é o 
momento de um freio de 
arrumação, para que haja 
uma sintonia, porque você 
começa com essa luta fra-
tricida antes de começar a 
guerra, já é um prenúncio 
de como será o resultado da 
guerra”, ponderou. O verea-
dor Olimpio Oliveira é um 
dos nomes apontados pelo 
deputado federal Veneziano 
Vital do Rêgo como quali-
ficados para representar o 
PMDB na disputa pela Pre-
feitura de Campina Grande 
no ano que vem.

No dia 15 de abril, a CUT e a CTB realizaram outro protesto no Centro de JP contra a terceirização

CMCG: líder da 
oposição diz que 
falta comando 
superior
Lenildo Ferreira
lenildoferreira@gmail.com

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

Trabalhadores da capital 
e do interior do Estado parti-
cipam hoje de um ato públi-
co que deve interromper as 
principais ruas do Centro de 
João Pessoa. A atividade, alu-
siva ao Dia do Trabalhador 
(comemorado amanhã, 1º de 
maio), está sendo organizada 
pela CUT/PB (Central Única 
dos Trabalhadores na Paraí-
ba) e pela CTB (Central dos 
Trabalhadores Brasileiros), 
com o apoio de sindicatos e 
movimentos sociais.

Reforma política com 
uma constituinte exclusiva 
e soberana, defesa da Petro-
bras e rejeição ao Projeto de 
Lei 4330, às Medidas Provi-
sórias 664 e 665 e ao ajuste 
fiscal são as principais ban-
deiras de luta. A expectativa 
é reunir 5 mil pessoas.

De acordo com Paulo 
Marcelo, presidente da CUT 
Paraíba, o momento políti-
co atual é de retrocessos e 
ataque à classe trabalhado-
ra. “Estamos vivenciando 
um dos maiores ataques aos 
trabalhadores brasileiros, e 
essa perseguição não ficará 

impune, mas para isso, os 
trabalhadores e trabalha-
doras precisam pressionar 
e fortalecer suas bandeiras 
de luta. Por isso, estaremos 
todos e todas participando 
deste grande ato de demo-
cracia com o ato de protesto 
do dia 30”, ressaltou.

Uma das principais ban-
deiras de lutas dos sindicatos 
é a rejeição ao PL 4330, que 
regulamenta a terceirização de 
mão de obra. Segundo o presi-
dente do Sindicato dos Profes-
sores da UFPB (Adufpb), Jaldes 
Reis de Meneses, o projeto 
pode ser considerado o maior 
ataque à classe trabalhadora 
brasileira desde o período da 
ditadura militar. “Esse ataque 
promovido pelo deputado 
Eduardo Cunha é o pior das 
últimas décadas. Pelo menos 
desde a ditadura militar, quan-
do aconteceu a reforma da CLT 
[Consolidação das Leis Traba-
lhistas]. Então esse é um mo-
mento muito grave”, declarou.

“A defesa dos direitos 
dos trabalhadores e da na-
ção: esse é o principal aspec-
to dessa atividade. Por isso 
nós estamos convidando to-
dos para estarem às ruas no 
dia 1º de maio”, afirmou o di-
retor de Política Educacional 
da Adufpb, Fernando Cunha. 
Segundo ele, a população 
brasileira precisa estar aler-
ta para o perigo dos recentes 

ataques aos direitos do cida-
dão. “Com esse Congresso, 
não dá para a gente vacilar. 
Os direitos consolidados dos 
trabalhadores estão sendo 
semanalmente destruídos e 
os ataques são grandes”.

Programação
A concentração começa 

pela manhã, às 10h, na Rua 
Rodrigues de Carvalho, pró-
ximo ao Cassino da Lagoa. Às 
14h, os trabalhadores sairão 
em caminhada, com carro de 
som, pelo anel interno da La-

goa, Avenida Getúlio Vargas, 
cruzamento da Avenida Eurí-
pedes Tavares – próximo ao 
Liceu Paraibano – e anel ex-
terno da Lagoa.

A caminhada continuará 
pela Rua Diogo Velho, Ave-
nida Pedro II, Praça 1817, 
Avenida Visconde de Pelotas 
e, finalmente, Praça Vidal de 
Negreiros (Ponto Cem Réis), 
local de encerramento, onde 
os trabalhadores realizarão 
um ato público às 18h30. 
A atividade será encerrada 
com shows musicais, que 

estão previstos para começa-
rem às 20h.

A marcha contará com 
a participação da Batucada 
da Juventude Levante Popu-
lar, de Babau da Paraíba com 
Mestre Clovis e dos violei-
ros João Lourenço e Rogé-
rio Menezes. Já os shows, à 
noite, abrem com Santana, 
O Cantador. Em seguida, 
apresenta-se o grupo Forró 
Caçuá. O encerramento será 
com o músico Escurinho, 
com participação especial 
de Totonho.

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) definiu o plano 
de mobilidade para hoje, 30, 
durante as manifestações 
pelo Dia do Trabalhador. A 
partir das 6h, parte do anel 
interno do Parque Solon de 

Lucena (Cassino da Lagoa) 
será isolada pela Semob para 
o estacionamento dos ônibus 
que vão trazer os trabalha-
dores que irão participar da 
caminhada. Parte da Avenida 
Bandeirantes (Bica), no Ro-
ger, será isolada, caso o es-

paço reservado na Lagoa não 
comporte todos os ônibus.

A Semob vai disponibili-
zar 20 agentes de mobilida-
de para dar apoio ao evento e 
garantir a fluidez do tráfego 
e a segurança dos pedestres 
durante o evento. O órgão 

orienta aos motoristas que 
evitem os trechos próximos 
à caminhada entre o horário 
das 14h às 17h. Nos pontos 
de bloqueio, os agentes vão 
orientar os condutores so-
bre as rotas alternativas para 
chegar ao destino desejado.

Já os ônibus serão desvia-
dos para ruas próximas ao seu 
itinerário normal à medida 
que a via seja tomada pelos ca-
minhantes, retornando ao tra-
jeto normal após a passagem 
da caminhada, com a libera-
ção para o tráfego de veículos.

A bancada federal pa-
raibana se reuniu ontem 
com o ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, em Bra-
sília. Entre as solicitações 
feitas, estiveram liberação 
de recursos para obras que 
estão em andamento e a 
realização de novas obras 
no Estado. Pediram a li-
beração de R$ 36 milhões 
para o Viaduto do Geisel e 
a Urbanização do açude de 
Bodocongó. 

“O ministro vai nos en-
caminhar um relatório de 
todas as pendências exis-
tentes com as obras em an-
damento e da possibilidade 
de execução das novas so-
licitações”, explicou o coor-
denador da bancada, depu-
tado Wilson Filho (PTB).

Entre as reivindicações 
apresentadas estiveram a 
liberação de recursos para 
a construção do Viaduto do 
Geisel em João Pessoa (R$ 17 
milhões) e a Urbanização do 
açude de Bodocongó em Cam-
pina Grande (R$ 19 milhões), 
além dos recursos para con-
clusão de casas na Rainha da 
Borborema. “Também cobrei 
o andamento do BRT (Bus 

Rapid Transit) e da Lagoa 
do Parque Sólon de Lucena, 
pois são muito importantes 
para a nossa capital e trarão 
melhorias para a população 
quando forem concretiza-
das”, disse.

De acordo com o par-
lamentar, também solici-
taram ao ministro a execu-
ção de obras novas como a 
do Anel Metropolitano de 
João Pessoa e a construção 
da terceira faixa da BR-230 
que liga Cabedelo a Bayeux. 
“Temos obras que estão pa-
radas e que precisam da li-
beração de recursos. 

Nós estamos nos colo-
cando à disposição para aju-
dar. Também pedimos a rea-
lização de novas obras, que 
são importantes que vão 
melhorar a vida da popula-
ção paraibana”, explicou.

Presenças
Além de Wilson Fi-

lho, a reunião contou com 
a presença dos deputados 
Pedro Cunha Lima (PSDB), 
Damião Feliciano (PDT), 
Efraim Filho (DEM), Romu-
lo Gouveia (PSD) e do sena-
dor Raimundo Lira (PMDB). 

“Esse foi mais um passo im-
portante da bancada federal 
paraibana que vem se reu-
nindo com os ministros de 
acordo com as necessida-
des e problemas da Paraíba. 
Essa é uma prova de muita 
maturidade e que trabalha-
mos pelo povo paraibano”, 
destacou o coordenador.

Ministérios
Os deputados federais 

e senadores paraibanos já 
tiveram reunidos com ou-
tros ministros na busca de 
soluções para problemas 
enfrentados pelo Estado, 
além de obras que garan-
tam uma melhor qualidade 
de vida da população. 

Já estiveram com os 
ministros da Integração Na-
cional, dos Transportes, do 
Turismo, dos Portos, da Pes-
ca, da Aviação Civil e agora, 
novamente, com o ministro 
das Cidades. Para a próxima 
semana está prevista uma 
reunião no Ministério o Co-
mercio e Indústria. Também 
devem acontecer audiências 
com as pastas da Fazenda, 
Planejamento e Casa Civil, 
além da Conab.

Bancada federal da Paraíba 
pede mais recursos para obras

Semob altera trânsito e ônibus serão desviados

reunião no ministério das Cidades

A diretoria da Federação 
Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação se reuniu na úl-
tima segunda-feira, em João 
Pessoa, para avaliar o impac-
to do atual momento político 
e econômico nacional para 
o segmento do turismo. Na 
oportunidade foram discuti-
dos projetos e iniciativas para 
o setor, mas, sobretudo, legis-
lações pendentes junto às Ca-
sas Legislativas pelo país, al-
gumas delas, que resultam em 
alta dos custos na cadeia da 
hospedagem e alimentações.

Antes da reunião, o presi-
dente do Sindicato dos Hotéis 
Bares Restaurantes e Simila-
res de João Pessoa (SHBRS-JP), 
Graco Terceiro Neto Parente, 
promoveu um encontro dos 
executivos com alguns repre-
sentantes políticos da Paraí-
ba, a exemplo do presidente 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba, deputado Adriano 
Galdino, o líder do Governo, 
deputado Hervázio Bezerra, 
além dos deputados federais 
Rômulo Gouveia, Wilson San-
tiago Filho, Efraim Morais Fi-
lho e Pedro Cunha Lima.

Graco Parente afirmou 
que o momento é de aproxi-
mação com o setor político 
tendo em vista uma série de 
projetos que tramitam nas 
Câmaras, Assembleia e Se-
nado que podem interferir 

diretamente no setor de hos-
pedagem e alimentação. Na 
Paraíba, afirmou o executivo, 
foi firmado o compromisso 
para a criação de uma Frente 
Parlamentar do Turismo na 
esfera da Assembleia Legisla-
tiva, com mais força e poder 
de concentração de forças do 
que a que existe, mas que na 
prática não tem funcionado.

“Queremos ouvir a socie-
dade por meio dessa Frente 
Parlamentar, mas, acima de 
tudo, sermos ouvidos na elabo-
ração dos projetos legislativos, 
para que possamos contribuir 
para o crescimento do segmen-
to sem riscos de prejuízos ou 
de criar embaraços jurídicos 
que só resultam em perda de 
tempo e aumento de custos”, 
enfatizou Graco Parente.

Um dos pontos lembra-
dos pelo executivo paraibano 
diz respeito às legislações pen-
dentes, como a regulamenta-
ção da atividade profissional 
dos garçons, ou mesmo a lei 
que obriga aos estabelecimen-
tos do setor a ter a presença 
de profissionais da Nutrição 
em restaurantes sem que hou-
vesse qualquer critério. Na 
Paraíba, o sindicato conseguiu 
uma liminar para evitar que os 
empresários fossem obriga-
dos a cumprir a determinação 
sob o risco de multas e até a 
interdição do restaurante.

Empresários discutem 
projetos para o turismo

FoTo: Edson Matos



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de abril de 2015

NACIONAL

Câmara aprova fim da rotulagem 
de transgênicos e causa polêmica
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A Boa Terra
Em 1931 foi publicado o romance “A Boa 

Terra” (The Good Earth) da escritora estadunidense 
Pearl S. Buck. A obra retrata a China rural antes e 
durante a revolução chinesa (1911, que derrubou a 
dinastia Manchu). Pearl Buck, filha de missionários 
presbiterianos, foi levada para a China aos três anos de 
idade, onde foi criada. Estudou em Xangai até os quinze 
anos e posteriormente voltou aos Estado Unidos. A 
China é um tema e imagem recorrente em sua obra que 
totaliza 110 livros e várias novelas de rádio. 

A China desvelada por Pearl Buck é a China na 
qual ela viveu e conheceu, uma sociedade agrária que 
no começo do século XX passou por fortes turbulências 
sociais no processo de modernização. Wang Lung é o 
herói da saga de “A Boa Terra”, um agricultor que tem 
na terra sua única riqueza, para quem a terra é sagrada, 
estando acima de sua família e até mesmo de Deus. 

A aventura de Wang Lung, que de um humilde 
agricultor se converte em um rico proprietário de terras, 
retrata os dramas e vicissitudes humanas, mas também 
descreve em uma prosa ao estilo bíblico e rica em imagens 
as várias faces da sociedade chinesa. 

As faces da China rural do começo do século 
XX retratam as crises generalizadas de fome que se 
abatiam sobre a população rural em tempos de seca, 
onde as plantações de arroz eram perdidas, a migração 
para os centros urbanos onde o caipiras da zona rural 
engrossavam as fileiras de pedintes e famélicos nas 
ruas das grandes cidades do sul da China, bem como a 
rígida hierarquia entre homens e mulheres, retratadas 
na obra por O-lan, a esposa de Wang Lung que nunca o 
contesta, trabalha de sol a sol e lhe dá filhos varões, sem 
nunca dizer o que pensa e sente, tendo sempre a mesma 
expressão facial em qualquer situação. 

O fascínio das letras e o mundo dos letrados em uma 
China pré-revolucionária é o signo de distinção entre ricos 
e pobres. Wang Lung, que só conhecia a linguagem do 
arado e das plantações de arroz, fez dos filhos doutores 
letrados em uma China de analfabetos após se verter em 
um rico produtor e proprietário de terras. Seu dinheiro 
de rico latifundiário comprou da beleza de “Flor de Lotus” 
à concubina geniosa que passou a viver em sua casa, 
agora o palácio da cidade com dezenas de cômodos que 
pertencera à aristocracia decadente e endividada, agora 
consumida pelo vício do ópio. 

A China de Pearl Buck é a China que o ocidente não 
conhece, uma realidade retratada por quem tinha alma 
chinesa. Por “A Boa Terra”, Pearl Buck ganhou o prêmio 
Pulitzer de 1932 e o Nobel de literatura de 1938. 
Ativista de causas sociais, Pearl Buck foi proibida pelo 
governo chinês de voltar à China, por ser considerada 
uma agente do “imperialismo”. 

A China do século XXI é uma potência econômica, 
a segunda maior economia do mundo e a maior credora 
dos EUA. A China comunista do presidente Xi Jinping é 
um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes com um 
PIB de 17,3 trilhões de dólares. Um protagonista de peso 
demográfico e econômico na sociedade internacional que 
vem redesenhando a arquitetura geopolítica mundial. 

Se Eduardo Galeano denunciou o “imperialismo” 
norte-americano nas Veia abertas da América Latina, 
com exagero nas tintas, o fato é que essa leitura já não é 
mais válida hoje, pois se há um imperialismo que emerge 
na América Latina é o chinês, onde a Venezuela, Argentina 
e Brasil são alvos do novo imperialismo estrangeiro que 
invade a cena latino-americana. Um imperialismo que 
não recorre à intimidação das armas ou de conspirações 
políticas, mas que se dá na forma de dependência do 
capital chinês, ávido por matérias-primas. No Brasil o 
“imperialismo” chinês se expressa desde o empréstimo 
bilionário à convalescente Petrobras, até o financiamento 
da ferrovia que irá interligar o Litoral do Rio de Janeiro à 
Lima, no Peru. 

A China do século XXI não é uma nova potência 
que emerge e promove um reequilíbrio de forças nas 
relações internacionais, é um protagonista de peso que 
reocupa um lugar que era seu desde a antiguidade e que 
foi transitoriamente perdido durante a curta hegemonia 
europeia (séculos XVIII, XIX e início do XX). A China 
avessa à democracia e aos direitos humanos constrói uma 
geopolítica paciente e segura, entre a China retratada por 
Pearl Buck e a China economicamente impressionante de 
hoje. O drama mudou apenas de enredo, do campo para as 
fábricas, da terra para a indústria e o imperialismo que vive 
um novo capítulo de transição.

Informação em rótulos de 
produtos geneticamente 
modificados pode acabar

Por 12 a 7, comissão mis-
ta da Câmara dos Deputados 
aprovou o relatório do sena-
dor Paulo Rocha (PT-PA) para 
a Medida Provisória 665/14, 
que altera as regras para con-
cessão de seguro-desempre-
go, com a retirada das regras 
anteriormente previstas es-
pecificamente para os traba-
lhadores rurais assalariados, 
em virtude da falta de acordo 
em torno do tema.

A MP 665/14 altera as 
regras para concessão de se-
guro-desemprego. De acordo 

com o texto, desde março, o 
trabalhador demitido tem de 
comprovar 18 meses de car-
teira assinada – computados 
nos últimos dois anos – para 
receber o benefício. Antes 
eram exigidos apenas seis me-
ses. Mas no relatório aprova-
do esse prazo cai para 12 me-
ses de trabalho nos 18 meses 
anteriores à demissão. Na se-
gunda solicitação, a carência 
prevista no relatório cai para 
9 meses e somente a partir da 
terceira é que a carência volta 
para seis meses.

A MP altera ainda as re-
gras do abono salarial de con-
tribuintes do PIS/Pasep, que 
só será pago aos trabalhado-
res que comprovarem vinculo 
formal de no mínimo 90 dias 
no ano anterior ao do paga-
mento. O relator esclareceu 
que a regra seguirá a mesma 
linha de pagamento do 13º sa-
lario. Por exemplo, quem tra-
balhou um mês ou cinco me-
ses receberá respectivamente 
1/12 ou 5/12 do abono.

A proposta também 
proíbe o acúmulo de bene-

fícios assistenciais ou pre-
videnciários com o seguro 
defeso. Equivalente a um 
salário mínimo, o seguro de-
feso é pago aos pescadores 
que precisam deixar de exer-
cer suas atividades em cer-
tos períodos do ano em favor 
da reprodução de peixes.

A comprovação do tempo 
de exercício da atividade para 
a obtenção desse benefício 
subiu de um para três anos 
e será necessário contribuir 
para a Previdência Social por 
pelo menos um ano.

A Câmara dos Depu-
tados aprovou na noite da 
última terça-feira, por 320 
votos a 135, o Projeto de 
Lei 4148/08, do deputado 
Luís Carlos Heinze (PP-RS), 
que acaba com a exigência 
de exposição do símbolo de 
transgenia nos rótulos de 
produtos geneticamente mo-
dificados (OGM) destinados 
a consumo humano, os cha-
mados transgênicos. A ma-
téria deve ser votada ainda 
pelo Senado.

O texto modifica a Lei 
11.105/2005 que determi-
nava a obrigação da infor-
mação em todos os produ-
tos destinados a consumo 
humano que contenham ou 
sejam produzidos com OGM 
ou derivados, por exemplo, 
milho, soja, arroz, óleo de 

soja e fubá. Ele disciplina 
as informações que devem 
constar nas embalagens para 
informar sobre a presença 
de ingredientes transgênicos 
nos alimentos. Na prática, 
o projeto revoga o Decreto 
4.680/03, que já regulamen-
ta o assunto.

Entidades ambientalis-
tas e de defesa do consumi-
dor são contra a mudança e 
alegam que a ciência ainda 

não sabe os reais riscos do 
uso dos transgênicos para a 
saúde do ser humano nem 
para o meio ambiente. E, se-
gundo o Princípio da Precau-
ção do Direito Ambiental, o 
Estado tem o dever de evitar 
intervenções indevidas para 
a manutenção dos processos 
ecológicos em seus mais di-
versos âmbitos, mesmo não 
conhecendo seu real perigo.

Entidades como o Insti-

tuto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) e o Mo-
vimento dos Trabalhadores 
sem Terra se pronunciaram 
contra a mudança. Em feve-
reiro deste ano, várias orga-
nizações já haviam divulgado 
uma carta contra o PL, entre 
elas, o Greenpeace, o Institu-
to Alana e a Via Campesina.

De acordo com o Projeto 
4148, o aviso aos consumido-
res somente será obrigatório 
nas embalagens dos alimen-
tos que apresentarem pre-
sença de organismos trans-
gênicos “superior a 1% de 
sua composição final, detec-
tada em análise específica” e 
deverá constar nos “rótulos 
dos alimentos embalados 
na ausência do consumidor, 
bem como nos recipientes 
de alimentos vendidos a gra-
nel ou in natura diretamente 
ao consumidor”. Nesses ca-
sos, deverá constar no rótu-
lo as seguintes expressões: 
“(nome do produto) transgê-
nico” ou “contém (nome do 
ingrediente) transgênico.”

Assim como ocorreu com a 
aprovação do projeto de lei sobre 
a biodiversidade, o debate sobre o 
fim da exigência do rótulo colocou 
em oposição deputados da banca-
da ruralista e defensores do meio 
ambiente, que argumentaram que 
o projeto retira o direito do con-
sumidor de saber o que está com-
prando.

“O projeto é excelente, garan-
timos o direito do consumidor ser 
informado”, defendeu o deputado 
Domingos Sávio (PSDB-MG), mem-
bro da bancada ruralista. Segundo 
ele, 90% da soja e do milho comer-
cializados no Brasil têm produtos 
transgênicos em sua composição. 
“Nós não podemos, nós mesmos, 
criar obstáculos para o consumo dos 
nossos produtos. O agronegócio é 

que alimenta o país”, reiterou o de-
putado Valdir Colatto (PMDB-SC), 
relator da matéria na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio.

“Eu queria alertar que esse 
projeto visa a diminuir o nível de 
informações que tem hoje. Ele não 
está acrescentando nada; ele está 
retirando o direito do consumidor 
de saber que produto está levando 
para a sua casa”, disse o líder do 
PV, Sarney Filho (MA). “Se hoje o 
agronegócio é uma das atividades 
que beneficia o Brasil, se é uma 
atividade dinâmica, ele tem a res-
ponsabilidade de informar correta-
mente o consumidor”, completou.

“Se todo mundo aqui diz que 
o transgênico é uma maravilha, 
porque quer retirar o símbolo [que 

identifica o produto] do rótulo. 
Isso é muito contraditório”, ressal-
tou o vice-líder do PT, Alessandro 
Molon (RJ).

Ao fim da votação, os depu-
tados contrários ao projeto conse-
guiram retirar do texto trecho que 
determinava que os alimentos que 
não contêm transgênicos só pode-
riam inserir na embalagem a in-
formação “livre de transgênicos”, 
somente se houvesse produtos “si-
milares transgênicos no mercado 
brasileiro e comprovada a total au-
sência no produto de organismos 
geneticamente modificados, por 
meio de análise específica.” “Não 
há motivo para inserir essa restri-
ção no projeto”, disse Molon. O 
texto agora vai para análise e vota-
ção dos senadores.

Deputados da bancada ruralista defendem projeto

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Símbolo de transgenia nos rótulos dos produtos deve desaparecer

Numa recente entrevista à 
Adital, o sociólogo Rubem Si-
queira, membro da Coordena-
ção Nacional da Comissão Pas-
toral da Terra (CPT), chamou a 
atenção para a interferência do 
poder econômico das grandes 
empresas privadas na política 
institucional brasileira.

Para ele existe uma estraté-
gia do poder econômico global, 

cerca de seis ou oito conglome-
rados da indústria de tecnologia 
de alimentos, que pretendem 
controlar a cadeia produtiva 
mundial.

“Essas empresas, que de-
têm essa tecnologia, querem 
fazer um grande oligopólio de 
alimentos no mundo. Imagine 
o poder político que isso tem”, 
explicou Siqueira.

“São essas empresas que 
bancam os deputados que es-
tão propondo e boa parte dos 
que estão votando. No submun-
do disso, há o financiamento 
de campanha. Por isso é que as 
campanhas, hoje, são tão caras. 
Quando a gente vota, não está 
outorgando um poder para um 
político baseado no que ele 
diz”, apontou.

Sociólogo chama a atenção para o poder econômico

Comissão da Câmara aprova novas regras
segurO-desempregO

FOTO: Reprodução/Internet
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Com as novas regras, o 
limite foi aumentado para 
40% com cartão de crédito

Senado aprova MP que aumenta
limite de endividamento de salário

Ministério da 
Fazenda

A Comissão Permanente de Leilões da Delegacia da Receita Federal do Brasil em 
João Pessoa - PB torna público a realização de Leilão Eletrônico para Pessoas 
Jurídicas/Físicas, nos termos do edital nº 0430100/000001/2015.
Mercadorias: Eletrônicos, informática, videogames, veículo, e outros.
Período de apresentação das propostas: 07/05/15 às 08h até 20/05/2015, às 20h 
(horário de Brasília).
Endereço: www.receita.fazenda.gov.br, acesso no Centro Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”.
Informações: Alfândega da RFB do Porto de Suape, Av. Portuária, s/n, Rodovia PE 60, 
Km 10, Engenho Massagana, Ipojuca/PE, tel: (81) 35275803; Delegacia da RFB em 
João Pessoa, Av. Epitácio Pessoa/PB, nº 1705, Bairro dos Estados, João Pessoa, tel: 
(83) 32164579/4460 e na Superintendência da Receita Federal do Brasil em Recife, 
Dipol, Av. Antônio de Góes, 449, 2º andar, Pina, Recife/PE, tel: (81) 33163840/3765, 
no horários das 09h00 às 12h00.
Edital: Acesso pela internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br

Luiz Augusto Silva Barreto Junior
Presidente da Comissão

Portaria SRRF04 nº 86 de 19/03/2015

LEILÃO DRF/JPA Nº 01/2015

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 
4ª REGIÃO FISCAL – SRRF04

Mariana Jungmann 
Da Agência Brasil

 

O plenário do Senado 
aprovou ontem a Medida 
Provisória 661, que aumen-
ta o limite de descontos au-
torizado pelo trabalhador, 
na folha de pagamentos, 
para incluir despesas com 
cartão de crédito. Pelas 
regras atuais, os trabalha-
dores podem autorizar o 
desconto de empréstimos, 
financiamentos ou arrenda-
mento mercantil até o limite 
de 30%. Com as novas regras, 
o limite foi aumentado para 
40%, mas o acréscimo só po-
derá ser usado para despesas 
com cartão de crédito.

Quando a MP passou 
pela Câmara – foi aprovada 
no último dia 9 –, os deputa-
dos incluíram dispositivo que 
autoriza o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) a financiar 
contratos relativos à compra 
ou leasing de caminhões. Os 
caminhoneiros autônomos, 
as empresas de transporte 
de carga e as arrendadoras 
com receita bruta até R$ 2,4 

A terceirização é viável 
apenas se não provocar per-
da de arrecadação de tribu-
tos, disse ontem o ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy. 
Em audiência pública na 
Comissão de Finanças e Tri-
butação da Câmara dos De-
putados, ele declarou que a 
equipe econômica é favorável 
ao projeto somente se o im-
pacto tributário for nulo.

“Nossa posição é clara. O 
importante, do ponto de vista 
da Fazenda, é que a terceiriza-
ção só terá chance de sucesso 
se for tributariamente neutra. 
O projeto não pode servir de 
artifício para pagar menos im-
posto”, destacou o ministro.

Segundo Joaquim Levy, 
o governo chegou a tentar 
fechar um acordo, durante a 
tramitação do texto na Câma-
ra, que permitisse a simplifi-
cação tributária, sem afetar 
a arrecadação federal. Se-

gundo o ministro, a ideia era 
garantir a tranquilidade das 
empresas contratantes, faci-
litando o pagamento de tri-
butos e de encargos sociais.

“Fizemos proposta de 
simplificação fiscal, que é a 
retenção na fonte. Antes de 
pagar a empresa contratada, 
a contratante retém [os tri-
butos] na fonte. Isso reduz a 
exposição, a incerteza jurídi-
ca e simplifica o processo in-
teiro”, esclareceu o ministro.

Para Levy, do jeito que 

está, o texto provocará não 
apenas perda de receitas 
para o governo, mas criará 
diferentes categorias de tra-
balhadores. “Não pode exis-
tir um trabalhador que paga 
27,5% de Imposto de Renda e 
outro que só tira dividendos 
e não paga nada à Previdên-
cia Social”, criticou.

“De qualquer forma, o 
debate está sendo retomado 
na outra Casa (o Senado). Es-
sas questões serão rediscuti-
das lá.”

milhões poderão refinanciar 
as 12 primeiras prestações a 
vencer, depois da entrada do 
pedido de financiamento.

Eles também incluíram 
dispositivo para proibir o 
BNDES de se recusar a forne-
cer informações sobre ope-
rações de empréstimo com 
base em sigilo contratual, 
incluindo empréstimos para 
obras no exterior. A emenda 
aprovada pelos deputados 
direciona um mínimo de 
2,5% dos recursos empres-
tados pelo BNDES ao custeio 
de atividades em extensão 
rural, a taxas subsidiadas.

O texto da MP aprovada 
também concede crédito de 
R$ 30 bilhões, da União para 
o BNDES, em condições a se-
rem definidas pelo ministro 
da Fazenda. A cobertura das 
operações se dará mediante 
a colocação direta de títulos 
da dívida pública mobiliária 
federal, em favor do BNDES, 
cujas características tam-
bém serão definidas pelo 
ministro.

Os senadores não fize-
ram modificações no texto 
da Câmara, e o projeto de lei 
no qual a MP foi convertida, 
após as mudanças feitas pe-
los deputados, seguirá agora 
para sanção da presidente 
Dilma Rousseff.

O ministro da Aviação 
Civil, Eliseu Padilha, disse on-
tem que os aeroportos de Por-
to Alegre, Florianópolis e Sal-
vador estão prontos para ser 
concedidos à iniciativa priva-
da. “A palavra final é sempre 
da presidente Dilma Rousseff. 
Nós temos outros aeroportos 
que poderiam, sim, vir a ser 
levados também à concessão. 
Só que para o programa de 
reestruturação da Infraero 
(Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária) que 
nós concebemos, para que 
volte a ser superavitária, nós 
devemos limitar a esses três, 
pelo menos num primeiro 
momento.”

Segundo o ministro, a 
Secretaria de Aviação Civil 
está pronta para lançar o 
Procedimento de Manifes-
tação de Interesse (PMI) 
que é uma convocação às 
empresas interessadas via-
bilizarem estudos para a 
concessão. A previsão é que 
os leilões ocorram de junho 
para julho do ano que vem. 

“Estamos prontos para lan-
çar o PMI há mais de 45 dias. 
Estamos prontíssimos com 
relação aos três aeroportos.”

Padilha informou que na 
reunião de sábado (25) com 
a presidente Dilma Rousseff, 
no Palácio da Alvorada, em 
Brasília, foi discutida a possi-
bilidade de mais aeroportos 
serem concedidos à iniciati-
va privada. Estiveram no Al-
vorada vários ministros que 
avaliaram o programa de in-
vestimentos em obras de in-
fraestrutura e o novo pacote 
de concessões de aeroportos, 
rodovias, ferrovias e portos.

“Como estamos em um 
ajuste fiscal e a disponibilida-
de de meios não é a mesma 
que tínhamos quando lan-
çamos outros aeroportos, a 
junta fazendária está fazendo 
a avaliação. Uma das interro-
gações era se mais aeropor-
tos poderiam ser levados à 
concessão. Em tese, tem mais 
cinco, seis. Só tem um limi-
tador que é a reestruturação 
da Infraero”, disse Eliseu Pa-
dilha. O programa de investi-
mentos deverá ser anunciado 
em maio pela presidente.

Três aeroportos podem 
ser privatizados no país

AVIAÇÃO CIVIL

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil 

Levy diz que terceirização é viável
se não causar perda de arrecadação
Wellton Máximo
Da Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou de audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados

FOtO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro dos Trans-
portes, Antônio Carlos Ro-
drigues, reconheceu ontem 
que a pasta sofre com a falta 
de recursos e por isso teve 
de interromper obras que 
ainda estão sem previsão de 
recomeçar. Convidado a fa-
lar sobre os investimentos 
da pasta, na Comissão de 
Infraestrutura do Senado, o 
ministro disse que a grande 
preocupação hoje é ter re-
cursos para manutenção de 
rodovias.

“O problema mais sério 
que eu tenho é a BR-153 (To-
cantins-Goiás). O que acon-
teceu? A Galvão Engenharia, 
a concessionária, já aportou 
R$ 200 milhões e aguarda 
um financiamento de R$ 400 
milhões do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social), que 
estava programado. Não 
preciso dizer a todos aqui 

que ela está envolvida na 
Operação Lava Jato, tendo 
sido cortado o referido fi-
nanciamento”, disse o minis-
tro. Segundo ele, hoje haverá 
uma reunião no BNDES para 
tratar do assunto.

Ao saber que haverá um 
jantar do ministro da Fazen-
da, Joaquim Levy, hoje com 
parlamentares, Antônio Car-
los Rodrigues pediu que o se-
nador Blairo Maggi (PR-MT), 
um dos que participarão do 
encontro, “peça ao ministro 
socorro para os transportes”.

Rodrigues destacou o 
impacto negativo do envol-
vimento de empreiteiras na 
Operação Lava Jato e do ajus-
te fiscal no setor. “Não há cor-
tina de fumaça. Eu não posso 
esconder o que está aconte-
cendo no ministério. Tudo 
que aconteceu e que está 
acontecendo no Brasil afetou 
muito o meu setor de trans-
porte. Por quê? As grandes 
empresas estão na Lava Jato”.

Perguntado por vários 

senadores sobre a parali-
sação de obras, o ministro 
disse que hoje não tem con-
dições de fazer nenhuma 
previsão. “As minhas respos-
tas vão ser muito complica-
das por eu não saber quanto 
eu vou ter. Eu nunca espera-
va chegar ao início de maio 
sem saber o que tenho de re-
cursos”, reclamou.

O ministro da Secreta-
ria de Comunicação Social 
(Secom) da Presidência da 
República, Edinho Silva, co-
mentou as declarações feitas 
durante a audiência pública 
por Antônio Carlos Rodri-
gues. Edinho Silva lembrou 
que a legislação impede que 
obras em andamento sejam 
paralisadas. Em conversa 
com jornalistas no Palácio do 
Planalto, o ministro da Secom 
disse também que, como o con-
tingenciamento de recursos do 
Orçamento não foi anuncia-
do, ainda não é possível saber 
quais serão os valores cortados 
em cada pasta.

Anatel cobra 
qualidade das 
operadoras 
de celular

Com base no resultado de 
levantamento sobre os planos 
de melhoria das operadoras 
de telefonia celular, a Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) determinou que Claro, 
Oi, Tim e Vivo, além de CTBC, 
Nextel e Sercomtel, melhorem 
seus indicadores de qualidade 
de rede em todos os municí-
pios brasileiros. O levantamen-
to foi feito ao longo de dois anos 
e, segundo a Anatel, nenhuma 
das operadoras cumpriu to-
talmente as metas prometidas 
em 2012.

A Anatel estabeleceu pra-
zos, em despachos decisórios 
publicados no Diário Oficial da 
União, para que os resultados 
dos indicadores de acesso às 
redes de voz e de dados sejam 
superiores a 85% e os de que-
da de voz e de dados, inferiores 
a 5%. Os percentuais valem 
para todos os municípios.

Ministro reclama da falta de 
verba para setor de transporte
Karine Melo
Da Agência Brasil 

Danilo Macedo
Da Agência Brasi



Os confrontos em Baltimore
acontecem após a morte de 
jovem negro pela polícia

Cidade americana implanta toque 
de recolher para conter a violência

Milhares de policiais da 
Guarda Nacional e agentes do 
Exército executaram durante 
a noite da última terça-feira e 
a madrugada de ontem o toque 
de recolher na cidade de Balti-
more, no Estado de Maryland, 
no Nordeste dos Estados Uni-
dos. Manifestantes foram reti-
rados das ruas pelos policiais 
a partir das 22h, e a população 
foi orientada a não sair de casa.

As emissoras de TV nor-
te-americanas mostraram que 
em algumas regiões da cidade 
houve resistência e os agentes 
da polícia usaram gás de pi-
menta e granadas de fumaça 
para dispersar os manifestan-
tes que resistiam.

Apesar dos confrontos 
em algumas regiões, a polícia 
afirmou que o “toque de reco-
lher estava funcionando, gra-
ças à presença policial efetiva 
nas ruas”. Segundo um bole-
tim emitido por volta das 1h 
(horário local), a situação na 
cidade estava sob controle.

A medida foi colocada em 
prática com a presença dos 
policiais que usaram equipa-
mentos de choque e também 
com tanques do Exército po-
sicionados em algumas ave-
nidas da cidade. A decisão 
do governo foi tomada após 
a série de atos violentos que 
afetaram a cidade na última 
segunda-feira em meio aos 
protestos depois do funeral 
do jovem negro Freddie Gray, 
de 25 anos. Ele morreu no úl-
timo dia 19, após ser golpea-
do na coluna por policiais.

Mais de 3 mil policiais e 
militares patrulharam as ruas 
de Baltimore com homens de 
Maryland e Estados vizinhos, 
como Pensilvânia, Nova Jersey 
e Distrito de Columbia (onde 
está a capital, Washington).

O toque de recolher será 
mantido por uma semana e a 
decisão tem o respaldo do pre-
sidente Barack Obama, que 
ontem admitiu que a polícia 
do país precisa rever a forma 
como interage com a popu-
lação negra, mas afirmou ser 
inadmissível os atos de van-
dalismo que alguns grupos 
cometeram na há dois dias. No 
total, 34 jovens e 202 adultos 
foram detidos e 144 carros e 
15 prédios foram incendiados.

Devido ao toque de re-
colher várias ruas da cidade 
encontram-se fechadas ao 
trânsito. As escolas voltarão 
a funcionar hoje, de acordo 
com a prefeitura. Seis policiais 
estão sendo investigados pela 
morte do jovem na cidade e 
o resultado da investigação 
deve ser divulgado pelo Minis-
tério Público na próxima sex-
ta-feira, dia 1º de maio.
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Leandra Felipe
Da Agência Brasil/EBC 

Toque de recolher 
será mantido por 
uma semana e a 
decisão tem
o respaldo do 
presidente dos 
Estados Unidos,
Barack Obama

Milhares de policiais da Guarda Nacional e agentes do Exército estão participando do toque de recolher na cidade de Baltimore, no Estado de Maryland, nos EUA

FOTO: Michael Davis Jr/Maryland National Guard

A Anistia Interna-
cional classificou on-
tem de “reprovável” a 
execução de oito con-
denados na Indonésia, 
denunciando como 
total falta de conside-
ração do governo pelo 
processo legal e sal-
vaguarda dos direitos 
humanos. 

A organização in-
ternacional lembrou que 
as execuções ocorreram 
apesar de pelo menos 
dois recursos terem 
sido aceitos pelos tri-
bunais locais e lamen-
tou que os pedidos de 
clemência tenham sido 
rejeitados.

“As execuções são 
totalmente reprová-
veis. Foram feitas com 
uma total falta de con-
sideração pelas salva-
guardas reconhecidas 
internacionalmente 
para o recurso à pena 
de morte”, disse o di-
retor da Anistia para 
a Ásia-Pacífico, Rupert 
Abbott.

Segundo a orga-
nização, vários con-
denados não tiveram 
acesso a advogados 
competentes ou intér-
pretes durante a de-
tenção e na fase inicial 
do julgamento.

A Anistia denun-
ciou também que um 
dos condenados, o 
brasileiro Rodrigo Gu-
larte, foi executado 

ainda que tenha sido 
diagnosticado com 
esquizofrenia, sendo 
que a lei internacio-
nal “claramente proí-
be” o recurso à pena 
de morte para pessoas 
com incapacidades 
mentais.

defesa da execução
Afirmando que a 

Indonésia enfrenta uma 
“guerra” contra o tráfi-
co, o procurador-geral 
do país, Muhammad 
Prasetyo, defendeu on-
tem a execução dos es-
trangeiros condenados 
à morte por crimes rela-
cionados com as drogas.

“Estamos desen-
volvendo uma terrível 
guerra contra os cri-
mes relacionados às 
drogas que ameaçam 
a sobrevivência da nos-
sa nação”, ressaltou 
Muhammad Prasetyo.

A Indonésia exe-
cutou por fuzilamen-
to oito condenados à 
morte por tráfico de 
drogas, sete dos quais 
estrangeiros, incluin-
do o brasileiro Rodri-
go Gularte.

Uma mulher filipi-
na, Mary Jane Veloso, 
que estava na lista de 
condenados, teve a 
execução suspensa no 
último momento.

Além de Rodrigo 
Gularte, foram execu-
tados dois australia-
nos, quatro nigerianos 
e um indonésio.

Anistia condena a 
execução de presos

IndonÉSIA

Da Agência Lusa

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) fez on-
tem um apelo à comunidade 
internacional para arrecada-
ção de 44,8 milhões de euros 
para auxílio humanitário no 
Nepal. A organização elevou 
para 1,7 milhão o número de 
crianças que necessitam de 
ajuda urgente, após o terra-
moto de sábado passado.

De acordo com os levan-
tamentos mais recentes, o 
terremoto de magnitude 7,8 
na escala Richter matou cin-
co mil  pessoas e feriu mais 
de dez mil. Vários edifícios 
históricos foram destruídos 
e a infraestrutura básica do 
Nepal foi atingida, disse hoje 
o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) em 
comunicado de imprensa.

Citado na nota, o repre-

sentante da Unicef no Nepal, 
Tomoo Hozumi, disse que 
80% das unidades sanitá-
rias em cinco distritos mais 
afetados foram amplamente 
danificadas e que 274 das 
323 escolas avaliadas em 16 
distritos foram parcial ou to-
talmente danificadas.

Tomoo Hozumi disse que 
é necessário encontrar espa-
ços de aprendizagem tempo-
rários para permitir que as 
crianças nepalesas estabele-
çam uma rotina escolar, após 
o terremoto que “provocou 
desespero” em milhares de 
meninos e meninas.

“A vida de muitas crian-
ças ficou profundamente di-
lacerada e elas estão deses-
peradas em busca de apoio 
para ter acesso à água po-
tável, abrigo e saneamento”, 
disse Tomoo Hozumi.

O responsável pela agên-

cia da ONU alertou para o ris-
co de propagação de doenças 
relacionadas com a falta de 
água potável no Nepal, onde 
se estima que apenas uma 
em cada cinco pessoas tem 
acesso ao precioso líquido.

“Muitas famílias estão 
lutando simplesmente para 
se proteger do sol e da chu-
va”, disse Hozumi, admitin-
do que, nos próximos dias, a 
contagem de dados mais re-
centes poderá permitir uma 
apuração “da plena dimen-
são da catástrofe”.

De acordo com o último 
balanço do Ministério do Inte-
rior nepalês, o sismo, de mag-
nitude 7,8 na escala de Richter, 
causou 5.057 mortos, 10.915 
feridos e mais de 450 mil des-
locados internos. O terremoto 
de sábado foi o de maior mag-
nitude registrado no Nepal 
nas últimas oito décadas.

ONU apela a líderes mundiais
para ajudar crianças do Nepal

APoIo HuMAnITÁRIo

Da Agência Lusa

A presidente do Chile, 
Michelle Bachelet, anun-
ciou na noite de terça-feira 
(28) um plano de medidas 
anticorrupção para a políti-
ca e os negócios, que inclui 
a elaboração de uma nova 
Constituição.

Em mensagem trans-
mitida na emissora nacional 
de rádio e televisão, Michel-

le anunciou uma profunda 
reforma legal para acabar 
com “as irregularidades, a 
corrupção e a falta de ética” 
evidenciadas em recentes 
escândalos de corrupção em 
campanhas políticas. 

“É grave porque deterio-
ra nossa democracia e cria 
abusos, privilégios e desi-
gualdade”, disse a presidente, 
reconhecendo que “os chile-
nos e chilenas estão incomo-

dados” com esta situação.
O plano inclui medidas 

administrativas e reformas 
legais que serão enviadas de 
forma urgente no Parlamento.

Michelle anunciou tam-
bém que em setembro será 
iniciado um processo aberto 
aos cidadãos para aprovar 
uma nova Constituição que 
substitua a atual, que ainda 
contém resquícios da época 
da ditadura militar no Chile.

Michelle Bachelet anuncia 
medidas contra a corrupção

CHILE

Da Agência Lusa
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Copa Sub-19 começa 
em maio e terá 20
clubes na 1a fase

botafogo na série c

Estreia pode ser no Amigão
Clube vai cumprir pena 
de perda de mando de
campo contra o Salgueiro

Um olho no Campeona-
to Paraibano, que se aproxi-
ma do momento decisivo, e 
outro no início do Campeo-
nato Brasileiro da Série C, as 
duas prioridades do Botafo-
go para a temporada 2015. 
O elenco e a comissão téc-
nica está focada no momen-
to apenas no Campeonato 
Estadual, mas a diretoria já 
pensa na Série C, cuja a es-
treia está programada para  
dia 17 de maio, às 16 horas, 
contra o Salgueiro, de Per-
nambuco. Nesse jogo, o Belo 
já começa a enfrentar um 
problema, porque o clube foi 
punido pelo STJD, e terá de 
jogar uma partida com por-
tões fechados, no Almeidão, 
ou com torcida, no mínimo a 
100 quilômetros de distân-
cia de João Pessoa.

Esta punição foi por cau-
sa do envolvimento de tor-
cedores do Belo em brigas 
e tumultos no Estádio Coa-
racy da Mata, em Arapiraca, 
no jogo contra o ASA, válido 
pelo Campeonato Brasileiro 
da Série C do ano passado. A 
partida foi realizada no dia 
20 de julho e terminou em-
patada em 1 a 1. André Lima 
marcou contra, para o time 
alagoano, e Doda empatou 
para o bicampeão paraibano. 

Uma coisa é certa, a di-
retoria do Botafogo não vai 
querer jogar no Almeidão 
vazio. Internamente se dis-
cute se a partida contra o 
Salgueiro seria disputada 
em Goianinha, no Rio Grande 
do Norte, ou no Amigão em 
Campina Grande. A segunda 
opção agrada mais aos diri-
gentes botafoguenses, por 
vários motivos. O primeiro 
deles é o fato do time já co-
nhecer bem o Estádio Ami-
gão, que é semelhante ao 
Almeidão. O segundo motivo 
é o fato do jogo ser na Paraí-

ba, e por isto, fica mais fácil o 
uso do programa Gol de Pla-
ca do Governo do Estado.

Mas apesar da tendên-
cia de colocar o jogo para 
Campina Grande, parte da 
diretoria teme pela seguran-
ça nesta partida, já que há 
uma rivalidade muito grande 
entre os torcedores do Bota-
fogo com os do Treze e Cam-
pinense. Qualquer incidente 
no Estádio, o Botafogo será 
punido outra vez. Para evi-
tar o problema, o presidente 
do Belo, Guilherme Novinho, 
disse que o clube só decidirá 
jogar no Amigão, caso a Polí-
cia Militar garanta uma am-
pla segurança para a partida. 

Ao mesmo tempo, No-
vinho disse que caso confir-
mado o jogo para a Rainha 
da Borborema, fará uma 
campanha de conscientiza-
ção junto aos torcedores, 
para que evitem problemas, 
porque o Botafogo já foi mui-
to prejudicado por causa do 
comportamento de alguns 
torcedores. 

"O torcedor tem que ter 
consciência que o grande 
prejudicado com a baderna 
e a violência nos estádios é 
o próprio Botafogo, que aca-
ba sendo punido pelos tri-
bunais, perdendo muito di-
nheiro e o apoio do próprio 
torcedor em jogos decisivos", 
afirmou.

Sobre o fato de come-
çar a Série C disputando si-
multaneamente a fase final 
do Campeonato Paraibano, 
Novinho disse que vai tra-
zer muitos prejuízos para o 
clube. "Como as duas com-
petições são prioridades 
máximas do clube para esta 
temporada, todos os jogos 
serão decisivos, e o Belo vai 
jogar uma decisão a cada três 
dias praticamente, acrescen-
tando aí as viagens para jo-
gos em outros estados", disse 
o presidente do Botafogo.

Além das preocupações 
extra-campo, a diretoria do 
Botafogo está empenhada na 
aquisição de reforços para 
disputar a Série C. 

O supervisor do Campinense, 
Dorgival Pereira, disse ontem que 
o prolongamento do Campeonato 
Paraibano, até o dia 15 de junho, 
conforme previsão da Federação Pa-
raibana de Futebol, será muito ruim 
para os clubes e especialmente para o 
Campinense, que ainda não tem um 
calendário para o segundo semestre. 
Além de Luiz Fernando, a Raposa 
tem mais 7 atletas com os contratos 
terminando agora em maio.

“Nós fizemos um planejamen-
to, de acordo com o que previa a 
tabela da FPF, com o Campeona-
to Paraibano indo até o início de 
maio. Agora, teremos de fazer um 
aditivo de contrato, pagar uma fo-
lha salarial a mais, fora todos os ou-
tros gastos. Será um prejuízo muito 
grande para o clube, e vamos ten-
tar mostrar isso aos dirigentes da 
FPF, para tentar imprensar a com-
petição e terminar ainda no mês de 
maio", disse Dorgival.

Para o interventor do Auto Es-
porte, Eduardo Araújo, esse prolon-
gamento de competição vai trazer 
um prejuízo de cerca de R$ 150 mil 

ao Alvirrubro. "Este é o principal 
problema do futebol paraibano. Os 
clubes fazem uma programação, e 
depois começam as mudanças, com 
os times passando vários dias sem 
jogar, tomando prejuízo financeiro, 
perdendo ritmo técnico e no final, 
temos ainda que fazer novos con-
tratos, ou aditivos de contrato. Na 
minha opinião tudo isto é lamentá-
vel no futebol paraibano", disse o 
advogado que hora responde pela 
presidência do clube.

O supervisor do Treze, Josemar 
Barbosa, também concorda com os 
dirigentes de Campinense e Auto 
Esporte. Segundo ele, a compe-
tição foi mudada duas vezes e o 
Galo fez alguns contratos até o dia 
8 de maio. "A sorte do Galo é que 
temos um calendário cheio e com 
a aproximação do início da Série 
D, podemos fazer contratos mais 
longos, mas não há como evitar 
o prejuízo financeiro, com os dias 
parados sem jogos e sem receita". 
argumentou.

Apesar de concordar com os 
outros dirigentes, Joba ainda con-

segue ver algumas vantagens do 
adiamento para o Galo. "Para nós 
tecnicamente não foi tão ruim, 
porque pudemos recuperar muitos 
jogadores machucados durante o 
tempo sem jogos. Outro fato im-
portante é que íamos ficar para-
dos 2 meses esperando o início do 
Campeonato Brasileiro da Série D, 
e agora, ficaremos menos de um 
mês, tempo ideal para dar uma fol-
ga ao elenco e iniciar uma prepa-
ração para a competição nacional", 
disse o supervisor do Alvinegro.

O presidente do Botafogo, 
Guilherme Novinho, disse que um 
mês foi perdido logo no início da 
pré-temporada, mais cedo, com o 
clube ficando sem jogos e sem re-
ceitas. "Agora vai atropelar tudo 
e o grande prejudicado é o clube 
que vai disputar duas competições 
ao mesmo tempo, além de fazer 
aditivos de uns poucos atletas, cujo 
os contratos terminam agora em 
maio", disse Novinho, ressaltando 
que o Botafogo garantiu um calen-
dário para todo o ano, o que dimi-
nuiu os prejuízos.(IM)

clubes temem por desfalques na reta final
CONTRATO DE JOGADORES
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Dorgival Pereira, do Campinense, contrário as finais em junho Joba, do Treze, defende a conclusão do Campeonato em maio

Botafogo e Campinense 
devem se enfrentar 
pelo menos mais duas 
vezes no Campeonato 
Paraibano de 2015



Copa Sub-19 terá 20 clubes 
com dois grupos no Litoral

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de abril de 2015

Participam da disputa 
apenas clubes com 
futebol profissional

A queda de braço entre a 
CBF e o Governo Federal 
continua. Na última ter-
ça-feira, o presidente da 
CBF, Marco Polo Del Nero, 
esteve em Brasília fazendo 
lobby junto aos deputados 
e senadores da bancada da 
bola para modificar a MP 
que refinancia a dívida dos clubes, mas impõe 
uma série de condições como contra-partida, 
inclusive, determinando o mandato dos dirigen-
tes de clubes. A turma do Bom Senso FC está 
de olho e contra essa investida de Del Nero, 
defendendo a Medida Provisória. Como conheço 
o futebol brasileiro e a bancada da bola, a MP 
deve ser modificada.

CBF x Governo

Paraíba pode ter três 
clubes na Série D

A notícia surgiu esta semana no site do Brasiliense 
de que a CBF estuda a possibilidade de aumentar o nú-
mero de clubes e com isso beneficiar outras federações 
menos favorecidas e assim dar mais calendário a outras 
equipes. A competição do ano passado contou com 41 
clubes e a divisão dos grupos vem sendo o maior proble-
ma. Só para recordar, a disputa teve sete grupos de cinco 
clubes e um de seis. Número ímpar tem criado o maior 
problema porque sempre um clube não joga na última ro-
dada e corre o risco de haver combinação de resultados. 
A CBF não desmente o aumento no número de clubes 
para 48, como chegou a ser especulado, porém confirma 
que haverá sim mudança no sistema de disputa.

A ideia da CBF, a princípio, seria só implantar em 
2016, porém como pode mudar o formato este o depar-
tamento de competições está analisando a possibilida-
de. Isso acontecendo, a Paraíba, em décimo sexto lugar 
no ranking de federações poderia ter mais um clube 
na Série D, ficando com três em 2015 com três. Assim 
sendo, os quatro finalistas do Paraibano estariam ga-
rantidos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo já está 
garantido na Série C e o Treze na Série D devido ao 
rebaixamento e mais dois clubes. Acho que a mudança 
seria bem-vinda porque dá mais empregos a jogadores 
pelo Brasil. Poderia se estender a 60 clubes com 10 
grupos de seis. 

Infelizmente no Brasil, quando começa o mês de 
maio, vários jogadores ficam desempregados porque 
poucos clubes de sua federação estão envolvidos numa 
disputa nacional. Na Paraíba, exemplo do ano passado, 
Botafogo, Treze e Campinense disputaram o Brasileiro, 
mas Sousa, CSP e Auto Esporte ficaram sem calendário. 
Esses clubes e outros só tem quatro meses de ativi-
dades. Com o fim do estadual, ficam esperando meses 
para a disputa no ano seguinte. Vamos torcer para que 
a mudança venha.  

O Treze aproveitou a folga na tabela do Campeonato Pa-
raibano para fazer um amistoso no Presidente Vargas, na 
última terça-feira, e goleou o América de Aroeira por 9 a 1. 
O atacante Nonato foi apresentado à torcida.

Goleada do Galo

O vice-presidente da FPF, 
Nosman Paulo, assumiu in-
terinamente a presidência da 
Entidade com a viagem de 
Amadeu Rodrigues. Ele parti-
cipa amanhã da abertura do 
Poeirão, em Itaporanga.

Nosman
Vários estaduais estarão 
sendo definidos no próximo 
domingo e tem torcedor já 
preparando a garganta para 
soltar o grito de “é cam-
peão”, além de muita cerveja 
e churrasco para comemorar.

Decisões

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF puniu 
o lateral esquerdo do Bahia, Patrick, com apenas quatro 
jogos de suspensão. Ele foi quem quebrou aperna de Alvi-
nho, do Campinense, em jogo válido pela Copa do Nordes-
te. Lamentável a punição. Ele volta logo a jogar e Alvinho 
vai passar uns quatro meses. Quanta injustiça!

Punição branda

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A Copa Sub-19, que vai 
classificar o representante 
da Paraíba na Copa São Pau-
lo de Juniores de 2016, vai 
começar no dia 16 de maio e 
terá a participação de 20 clu-
bes. Na última terça-feira, na 
sede da Federação Paraibana 
de Futebol foram conhecidos 
os participantes do Litoral, 

Agreste e Sertão, inclusive 
com o sorteio dos grupos 
do Litoral, realizado pelo vi-
ce-presidente da FPF, Nos-
man Barreiro, e com a par-
ticipação do diretor técnico, 
Antônio Carlos Medeiros, e 
dirigentes do Auto Esporte, 
Botafogo, Flamengo, Santa 
Cruz, Spartak e CSP.

O Grupo A, do Litoral 
ficou assim: Auto Esporte, 
Botafogo, Santa Cruz e Spar-
tak;  o Grupo B com CSP, Fla-

mengo, Femar e Miramar. 
As equipes vão jogar entre 
si dentro do próprio grupo 
e se classificam as duas me-
lhores para um cruzamento 
em jogos de ida e volta para 
se conhecer os dois melhores 
que disputarão a fase final. O 
Grupo do Agreste conta com 
Campinense, Lucena, Ser-
rano, Treze e Queimaden-
se, enquanto o Sertão terá 
Nacional de Patos, Nacional 
de Pombal, Esporte de Pa-

tos, Sabugy, Sousa, Atlético 
e Cruzeiro. Nestes grupos as 
equipes também jogam entre 
si, se classificando apenas o 
primeiro colocado.

A fase final terá dois re-
presentantes do Litoral, um 
do Agreste e outro do Sertão. 
Um sorteio na sede da fede-
ração paraibana de Futebol 
definirá os confrontos para 
se conhecer, em jogos de ida 
e volta, o campeão da compe-
tição.

Brasília foi contemplada com 
10 partidas de futebol nos Jogos 
Olímpicos do Rio-2016 em um pe-
ríodo de oito dias, de 4 a 12 de 
agosto. Assim, o Estádio Mané 
Garrincha, reerguido, inicialmen-
te, com o propósito de ser uma 
das sedes da Copa do Mundo, terá 
quase 50% a mais de jogos nas 
Olimpíadas do que no evento da 
Fifa, em 2014.

O Mundial levou ao Distrito Fe-
deral sete partidas em um período 
de 24 dias. Após os primeiros 270 
minutos de bola rolando (três jo-

gos), contudo, o gramado brasilien-
se começou a apresentar algumas 
falhas. Assim, a arena da capital do 
país deixa no ar uma dúvida para 
os Jogos-2016: o gramado suporta-
rá uma carga jamais experimenta-
da em um período tão curto?

Segundo Douglas Capela, di-
retor da Terracap, empresa do 
GDF (Governo do Distrito Fede-
ral) responsável pelo estádio, sim. 
"Temos um dos melhores grama-
dos do Brasil e do mundo. Ele su-
portará naturalmente os compro-
missos", garantiu.

Para Jaime Recena, secretá-
rio de Turismo do Distrito Fede-
ral, pasta responsável pela pro-
gramação e agendamento de 
eventos no Mané Garrincha, já 
há uma estratégia para que o 
gramado não saia prejudicado 
durante os Jogos Olímpicos. "Te-
mos a ideia restringir os treina-
mentos no gramado, para evitar 
um desgaste maior", explicou. 
"Haverá centros de treinamento 
em ótimas condições para todas 
as seleções que vieram a Brasí-
lia", acrescentou.

Estádio Mané Garrincha terá 50% dos jogos
RIO 2016

Brasil sonha com medalha nas Bahamas
As provas de velocidades, 

incluindo os revezamentos, são 
sempre muito aguardadas em 
todas competições. Em Nassau, 
nas Bahamas, a segunda edição 
do Campeonato Mundial de 
Revezamentos, nos próximos 
sábado e domingo promete 
casa cheia.

 O Brasil tem grande tra-
dição no revezamento 4x100 
m masculino. Em Campeona-
tos Mundiais, o país subiu no 
pódio em Paris 2003 (prata) e 
em Sevilha 1999 (bronze). E, 
em Jogos Olímpicos, duas me-
dalhas históricas: a de bronze 
em Atlanta 1996 e a de prata 
em Sydney 2000.

 Nos Jogos Olímpicos de 
Pequim em 2008, o último ho-
mem da equipe cruzou a linha 
de chegada a apenas 9 centési-
mos de segundo do represen-
tante do Japão, ganhador do 
bronze. Já no PAN de Guada-
lajara em 2011, o quarteto foi 
absoluto e conquistou o tetra-
campeonato (já havia vencido 

ATLETISMO

Na última terça-feira, os dirigentes dos clubes do Litoral presenciaram o sorteio dos grupos da compoetição que começa dia 16 de maio

em Winnipeg 1999, Santo Do-
mingo 2003 e Rio de Janeiro 
2007).

 Na última edição do Mun-
dial de Revezamentos, em 
Nassau, Bahamas em 2014 
a equipe ficou muito perto 
de conquistar uma medalha 
quando terminou na quarta 
colocação. Três dos atletas que 

correram aquela prova estão 
novamente no quarteto: Bruno 
Lins, Aldemir Gomes e Jorge 
Vides. Também estão no grupo, 
sob o comando de Paulo Servo 
da Costa e José Figueiredo, An-
tônio César Rodrigues, Gustavo 
Machado dos Santos e Vitor 
Hugo dos Santos. 

Para conquistar a tão 

aguardada medalha o Brasil 
terá pela frente, mais uma vez, 
equipes fortes, caso da Jamai-
ca, que trará Usain Bolt, Baha-
mas, que competirá em casa, o 
fortíssimo time norte-america-
no, que contará com Tyson Gay 
e Justin Gatlin, Grã Bretanha e 
Trinidad e Tobago, que ficaram 
com a prata e bronze em 2014. 
Além de outras equipes que 
vem evoluindo na disputa dos 
revezamentos caso do Japão, 
França, Alemanha e Canadá.

 A técnica de passagem 
do bastão do Brasil já foi 
elogiada por diversas outras 
equipes, e este será mais uma 
vez o diferencial a favor dos 
brasileiros. Para Paulo Servo 
da Costa e José Figueiredo, o 
grupo está atingindo um ní-
vel muito alto neste aspecto. 
"Estamos chegando perto da 
excelência no que diz res-
peito à técnica, mas é muito 
importante que os atletas 
continuem evoluindo indivi-
dualmente", disse Paulo. 

A equipe brasileira que vai competir sábado e domingo nas Bahamas
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CBF quer copiar liga europeia
campeonato brasileiro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de abril de 2015

Entidade reúne dirigentes 
para tornar competição
bem mais organizada

FotoS: Reprodução

A CBF reuniu na última 
terça-feira representantes dos 
20 clubes da Série A para tra-
tar da operação dos jogos do 
Campeonato Brasileiro. Com 
palestras do Departamento 
de Marketing, de Registro e de 
Competições da entidade, o 
objetivo era discutir formas de 
melhor organizar as partidas 
no sentido de valorizar a com-
petição. A ideia é copiar alguns 
padrões da Champions League.

No meio do ano passado, 
o assunto já vinha sendo trata-
do, mas apenas como sugestão. 
A partir de agora, as mudanças 
serão mais cobradas dos times 
e das federações.

"Fomos chamados para 
essa reunião e foi muito ba-
cana. A gente viu que há uma 
disposição incrível de organi-
zar melhor o campeonato, no 
sentido de colocar mais valor 
no Brasileiro. Se a gente conse-
guir ter esse alinhamento, com 
certeza melhorará", afirmou 
Marcone Barbosa, diretor de 
Marketing do Cruzeiro.

"Eles querem colocar o 
que tem de melhor no padrão 
da Champions League para o 
Brasileiro. Ter um campo mais 
limpo, para dar um espetáculo 
melhor para a televisão. Eram 
coisas que vinham sendo dis-
cutidas e agora serão mais co-
bradas", completou.

Uma das mudanças, por 
exemplo, tem a ver com o cre-
denciamento da imprensa. As 
federações continuarão sendo 
responsáveis por esse traba-
lho, mas a CBF também terá 
esse controle neste ano. A ex-
pectativa é de que o número de 
jornalistas no gramado dimi-
nua consideravelmente. 

As entrevistas ao final 
das partidas também foram 
tema de debate. A sugestão 
é de que apenas um jogador 
fale na saída de campo, com 
prioridade para a detentora 
dos direitos de transmissão, 
e depois o restante do elen-
co vá para a zona mista fazer 
atendimentos.

"A sugestão é para que 
apenas um fale no campo e 
com a detentora dos direi-
tos, pelo menos que ela seja a 
prioridade. E depois, todos vão 
para a zona mista. Essa é uma 
sugestão, para evitar que fique 

um monte de gente ali. A ideia 
é deixar mais livre o caminho 
de entrada e saída dos vestiá-
rios", explicou o representante 
mineiro. 

"O interessante é que foi 
um encontro pra discussão. A 
CBF quis ouvir todos os clu-
bes, saber as dificuldades que 
enfrentamos na operação e 
essa é uma atitude muito legal. 
Uma relação de troca, que todo 
mundo percebe que está sendo 
ouvido", finalizou.

Veto a dirigentes
A CBF determinou que 

cartolas não podem lucrar com 
negociações de jogadores. A 
proibição está no novo regu-
lamento de intermediários do 
futebol brasileiro. Pelas regras, 
clubes infratores podem sofrer 
punições como veto a registro 
de atletas, perda de pontos e 
rebaixamento.

O novo regulamento foi 
publicado nessa segunda-feira, 
27, e já está valendo. Era uma 
obrigação da CBF instituí-lo 
para seguir normas criadas 
pela Fifa para empresários de 
jogadores.

Pelo artigo 23, é vedado 
aos dirigentes receber qual-
quer pagamento ou parte dos 
honorários devidos aos agen-
tes por negociações. Depois, 
no artigo 30, é proibido que o 
intermediário assine com um 
clube que tenha um parente 
seu de até segundo grau com 
participação acionária, “ou ain-
da exerça uma influência rele-
vante’’.

Não são poucos os casos 
de conselheiros envolvidos 
em negociações de jogadores 
em clubes no Brasil. No Corin-
thians, o conselheiro Fernando 
Garcia, que está de licença, é 
dono de partes de atletas como 
Malcom, além de ser agente de-
les. O conselheiro palmeirense 
Osório Furlan tem percentual 
sobre os direitos do meia Valdi-
via. No Santos, o grupo Terceira 
Estrela é composto por ex-diri-
gentes do clube, na época da 
formação eles estavam atuan-
tes, e detém direitos sobre jo-
gadores. O Atlético-MG teve 
diversas parcerias de atletas 
com o fundo do BMG, forma-
do pelo seu ex-presidente e 
conselheiro Ricardo Guima-
rães. A posse de direitos de 
terceiros sobre jogadores 
está proibida pela Fifa a par-
tir de maio.

Curtas

arena pantanal terá 
novo investimento

Guardiola critica o 
juiz e se desculpa

real madrid nega
irregularidades

alex faz críticas ao 
comando da cbF

FelipÃo É a arma Do GrÊmio para acabar com o JeJUm

O Governo do Estado do Mato 
Grosso anunciou um investimento de 
R$200 mil para reparos na área externa 
do complexo da Arena Pantanal. O prazo  
para a finalização dos reparos é dia 9 
de maio, um dia antes da partida entre 
Cruzeiro e Corinthians pela primeira 
rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico do Bayern de Munique, 
Guardiola, se revoltou com a não 
marcação de um pênalti na prorrogação 
e partiu para cima do árbitro reserva. No 
final, derrotado pelo Borussia Dortmund, 
nos pênaltis, ele pediu desculpa com 
um abraço. O resultado foi uma grande 
surpresa na Copa da Alemanha.

O ex-meia Alex, um dos idealizadores 
do Bom Senso F.C., usou seu perfil no 
Twitter para criticar a CBF. Em conversa com 
um dos seguidores, o  comentarista da 
ESPN  mostrou-se indignado com a nova 
regulamentação da entidade para atuação 
de intermediários no futebol, seguindo a Fifa. 
“Já perdi muito tempo pensando nisso. Dei 
um refresco na cabeça. CBF caga pro futebol 
brasileiro” , disse.

Para encerrar um jejum de cinco anos sem títulos, o Grêmio se agarra numa subversão. Deixa de lado a velha máxima de 
quem decide são apenas os jogadores. É Felipão e seu estilo copeiro a maior esperança do clube para suplantar o Inter 
no Gre-Nal do próximo domingo, no Beira-Rio, e se tornar campeão gaúcho, o que não ocorre desde 2010. O currículo de 

Felipão recomenda tamanho peso sobre o treinador de 66 anos. Scolari está em sua décima decisão de título pelo Grêmio, 
em três passagens. Das nove que já disputou, perdeu apenas duas, a final da Copa do Brasil de 1995, para o Corinthians, e o 
Mundial Interclubes, para o Ajax, nos pênaltis. O aproveitamento encosta nos 80%. Outro dado alentador aos azuis: Felipão 
jamais perdeu final de campeonato para o Internacional.

O Real Madrid divulgou comunicado 
ontem negando qualquer irregularidade na 
contratação de jogadores menores de idade, 
o que geraria punição da Fifa, de acordo com 
o que foi divulgado pela imprensa espanhola 
ontem. O atual campeão mundial explicou 
que a própria Federação Espanhola de 
Futebol já desmentiu as denúncias, e que 
“sempre cumpriu estritamente a legislação” 
da entidade.

copa ne arrecada
r$ 20 milhões

A Copa do Nordeste não 
chama a atenção apenas pelos mais 
de R$ 20 milhões de faturamento. 
Na organização de toda a estrutura 
responsável por seus contratos de 
patrocínio, vendas de direitos de 
transmissão e 20 clubes, o único 
campeonato profissional do país 
organizado por uma liga conta com 
apenas uma funcionária remunerada. 
Ela trabalha no escritório do presidente 
da entidade, Alexi Portela. Ainda 
sem uma sede própria, a sua ‘casa' é 
estabelecida por estatuto na cidade de 
residência de seu mandatário - neste 
caso, Salvador. Com um mandato de 
três anos, o ex-cartola do Vitória 
encerra seu ciclo no próximo mês de 
setembro. A prestação de contas do 
exercício de 2014 foi feita ontem, em 
Fortaleza, antes do confronto decisivo 
entre Bahia e Ceará, realizado na Arena 
Castelão.

A decisão de um título, por 
vezes, passa pelos pés de jogado-
res que imaginam o lance. Não 
apenas pelos artilheiros. Mas, sim, 
dos “garçons” que os servem. Na 
finalíssima do Campeonato Ca-
rioca, os líderes de assistências 
da competição vão estar frente a 
frente no Maracanã no domingo: 
Bernardo, pelo Vasco, e Gilberto, 
pelo Botafogo.

A última assistência de Bernar-
do saiu assim meio sem querer. E 
foi importantíssima para o segun-
do jogo da final do Campeonato 
Carioca. Uma bola batida para a 
área botafoguense aos 46 minutos 
do segundo tempo, que vazou a 

defesa e encontrou os pés de Ra-
fael Silva para chegar ao gol. Gol 
do Vasco. Da vitória. Graças à séti-
ma assistência do meia no Carioca, 
líder do quesito.

Foi o suficiente para que o vas-
caíno superasse o botafoguense 
Gilberto. Lateral-direito, o jogador 
tem caprichado nos passes para 
gols para companheiros. Seja em 
cruzamentos ou pelo meio da zaga, 
o lateral somou seis passes para gol 
no Campeonato Carioca.

Ainda de acordo com o Foots-
tats, o botafoguense deu mais dri-
bles certos do que o vascaíno: 19 
a nove. Mas Bernardo balançou a 
rede três vezes, enquanto Gilberto 

fez a torcida comemorar apenas 
uma vez. No próximo domingo, os 
lances do Maracanã passarão pelos 
pés dos dois jogadores. Identifica-
dos com a torcida, que deixaram o 
clube e retornaram. Nenhum deles, 
no entanto, já foi campeão. Con-
quista que, no domingo, pode es-
tar a um gol. Ou, neste caso, a um 
passe açucarado.

Vasco e Botafogo deve mos-
trar, no domingo, um Maracanã 
mais lotado, diferente do primeiro 
jogo quando vários clarões foram 
observados. A decisão do Cam-
peonato Carioca acontece a partir 
das 16 horas e terá transmissão da 
Rede Globo.

bernardo e Gilberto vêm sendo decisivos
BATAFOGO X VASCO

A ideia da CBF em conjunto com os dirigentes de clubes é limitar ainda mais os números de profissionais de imprensa à beira do gramado

O lateral do 
Botafogo tem 
um excelente 
aproveitamento

Bernardo  
foi o 

responsável 
pelo gol de 

Rafael
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Inscrições terminam na terça
JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES

FotoS: Divulgação

O Norte/Nordeste de Se-
leção de Natação (masculino 
e feminino) será a principal 
atração do próximo mês, na 
segunda competição que 
ocorrerá na Vila Olímpica Pa-
rahyba, após a inauguração, 
no Bairro dos Estados. Nos 
dias 14 e 15 de maio o par-
que aquático receberá cerca 
de 25 atletas da Paraíba, Per-
nambuco, Bahia e Rio Gran-
de do Norte, nas categorias 
Infantil (13 e 14 anos), Juve-
nil (15 e 16), e Senior (acima 
dos 17). Esporte Clube Cabo 
Branco (ECCB), Grêmio Cief 
e Sesi de Campina Grande, 
estarão representando o Es-
tado em mais um desafio im-
portante para a região. 

O objetivo é buscar ín-
dices para participar das 
disputas nacionais. Atletas 
de ponta estarão disputan-
do cada segundo na corrida 

pelos pódios e medalhas. 
Entre os paraibanos que po-
dem brigar pelas primeiras 
colocações estão, Fernando 
Luiz e Tatiana Lira (Grêmio 
Cief/juvenil), Vitor Aprídio 
(Sesi/Campina Grande/se-
nior) e Milena Paiva (Esporte 
Clube Cabo Branco/senior). 
De acordo com o gerente da 
Vila Olímpica Parahyba, An-
tonio Meira, trata-se de uma 
competição importante, que 
reunirá feras do esporte da 
Região, utilizando os novos 
equipamentos esportivos 
que foram reformados pelo 
Governo do Estado. 

“Sediar competição des-
te porte é sempre importante 
para valorizar e mostrar ao 
país o que temos para ofere-
cer. Acredito que será uma 
disputa difícil e complicada 
para todos, em especial para 
os donos da casa que ficam 
com a obrigação de conquis-
tarem pódios”, disse. Meira 
frisou que os maiores adver-

sários dos paraibanos serão 
os pernambucanos e baianos, 
com clubes de boas estruturas 
com grupos de qualidade. “A 
rivalidade existe há bastante 
tempo, onde sempre brigam 
pelos pódios. Creio que a Pa-
raíba tem totais condições de 
conquistar medalhas e conse-
guir índices para as próximas 
disputas”, observou. 

Com relação às compe-
tições nacionais que estão 
programadas para a Vila 
Olímpica, Toinho, como é co-
nhecido, frisou que nos dias 
14 e 15 de maio será realiza-
do o Troféu Milton Medeiro 
de Natação. Em junho, nos 
dias 5 e 6 será a vez da Copa 
Brasil de Natação Master, en-
quanto o Campeonato Norte, 
Nordeste de Polo Aquático 
ocorrerá no período de 11 a 
14. “Iremos sediar disputas 
importantes que reunirão 
atletas de todas as partes do 
país. A receptividade vem 
sendo a melhor posível, após 

As inscrições dos Jogos 
Escolares e Paraescolares 
2015 da 1ª região, que en-
volve escolas das cidades de 
João Pessoa, Bayeux, Santa 
Rita, Cabedelo, Conde e Cruz 
do Espírito Santo, terminam 
na próxima terça-feira, dia 
5. Para participar do maior 
evento desportivo escolar 
do Estado, o representante 
da escola, seja ela pública ou 
privada, deve encaminhar 
um ofício de solicitação à 
sede da Secretaria de Esta-
do da Juventude, Esporte e 
Lazer. A Sejel fica na Avenida 
São Rafael, número 567, no 
bairro do Castelo Branco, e 
funciona das 8h às 12h e das 
14h às18h.

Os Jogos da região de 
João Pessoa vão ter início 
no dia 14 de maio e terão 
duração de duas semanas. O 
professor José Hugo, um dos 

coordenadores do evento, 
ressalta o período de inscri-
ção. “Nenhuma escola vai 
poder se inscrever depois 
do prazo estipulado, então, 
como aconteceu nos anos an-
teriores, elas podem mandar 
o ofício solicitando suas res-
pectivas inscrições”, disse.

Para o secretário da Se-
jel, Tibério Limeira, o núme-
ro de participantes a partir 
de 2011 aumentou conside-
ravelmente. “Em 2011, pelas 
estatísticas, o quantitativo 
de escolas inscritas aumen-
tou em relação aos anos an-
teriores e no ano passado já 
era maior do que 2013, 2012 
e 2011. Isso mostra o quanto 
as escolas continuam empol-
gadas e valorizando o des-
porto escolar”, frisou Tibério.

Nos Jogos Escolares, 
as modalidades em disputa 
são: atletismo, basquete, fu-
tebol, futsal, handebol, judô, 
natação, tênis de mesa, vo-
leibol, xadrez, ciclismo, gi-
nástica rítmica. O futsal será uma das modalidades esportivas a serem disputadas em mais uma edição dos Jogos Escolares da Paraíba na temporada

Unipê representa a Paraíba em Salvador

Seleções de natação se apresentam na PB

A equipe de Ciclismo do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê) participará 
de amanhã até o domingo 
(3), em Salvador (BA), da 
Copa Nordeste de Ciclismo. 
Os atletas conquistaram 
seis vagas, após resultados 
em três seletivas que acon-
teceram na cidade de João 
Pessoa e Campina Grande. A 
lista com o nome dos atletas 
da Seleção Paraibana de Ci-
clismo foi divulgada no dia 
16 de março. 

 Segundo o técnico da 
equipe, o atleta e estudante 
de Educação Física Marcos 
Vinícius, o grupo esperava 
confiante por esse resultado. 
“Nossos atletas vinham al-
cançando resultados exem-
plares em todas as seletivas, 
e essa convocação veio con-
cretizar o trabalho da comis-
são técnica e dos atletas pela 
dedicação e o empenho diá-
rio”, comemorou Marcos.

COPA NORDESTE DE CICLISMO

NO PRÓXIMO MÊS

 Duck Bike
Como preparatório da 

Copa Nordeste, a equipe parti-
cipou, no último domingo (26), 
na cidade de Patos, do II Ducks 
Bike, evento de ciclismo de 
ranking nacional, que contou 
com a participação de atletas 

de cinco Estados. A equipe de 
Ciclismo do Unipê, na segunda 
competição do ano, conseguiu 
subir no lugar mais alto do pó-
dio. O atleta Danilo Silveira foi 
o campeão do evento após uma 
hora e meia de competição no 
centro da cidade de Patos. 

 Para o atleta Danilo, a 
competição teve um nível 
muito alto, tendo sido o calor 
seu maior obstáculo. Além 
disso, agradeceu o apoio dos 
colegas: “O espírito de equipe 
e cooperação do meu com-
panheiro Jadson Prundên-

cio foi essencial para que eu 
conseguisse ser o campeão. 
Sinto-me muito feliz por con-
seguir manter a hegemonia 
da equipe nas competições, 
somando duas vitórias para 
o time. Só tenho a agradecer 
todo apoio e confiança que 
a equipe do Unipê vem me 
passando”, colocou o atleta.

A equipe do Centro Universitário treinou forte e amanhã entra em ação na busca por mais um título

Sejel promove 
Torneio Dia do 
Trabalhador no 
José Américo

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Esporte, Juventude e Lazer 
(Sejel), confirmou apoio na 
realização do 36º Torneio 
de Futebol do Trabalhador, 
que será realizado no Está-
dio Pereirão, no José Améri-
co, em João Pessoa, amanhã. 
A competição envolverá dez 
equipes das comunidades 
Laranjeiras, Colibris e ainda 
dos bairros José Américo e 
Água Fria.

O coordenador do tor-
neio, Ednaldo Meireles, 
agradeceu o apoio, princi-
palmente porque o even-
to é tradicional não só no 
bairro sede, como também 
nas comunidades circun-
vizinhas. “Esse torneio em 
homenagem ao Dia do Tra-
balhador já é uma tradição 
aqui nessa região polari-
zada pelo José Américo e 
todos só têm a agradecer 
o apoio dado pelo Governo 
do Estado”, disse.

O secretário Tibério Li-
meira ratificou a importância 
do apoio aos torneios espor-
tivos. “Quanto mais houver o 
incentivo à prática de espor-
te, melhor para a sociedade. 
E é isso que o Governo do Es-
tado vem fazendo e se com-
prometendo, apoiando e or-
ganizando inúmeros eventos 
de várias modalidades. Essa 
homenagem ao Dia do Traba-
lhador, no José Américo, vai 
ser uma grande festa”, frisou 
Tibério.

Cabedelo
A Secretaria de Esporte, 

Juventude e Lazer (Sejel) vai 
promover, também amanhã, 
diversos torneios esportivos, 
como parte das comemora-
ções do Dia do Trabalho – 1º 
de maio. O evento vai ocor-
rer em três diferentes locais, 
contemplando sete diferen-
tes modalidades esportivas. 
À noite, a partir das 20h, Oli-
veira de Panelas e Capital do 
Sol animam os cabedelenses 
na Praça Getúlio Vargas. As 
atividades esportivas come-
çam às 8h e acontecem, de 
forma simultânea.

a inauguração dos novos 
equipamentos esportivos. 
Teremos várias competições 
de grande porte em solo pa-
raibano”, observou. 

A Seleção Olímpica de 
Saltos Ornamentais dos Es-
tados Unidos pode realizar 
treinamentos na Vila, visan-
do as Olimpíadas/2016. 

As disputas serão na nova Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Atletas 
participantes

Categoria Elite Profissional
Marcos Vinícius Leite
Jadson Prudêncio

Danilo Silveira

Categoria Juvenil – 15 a 16 anos
Elder Mateus

Reginaldo Lucas

Categoria Junior – 17 a 18 anos
Iago Rodrigues

Foto: ortilo Antônio

Colégios interessados 
devem encaminhar ofício 
à Secretaria de Esportes
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Justiça condena TAM a pagar R$ 1 milhão
Atrasos e cancelamentos

André Richter 
Da Agência Brasil 

A Justiça Federal do 
Distrito Federal condenou a 
companhia aérea TAM a pa-
gar R$ 1 milhão em indeni-
zações por danos morais a 
cerca de 80 mil passageiros 
prejudicados, em novembro 
de 2010, por atrasos e can-
celamentos de voos.

 Com a sentença, os pas-
sageiros ainda receberão 
pelos danos materiais cau-
sados pelos atrasos. Cabe 
recurso contra a decisão. 
Uma ação civil do  Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
motivou a indenização. De 
acordo com a ação, nos dias 
28,29 e 30 de novembro de 
2010 a TAM registrou 266 
cancelamentos de voos e 
200 atrasos. 

Condição meteorológica
Na época, a companhia 

alegou que os transtornos 
foram causados por con-
dições meteorológicas. A 
empresa afirmou ainda  que 
prestou assistência aos pas-
sageiros.

Na decisão, o juiz Rena-
to Coello Borelli, substituto 
da 20ª Vara Federal, disse 

que a TAM não apresentou 
comprovantes do pagamen-
to de despesas com alimen-

tação, hospedagem e de-
mais auxílios prestados aos 
passageiros. “A obrigação de 

prestar assistência deve ser 
observada com mais aten-
ção em situações adversas, 

já que, nesses momentos, os 
consumidores ficam ainda 
mais vulneráveis”, concluiu 

o juiz. Em nota, a TAM dis-
se que vai se manifestar nos 
autos do processo.

80 mil passageiros sofreram danos morais em novembro de 2010 e vão receber da TAM R$ 1 milhão em indenizações, conforme sentença da Justiça Federal de Brasília

FoTo: Reprodução/Internet

Na última década, o pro-
grama Água para Todos, do 
governo Federal, promoveu 
uma revolução na vida de 
milhões de brasileiros que 
vivem na região do Semiá-
rido, no Nordeste e Sudeste. 
Desde 2003, 1 milhão e 100 
mil cisternas foram construí-
das em 10 Estados da região, 
garantindo o abastecimento 
de água para o consumo e a 
produção de alimentos de 
mais de 5 milhões de pessoas 
que vivem em zonas rurais 
carentes.

Segundo dados do Mi-
nistério da Integração Na-
cional (MI), pasta hoje res-
ponsável pela coordenação 
do projeto, de 2011 a março 
de 2015, foram construídas 
mais de 823 mil cisternas 
voltadas para o consumo. O 
número corresponde a 13,1 
bilhões de litros de água em 
capacidade de armazena-
mento. 

No mesmo período, 
outras 110 mil foram cons-
truídas para a produção de 
alimentos. O investimento 
é de R$ 4,2 bilhões, segun-
do o MI.

O sertanejo Raimun-
do Rodrigues Pessoa, de 48 
anos, morador de Itapipoca, 
no Ceará, viu a vida da famí-
lia mudar em 2010, quando 
uma cisterna para consumo 
foi construída em casa. Acos-
tumados a passar por longos 
períodos de seca, os filhos e 
a mulher sofriam com o con-
sumo de água contaminada. 
“Hoje minha água mineral 
é a minha cisterna”, diz a 
esposa de Raimundo, Ma-
ria das Dores Soares, de 44 
anos. Dois anos depois, uma 

Programa garante abastecimento a 
5 milhões na região do Semiárido

ÁGUA PARA TODOS

cisterna para a produção ali-
mentar abriu as portas para 
Raimundo plantar e vender 
abacaxi, cebolinha, chuchu e 
banana. A renda da família 
aumentou para mais de R$ 1 
mil por mês. Com a melhora 
nas condições de produção, 
Raimundo também passou 
a criar porcos e galinhas. 
“Nunca imaginei um quin-
tal com tanta comida”, conta 
o agricultor. A tecnologia é 

simples e de baixo custo: a 
água da chuva é captada do 
telhado por meio de calhas 
e armazenada nas cisternas 
construídas com placas de ci-
mento, permitindo que uma 
família de até cinco pessoas 
possa ter água para beber e 
comer por até oito meses.

“Se uma pessoa usar 
um satélite e abrir o mapa 
daqui, ela vai ver que está 
cheio de pontos verdes. Es-

A Agência Executi-
va de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba 
(Aesa) notificou 36 mi-
croempresas de lava a 
jato durante quatro dias 
de fiscalização em Cam-
pina Grande. Os em-
preendimentos estão 
funcionando com poços 
artesianos irregulares 
e sem outorga, que é 
a licença para o uso da 
água. De quinta-feira 
passada até a tarde des-
ta quarta-feira (29), 51 
microempresas haviam 
sido visitadas. As mi-
croempresas notificadas 
têm um prazo de 15 dias 
para se regularizar.  

Quem não se ade-
quar às normas pode ser 
multado e até mesmo 
ter a bomba hidráulica, 
utilizada para retirar a 
água do poço, lacrada. 
“É importante lembrar 
que existe uma legisla-
ção que regulamenta o 
uso dos recursos hídri-
cos. Antes de perfurar 
um poço e começar a 
usar a água do lençol 
freático é preciso soli-
citar uma autorização 
na Aesa. Então, neste 
primeiro momento es-
tamos orientando sobre 
como regularizar a si-
tuação destes empreen-
dimentos”, destacou 
o presidente da Aesa, 
João Fernandes da Silva. 

De acordo com o ge-
rente da Aesa, Pedro Cri-
sóstomo Alves Freire, na 
próxima semana a fiscali-

zação será feita em cida-
des próximas a Campina 
Grande. “Queremos me-
dir a quantidade de água 
que está sendo retirada 
dos lençóis freáticos para 
a lavagem dos carros e 
também saber se existem 
empreendimentos usan-
do água do abastecimen-
to público para este fim”, 
informou. 

Outorga 
 Por tratar-se de um 

bem público, o uso da 
água para o consumo 
ou para qualquer outra 
utilização requer uma 
autorização especial co-
nhecida como outorga, 
que é um ato adminis-
trativo que garante ao 
usuário o direito de uso 
dos recursos hídricos, 
mediante prazo deter-
minado, nos termos e 
condições expressas no 
respectivo ato. 

A administração 
pública é responsável 
por controlar o uso das 
águas, protegendo o in-
teresse público, poden-
do suspender a licença 
em caso de conflito ou 
escassez, pelo não cum-
primento dos termos da 
outorga, pela ausência 
de uso por um número 
determinado de anos, 
entre outros casos. Ou-
tras informações sobre 
autorização para uso dos 
recursos hídricos estão 
disponibilizadas na inter-
net, no site www.aesa.
pb.gov.br.

Aesa identifica 36 
empresas irregulares

LAVA JATO EM CG

ses pontos são plantações 
no meio do Semiárido. Isso 
só foi possível por causa das 
cisternas”, atesta o agricultor 
familiar Abelmanto Carneiro 
de Oliveira, de 42 anos, em 
depoimento ao Portal Brasil. 
Morador de Riachão do Ja-
cauípe, na Bahia, Abelmanto 
afirma que a construção das 
cisternas mudou a rotina da 
região e a ajudou a reduzir 
o êxodo rural. “Vejo agricul-
tores voltando para o campo 
com liberdade para traba-
lhar naquilo que mais gos-
tam”, diz ele.

Casado e pai de uma 
menina, Abelmanto foi con-
templado com a construção 
de uma cisterna para produ-
ção alimentar em 2008. De lá 
para cá, apostou na diversifi-
cação. “garanto uma alimen-
tação saudável para minha 
família e vendo a produção 
excedente. Aqui eu planto 
cebolinha, alface, coentro, 
quiabo, beterraba, cenoura, 
melancia, manga... A lista é 
grande”, brinca ele. A família 
também cria 47 cabras e ove-
lhas e 45 galinhas.

Foram construídas 
mais de 823 mil 
cisternas 
voltadas para 
o consumo 
humano de 
2011 a março 
de 2015



FLAVIO CESAR DE BELMONT FONSECA, PORTADOR DO CPF: 268.156.564-20, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação, através do Processo 2015-001121/TEC/LO-9493, para Construção de Residencial Multi-
familiar dotado de sistema sanitário de fossa séptica e sumidouro, situado a Rua Manoel Geremias 
de Albuquerque, ST 42, QD 007, LT 128, Bairro Cidade dos Colibris, Município de João Pessoa – PB.

CONSTRUTORA TROPICAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 04.984.077/0001-02, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação, através do Processo 2015-000834/TEC/LO-9420, para Construção de Residencial Mul-
tifamiliar dotado de sistema sanitário de fossa séptica e sumidouro, situado a Rua dos Pinheiros, 
Lot. Quinta do Gramame, LT 190, QD 50, Bairro de Muçumagro, Município de João Pessoa – PB.

METRO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 
07.535.018/0001-37, Torna público que requereu a sua Licença Prévia junto a SUDEMA, de 
Construção Multifamiliar, localizada a Av. Café Filho, QD. 89, LT. 113, BESSA, através do Processo 
2015-002090/TEC/LO-2411.

CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.234.399/0001-40, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Alteração nº 679/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 521 dias. Para a atividade 
de: Incineração de Resíduos Industriais e Hospitalares, para Incinerador com capacidade de Inci-
neração de 100 kg/h Na(o) -  ROD PB 321, KM 2,6 S/Nº FAZENDA MARABA Município:  BELEM 
DO BREJO DO CRUZ – UF: PB. Processo: 2014-006995/TEC/LA-0486.

CONSTRUTORA MARQUISE S/A – CNPJ/CPF Nº 07.950.702/0001-85, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
691/2015 em João Pessoa, 24 de abril de 2015 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: EMPREEN-
DIMENTO COMERCIAL DE USO MISTO (SHOPPING CENTER) NO MUNICÍPIO DE CABEDELO 
Na(o) -  BR 230 KM 10  Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2014-008928/TEC/LI-3714.

N & D ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.909.518/0001-69, Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 733/2015 
em João Pessoa, 28 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
com 24 (vinte e quatro) Unidades Habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual Na(o) 
-  RUA PROF. CRISTINA LORENZO, ST-55, QD-004, LT-0309, PLANAI. DA BOA ESPERANÇA, 
PARATIBE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-001148/TEC/LI-3873.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°693/2015/2014 em João Pessoa, 27 de Abril de 2015 – 
Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 
de Guarabira – PB.  Na(o) – Município: GUARABIRA - UF: PB: Processo: 2015-000914/TEC/LO-9447.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°694/2015 em João Pessoa, 27 de Abril de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Reforço do Sistema de Abastecimento de Água de João Pessoa na 
área de influência do Reservatório R-2, com a construção de um poço tubular profundo (210m), 
vazão esperada de 100.00l/h. Na(o) – ÁREA DO R-2. Município: JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 
2015-001097/TEC/LI-3869.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°620/2015 em João Pessoa, 15 de Abril de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Reforço do Sistema de Abastecimento de Água de João Pessoa na 
área de influência do Reservatório R-7, com a construção de um poço tubular profundo (222m), 
vazão esperada de 120.00l/h. Na(o) – ÁREA DO R-7. Município: JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 
2015-001100/TEC/LI-3870.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N113/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/05/2015 às 09h para:

Aquisição de autoclaves, destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria - 
SEAP conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00376-7
João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N201/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, 
telefone (083)3218-4588, no dia 15/05/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos 
leves e pesados com reposição de peças, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00359-4
João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N122/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/05/2015 às 14h para:

Aquisição de material de informática, destinado a Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente - SUDEMA, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00387-5
João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N101/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 20/05/2015 às 09h para:

Aquisição de material de informática, microcomputador, notebook e impressora, destinado a Fun-
dação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba - SECTMA/FAPESQ, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00385-8
João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N111/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/05/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico hospitalar e laboratório, destinado a 
Secretaria de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00386-8
João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 15-00377-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 008/2015, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à referente à confecção e instalação de escadas tipo marinheiro, para reservatório 
elevado, no Regional do Brejo, no Estado da Paraíba.  Abertura: 19/05/2015 – às 10:00 horas. 
Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, 
no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – 
e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 29 de abril de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

EMEPA-PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2015

REGISTRO CGE Nº 15-60001-7, De 28/04/2015-PROC. Nº 442/2015.
OBJETIVO: Alienação de  21 (vinte  e um) animais bovinos adultos e uma cria ao pé, mediante 

DESCARTE SELETIVO, assim distribuidos por  raça e sexo: 06(seis) fêmeas da raça GIR, sendo 
uma acompnahada de cria ao pé e 04(quatro) machos adultos destinados à recria e 01(um) macho 
para abate;  04(quatro) fêmeas da raça SINDI e 06(seis) fêmeas da raça GUZERÁ, avaliados em               
R$ 33.980,00 (Trinta e três mil, novecentos e oitenta reais). O leilão será comandado pelo Leiloeiro 
Administrativo, designado pela Portaria nº 057/2015, de 23/02/2015, publicada no Diário Oficial 
do Estado em 24/02/2015. Não será fornecido Registro Genealógico dos animais porventura 
registrados e a EMEPA-PB não terá responsabilidade pelo caráter reprodutivo dos mesmos.

LOCAL, DATA e HORÁRIO: Estação Experimental João Pessoa, localizada na Zona Rural do 
município de Umbuzeiro-PB, no dia 30 de maio de 2015, às 10:00 horas.

FORMA DE PAGAMENTO: à vista, em espécie ou cheque nominativo à EMEPA-PB com 
desconto de 3%  (três por cento) ou a prazo, em 02 (duas) parcelas iguais, sendo: 1(uma) 
parcela à vista    e   outra  parcela a ser liquidada mediante cobrança bancária, com vencimento  
para 30/06/2015.  Não serão aceitos cheques de terceiros. Entrega dos animais arrematados, 
mediante  efetivação do pagamento da 1ª parcela ou do valor a vista. No caso do pagamento ser 
em cheque, a entrega do(s) animal ou animais se dará após a devida compensação bancária. 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Lei Estadual nº 9.697/2012.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Toda e qualquer  pessoa física ou jurídica no gozo de suas 

obrigações civis, desde que adimplentes junto a EMEPA, não inscritas no SERASA/SPC e no 
CAFIL (Lei Estadual nº 9.697/2012) e que cumpra o regulamentado na Lei Federal nº 9.854/99 
e Lei Estadual nº 9.821/2012.

MAIORES INFORMAÇÕES: Na sede da EMEPA-PB, localizada na Rodovia Estadual Ministro 
Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé III, João Pessoa-PB, no horário das 08 às 14 horas 
(2ª a 6ª feira) pelos fones 83-3198-0650/0654/0666, pelo fax 83-3198-0667 ou pela internet no 
site: www.emepa.org.br/editais.  

João Pessoa-PB,  29 de  abril de 2015.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO
Presidente da CPL/EMEPA-PB

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – VIGÉSIMAQUARTACHAMADA
O Diretor PresidentedaCompanhia Paraibana de Gás - PBGÁS, George Ventura Morais,no uso 

de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Concurso Público 
– EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do Estado de 19/08/2012,

RESOLVE:
1. Convocar o candidato abaixo relacionado, classificado no Concurso Público da PBGÁS 

obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecer a sede da PBGÁS 
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período 
de 30/04/2015 a 14/05/2015, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aquele que 
não se apresentar no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de 
Inscrições, munido dos documentos que comprovem os seguintes requisitos:

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional, 

de caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos 

Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º;
d) Quitação das obrigações eleitorais;
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino);
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego 

em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento 
de proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis;

g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93;
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo;
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva 

regularidade;
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP 

(se já cadastrado); e,
k) 01 (uma) foto 3x4 recente.

RELAÇÃO DO HABILITADO EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1047 – ENGENHEIRO (Função Mecânica)
CLASS  NOME    DOC
0004  JOSÉ FELIX DA SILVA NETO  2625658

CARGO: 2018 – ASSISTENTE (Função Administrativa)
CLASS  NOME    DOC
0005  HELYEL NUNES FERREIRA  3079150

João Pessoa (PB), 29 de abril de 2015.
GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente da PBGÁS

BRUNET INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ Nº 11.900.180/0004-
27, IE Nº 16.129.831-1, a qual veio comunicar que foram extraviados os Livros de Entrada, saída, 
Apuração de ICMS do período de 2010 a 2013, os Livros Caixas do ano de 2010 a 2013. Conforme 
Certidão datada de 28 de abril de 2015.

BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA – CNPJ Nº 
21.943.778/0001-04, Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – COM VAREJ. DE COMBUSTÍVEIS E CONVENIEN-
CIAS – COM MRS = AC: 1.383,49m² = INV. 60.000 = EMP: 05 – LOC. ATV. AV. DEP. RAIMUNDO 
ASFORA S/N – TRES IRMAS – CAMPINA GRANDE – PB. Processo: 2015-001554/TEC/LI-3905.

POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS SANTO ANTONIO LTDA – CNPJ Nº 
05.911.784/0001-23, Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, R.L.O Nº 897/13, REF. PROC. 863/13 – COM. VAREJ. DE COMBUS. PARA AUTOS, 
POUSADA, BORRACHARIA E RESTAURANTE, CONVENIENCIA = IT: 30MIL = AC: 2031,95M² 
= NE: 19 = L/ATV: BR 230 KM, S/N – SITIO BALANÇO – ZONA RURAL – SANTA LUZIA – PB. 
Processo: 2014-009119/TEC/LO-9187.

TAVARES & LUCENA LTDA – CNPJ Nº 05.375.834/0001-03, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 3841/12/
PROC. Nº 11-001243 – COM. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. – AC: 303,64m² - INV. 180000 
– EMP. 02 – LOC. ATV. ROD. PB 400-A, B. HORIZONTE – B. DE SANTA FÉ – PB. Processo: 
2014-003923/TEC/LO-7893.
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Geral

Delegacia atende 760 em um ano
TRATAMENTO ESPECiAL PARA DEfiCiENTES

Especializada é a 1a do 
país e mostra a violência 
escondida do poder público

Criada em junho do ano 
passado na capital paulista, 
a primeira delegacia do país 
dedicada exclusivamente ao 
atendimento da pessoa com 
deficiência já atendeu 760 ca-
sos, informou ontem a secre-
tária dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Linamara Ri-
zzo Battistella. em São Paulo.

De acordo com Marli 
Maurício Tavares, a delegada 
titular responsável pela uni-
dade, a maior parte dos ca-
sos diz respeito a denúncias 
de maus-tratos, negligência, 
injúria e abandono. “Depois 
vêm  abuso sexual e os cri-
mes patrimoniais”, disse. A 
delegada informou que as 
pessoas que mais têm procu-
rado a delegacia são as que 
possuem deficiência auditiva 
[33% do total dos atendi-
dos], e são recebidas no local 
por intérpretes de libras.

“Com essa delegacia, o 
governo paulista demonstra 
que segurança pública não é 
repressão e, sim, proteção ao 
cidadão, à vítima e também 
inclusão. Lamentavelmente, 
na maior parte das vezes, 
a violência em relação aos 
deficientes é praticada por 

Elaine Patricia Cruz 
Da Agência Brasil

seus familiares ou pessoas 
próximas. É uma violência 
escondida e de difícil conhe-
cimento por parte do poder 
público. Com a instalação da 
delegacia conseguimos fazer 
com que as vítimas passem a 
procurar mais o poder públi-
co”, disse Alexandre de Mo-
raes, secretário de Segurança 
Pública de São Paulo.

A delegacia possui ram-
pa de acesso, oferece lin-
guagem braile nas portas da 
delegacia para identificação 
e profissionais capacitados 
para o atendimento, e tam-
bém registra boletins de 
ocorrência em braile ou em 
formato sonoro para as pes-
soas com deficiência visual.

“Além do atendimento 
policial, temos o atendimen-
to psicossocial, com assis-
tentes sociais e psicólogos. 

Há, ainda, visitas domicilia-
res para o acompanhamento 
de alguns casos que não são 
necessariamente criminais”, 
disse Luiz Carlos Lopes, 
coordenador de programas 
da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

“Essa delegacia está 
criando protocolos de aten-
dimento. Isso está sendo re-
digido e será feito um mate-
rial [que será distribuído em 
junho] para que as outras de-
legacias saibam como aten-
der pessoas com deficiência. 
Queremos capacitar as equi-
pes para atender melhor”, fa-
lou Lopes.

Segundo Linamara, a 
ideia não é criar mais de-
legacias do tipo no Estado, 
mas preparar as já existen-
tes para melhorar o atendi-
mento à pessoa com defi-
ciência. “Queremos difundir 
conhecimentos, capilarizar 
o atendimento. E queremos 
que as delegacias tenham as 
mesmas condições. Aquilo, 
por exemplo, que a delegacia 
do Pontal do Paranapanema 
não puder resolver, ela fará 
via internet ou videoconfe-
rência com os profissionais 
daqui”, explicou a secretária.

Uma das pessoas que 
procurou a delegacia ontem 
para registrar uma queixa foi 
o gerente comercial Marcelo 
garin, pai de uma criança de 
seis anos que tem deficiência 
auditiva.   

Aumento dos combustíveis tem pressionado a inflação, conforme o Índice de Preços ao Consumidor

Copom sobe taxas de juros 
pela quinta vez este ano

Pela quinta vez seguida, o 
Banco Central (BC) reajustou 
os juros básicos da economia. 
Por unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
aumentou ontem a taxa Selic 
em 0,5 ponto percentual, para 
13,25% ao ano. O órgão mante-
ve o ritmo do aperto monetário. 
Na reunião anterior, no início 
de março, a taxa também tinha 
sido reajustada em 0,5 ponto.  
Com o reajuste, a Selic chega 
ao maior percentual desde ja-

neiro de 2009, quando estava 
em 13,75% ao ano. A taxa é o 
principal instrumento do BC 
para manter a inflação oficial, 
medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), sob controle. Oficial-
mente, o Conselho Monetário 
Nacional estabelece meta de 
4,5%, com margem de tolerân-
cia de 2 pontos, podendo chegar 
a 6,5%. No entanto, o próprio 
BC admitiu no último Relatório 
de Inflação que o índice deverá 

encerrar 2015 em 7,9%. 
Segundo o Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística 
(IBgE), o IPCA acumula 8,13% 
nos 12 meses terminados em 
março. De acordo com o bole-
tim Focus, pesquisa semanal 
com instituições financeiras 
divulgada pelo BC, o IPCA en-
cerrará 2015 em 8,25%. Este 
ano, a inflação está sendo pres-
sionada pelos aumentos de 
preços administrados como 
energia e combustíveis.

Maior parte dos 
casos registrados 
se refere a
maus-tratos, 
negligência, 
injúria e 
abandono, abuso 
sexual e crimes 
patrimoniais

FoTo: Reprodução/Internet



Responsavel.: LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 293908184-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            991,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025758
Responsavel.: MARCIANA DE LIMA FRANCO
CPF/CNPJ....: 760568804-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,58
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025643
Responsavel.: MUITO FACIL ARRECADACAO E RECE
CPF/CNPJ....: 002789417/0011-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.493,94
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025726
Responsavel.: MINDELO CONSTRUCOES E INCOR-
PO LTDA
CPF/CNPJ....: 014977470/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            273,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025147
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTR
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            498,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026061
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTR
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            192,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026017
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCAO 
IDUSTRIAI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026155
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTR.
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            319,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026033
Responsavel.: MRV ENGENHARIA E PARTICIPA-
COES S.A
CPF/CNPJ....: 008343492/0110-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            438,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025619
Responsavel.: PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ....: 008330367/0003-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.855,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024903
Responsavel.: PERON ALMEIDA DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ....: 161424204-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            694,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025541
Responsavel.: TANABATA  COMERCIO LOUNGE LTDA
CPF/CNPJ....: 012717552/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            875,81
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025917
R          PB
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            868,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025958
Responsavel.: WURMS CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ....: 018234957/0001-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            868,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025741
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,  30/04/2015
----------------------------------------

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.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            581,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025679
Responsavel.: ATLANTICA INCORPORACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 007386765/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.110,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025994
Responsavel.: ARYELLISON R. SILVA
CPF/CNPJ....: 013467323/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025950
Responsavel.: CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO  1
CPF/CNPJ....: 047508411/1145-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            359,76
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025661
Responsavel.: ANDRE TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 050156224-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.176,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023607
Responsavel.: DARLENE HONORATO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 014534116/0001-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            233,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024316
Responsavel.: DIOGENES ARAUJO LINS
CPF/CNPJ....: 364841484-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.101,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025569
Responsavel.: DIOGENES ARAUJO LINS
CPF/CNPJ....: 364841484-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.101,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025570
Responsavel.: FL CLAUDINO COM DE COLC LTDA
CPF/CNPJ....: 003006718/0003-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024431
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.972,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024896
Responsavel.: JOSE J DOUETTES VASCONCELOS ME
CPF/CNPJ....: 012007896/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025082
Responsavel.: LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 064317594-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            785,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024546
Responsavel.: LUIZ CARLOS FREIRE MELO FILHO
CPF/CNPJ....: 019878296/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            872,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025916
Responsavel.: LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETR.
CPF/CNPJ....: 012922993/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.011,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026098
Responsavel.: LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRON
CPF/CNPJ....: 012922993/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            308,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026171

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.068,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025625
Responsavel.: MARIA CRISTINA D VASCONCELOS 
F EPP
CPF/CNPJ....: 005914609/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024112
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 - 024655
Responsavel.: PEDRO LUIZ DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 008250664-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025359
Responsavel.: PEDRO LUIZ DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 008250664-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025362
Responsavel.: POLITICAPB SERV.DE INTERNET 
E COMUN
CPF/CNPJ....: 011386040/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            181,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025133
Responsavel.: RPM EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LT
CPF/CNPJ....: 017717572/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.845,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021780
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025520
Responsavel.: VIA ENGENHARIA S/A
CPF/CNPJ....: 000584755/0010-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            547,20
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025584
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,  30/04/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ARRUDA COMERCIAL DE COSME-
TICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 035488758/0002-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            427,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025298
Responsavel.: ATACADAODISTRIBUICAO COM E 
IND LTDA
CPF/CNPJ....: 075315333/0074-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            159,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023425
Responsavel.: BRA LIO SILVEIRA SUCUPIRA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 082459364-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            710,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022496
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DIST. 
ELET. EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            645,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024389
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.347,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024731
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            262,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024349
Responsavel.: ERIVALDO FERNANDES DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 011234971/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            321,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026034
Responsavel.: INTERBLOCK ART. DE CIMENT. S.A
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025417
Responsavel.: JANILMA JOAQUIM DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017962171/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            292,92
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022896
Responsavel.: JOAN DA SILVA NASCIMENTO ME
CPF/CNPJ....: 005898131/0001-51

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

A P.M. de São José de Princesa-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna publico 
que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2015. ObjetoContratação de 
empresa para implantação de pavimentação em paralelepípedos no Povoado Saco dos Caçulas 
neste município de São José de Princesa - PB. Data da abertura dia 15/05/2015 às 09:00 horas 
na sala de reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. 
Informações pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 29 de Abril de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2015 - SRP.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 
e alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa RICARDO 
GUERRA INFORMÁTICA-ME - CNPJ: 03.500.830/0001-76, foi vencedora do certame com o valor 
total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Gurinhém, 29 de Abril de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00162/2014
Extrato do 2.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00162/2014 com a empresa KARLA GOMES BE-

ZERRA - ME - Tomada de Preços nº 00004/2014, prorrogando-o por mais 90 (noventa) dias, a contar 
de 13/02/2015 até 13/05/2015. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA/PB e KARLA 
GOMES BEZERRA - ME - CNPJ Nº 15.807.855/0001-04. DATA DE ASSINATURA: 13/02/2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE CENCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada 
através dos órgãos de comunicação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015, tendo 
como objeto a Aquisição parcelada de material de expediente e didático destinados as diversas 
secretárias do município e Fundo Saúde, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93, cuja 
sessão fora programada para às 10:30 horas do dia 13 de Maio de 2015, por omissão de informa-
ções exigidos na Lei de Licitação 8.666/93, sendo nova data e horário oportunamente divulgados 
através dos meios de comunicação.

Triunfo - PB, 29 de Abril de 2015
ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará lici-

tação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a execução de obras de construção de uma Ponte sobre o canal vertedouro da Lagoa 
do Paó, na cidade de Alagoa Grande - PB, no dia 18/05/2015 às 8:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 13/05/2015.

 Alagoa Grande(PB), 23 de abril de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará lici-

tação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2015, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a execução de obras de Implantação do Museu da cidade de Alagoa Grande – PB (1ª 
e 2ª Etapas), no dia 18/05/2015 às 10:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada a Rua 
Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 13/05/2015.

 Alagoa Grande(PB), 23 de abril de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará lici-

tação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2015, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a execução de obras de Implantação do Museu do Fotógrafo Alberto Ferreira, na cidade 
de Alagoa Grande – PB, no dia 18/05/2015 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 13/05/2015.

Alagoa Grande(PB), 23 de abril de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará lici-

tação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a execução de obras de Ampliação do Campo de Futebol localizado no Parque Público 
de Lazer da cidade de Alagoa Grande – PB, no dia 18/05/2015 às 16:00 horas, na Sala de Licita-
ções deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 13/05/2015.

 Alagoa Grande(PB), 23 de abril de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS de vias públicas 

urbanas na cidade de Esperança/PB.LICITANTES HABILITADOS: CONCRENOR CONSTRUÇÕES 
DO NORDESTE LTDA e CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME. LICITANTES INABILITADOS: 
ADCRUZ CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA –ME; COFEM CONSTRUÇÕES E 
TECNOLOGIA LTDA – ME; CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA – ME; CONS-
TRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA – ME; COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA 
– ME; DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – ME; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA 
– ME; RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP; SERRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – ME; VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/05/2015, às 08:30 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, no horário das 
08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 33611388. Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança - PB, 29 de Abril de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.005/2015
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.11.005/2015, realizado no dia 29 de abril de 2015 às 10:00 horas, que tem como OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA PARA ATEN-
DER A ZONA RURAL DO MUNÍCIPO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme 
especificações do Edital, foi declarado FRACASSADO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.11.006/2015, no dia 14 de maio de 2015 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 29 de abril de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Fundo Municipal de Saúde de Sapé informa aos 

interessados que fez a seguinte retificação no edital da Pregão Presencial n.º 00019/2015 da 
Fundo Municipal de Sapé: Onde se ler “às 09:00 horas do dia 12 de Maio”, leia-se “às 09:00 horas 
do dia 14 de Maio”. 

Sapé - PB, 29 de Abril de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

A Comissão Permanente de Licitação da Fundo Municipal de Saúde de Sapé informa aos 
interessados que fez a seguinte retificação no edital da Pregão Presencial n.º 00020/2015 da 
Fundo Municipal de Sapé: Onde se ler “às 11:00 horas do dia 12 de Maio”, leia-se “às 11:00 horas 
do dia 14 de Maio”. 

Sapé - PB, 29 de Abril de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO

Onde se lêPREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
Proc. Administrativo nº 243/2015
Lê-se PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
Proc. Administrativo nº 245/2015
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica de 

engenharia, conforme Termo de Referência, constantes no ANEXO I. ABERTURA: 08/05/2015, 
às 13:00 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.RECURSOS 
FINANCEIROS: EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA: 11268.720000/1140-02 / CONSTANTE 
NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2014.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 27 de abril de 2015.

Pedro Cabral Cazé
Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:30 horas do dia 13 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
os serviços de provedor de internet e suporte técnico, destinado às atividades das Secretarias do 
município de Triunfo. A velocidade total será de 26Mbps/Full Duplex (Link dedicado), destinados a 
Sede da Prefeitura e as diversas Secretarias/Setores/Fundo Municipal de Saúde. Recursos: pre-
vistos 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, 28 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 14 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículos 
tipo Passa/Automóvel Hatch, para renovação parcial da frota pertencente à Prefeitura de Cabedelo.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. A nova data se dá por alterações no edital. O 
novo edital está disponível no Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Link: Transparencia.

Cabedelo - PB, 29 de Maio de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

BANANEIRAS CLUBE
ENTIDADE LITERO-RECREATIVA 

E D I T A L
Pelo presente Edital e, de conformidade com o Artigo 22, alínea “b” dos Estatutos, ficam convo-

cados todos os sócios remidos e proprietários(as) do Bananeiras Clube, em pleno gozo dos seus 
direitos a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , a ser realizada no próximo 
dia 08 de maio do corrente, às 19:15 horas em 1ª convocação ou às 20:15 horas em 2ª convocação, 
com o número de sócios(as) presentes na sede social do referido clube para deliberarem sobre as 
questões financeira, societária e organizacional do aludido sodalício.

Bananeiras(PB), 29 de abril de 2015.
Oséas Almeida Neto

Presidente

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO DE PREGÃO
 CORREÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015
OBJETIVO contratação de serviços continuado de manutenção de veículos, sem fornecimento 

de peças, incluindo Serviço Freio, Alternador, Motor, Suspensão dianteira e traseira, Caixa Marcha,  
Embreagem, parte elétrica, bombas , bicos ,Serviço de Retifica e outros serviços ,   destinados a 
frota de veículos do município, bem como os carros agregado conforme especificação do edital 
e seus anexos

Onde se lê: 17 de maio de 2015 as 14:30
A reunião dia 13 de maio de 2015 as 14:30

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Serviços Correlatos,.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02 01 - Gabinete do Prefeito; 04 122 

2001 2004 - Manutenção das Atividades do gabinete do prefeito; 0202 - Secretaria de Administração; 
04 122 2002 2005; Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 0203 - Secretaria 
da Receita Municipal; 04 123 2004 2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Receita 
Municipal; 0204 - Secretaria de Educação: 12 361 1002 2009 - Manutenção das Atividades da 
Educação Básica - MDE; 12 361 1002 2011 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - 
Fundeb 40; 12 361 2006 2013 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar; 02.07 - Secretária 
de Obras, Transporte e Serviços Urbanos; 15 452 2008 2032 - Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos; 02.08 - Secretária de Agricultura; 20 608 
2009 2034 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura; 02.10 - Secretaria de Meio 
Ambiente; 18 541 2013 2087 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente; 3390 
30 00 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e:
CT Nº 00013/2015 - 30.04.15 - HC PEÇAS S/A - R$ 180.714,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material Hospitalar para atender a Secretaria de Saúde de Poço 

Dantas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2015.
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 00043/2015 - 28.04.15 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 183.965,33

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da Secretária de 

Saúde de Poço Dantas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2015.
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 00042/2015 - 28.04.15 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 128.660,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento cocada, conforme proposta de preços e espe-
cificações da Chamada Pública nº 00001/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA:CARLINDA GALDINO DA SILVA.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, conforme item 05 (cocada) da proposta de preço.
VALOR GLOBAL R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).
PRAZO:31.12.2015.

Ibiara- PB, 29 de Abril de  2015
Pedro Feitoza Leite

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de leite inatura, conforme proposta de preços e 

especificações da Chamada Pública nº 00001/2015.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:JOSE LOPES DE OLIVEIRA.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, conforme Item 07 (leite inatura) da proposta de preços.
VALOR GLOBAL R$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais).
PRAZO:31.12.2015.

Ibiara- PB, 29 de Abril de  2015
Pedro Feitoza Leite

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de polpa de frutas, conforme proposta de preços 

e especificações da Chamada Pública nº 00001/2015. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, conforme Item 08 (polpa de frutas) da proposta de preços.
VALOR GLOBAL R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
PRAZO:31.12.2015.

Ibiara- PB, 29 de Abril de  2015
Pedro Feitoza Leite

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de arroz vermelho, conforme proposta de preços 

e especificações da Chamada Pública nº 00001/2015.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:MIOZES SIMÃO DE LIMA.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, conforme Item 02 (arroz vermelho) da proposta de preços.
VALOR GLOBAL R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
PRAZO:31.12.2015.

Ibiara- PB, 29 de Abril de  2015
Pedro Feitoza Leite

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de pimentão, banana, batata doce e coentro, 

conforme proposta de preços e especificações da Chamada Pública nº 00001/2015.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, confome Itens 01, 03, 04 e 06 (pimentão, banana, batata doce e coentro) da proposta de 
preços.

VALOR GLOBAL R$ 9.650,00 (nove mil e seiscentos e cinquenta reais).
PRAZO:31.12.2015.

Ibiara- PB, 29 de Abril de  2015
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para os serviços de assessoria de acordo com a Tomada de Preços  
nº  00021/2015.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME 
OBJETO: Objeto a contratação de empresa para realização de serviços técnicos especializados 

de consultoria para elaboração de planos de trabalho, elaboração de projetos de engenharia acom-
panhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, assessoramento 
a todos os pleitos do Município em órgãos públicos e demais serviços especificados no anexo do 
oficio da Secretaria de Administração.

VALOR MENSAL R$:  2.500,00  (dois mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBAL R$:  20.000,00  (vinte mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 29 de abril de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -   Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de locação de equipamentos de som de acordo com a  Tomada de 
Preços  nº  00022/2015.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE - ME 
OBJETO: A locação de equipamentos de som, para sonorização de eventos da Prefeitura Muni-

cipal, na zona urbana ou rural do Município de Aguiar, devendo o som ter capacidade de 20.000 a 
70.000 watts rms e observadas as condições constantes na clausula terceira deste edital. A previsão 
do numero de horas de locação na vigência do contrato é de 200 horas. 

VALOR  GLOBAL R$:  48.000,00  (quarenta e oito mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 29 de abril de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -   Prefeito

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de uma Patrulha Mecanizada posta de Trator Agrícola Novo, Batedeira de 

Cereais, Carreta tanque elíptico, carreta agrícola tipo basculhante, grade hidráulica e roçadeira 
agrícola, para uso do município, com recursos do contrato de repasse nº 784047/2013, firmado 
com o Governo Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e por intermédio da 
Caixa Econômica FederalFUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02070.15.452.2009.1074 
- AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA 4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE 4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Elemento de despesas: 
4490.52.0000; Fontes: 000/052.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00024/2015 - 29.04.15 - Base Maquinas 
e Implementos AgricolasLtda - R$ 144.000,00 CT Nº 00025/2015 - 29.04.15 - John Deere - Veneza 
Maquinas e Equipamentos - R$ 5.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores novos para uso de veículos e máquinas 

da Prefeitura Municipal.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02050.12.361.1006.2013 
- 02050.12.361.2002.2015 - 02050.12.361.2002.2016 - 02050.12.361.2002.2017 - 
02070.15.122.1007.2034 02080.20.122.1008.2038 - 02090.08.122.1009.2042 - SO-
CIAL 02110.10.301.2007.2024 - 02110.10.302.2019.2066 - 02110.10.304.2007.2032 
- 02120.08.243.2017.2043 - 02120.08.244.2016.2050 - Elemento de Despesa: 33.9030.0000 
FONTES 000 - 001 - 002 - 019 – 015VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:

CT Nº 00023/2015 - 27.04.15 - Auto Center - R$ 219.338,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de camisetas em malha e fardamentos personalizados diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.30.00 - 12.361.0042.2009, 12.361.0188.2010, 12.361.0188.2015, 

12.365.0195.2017, 12.367.0228.2018.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00021/2015 - 29.04.15 - DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-ME - R$ 30.777,16
CT Nº 00022/2015 - 29.04.15 - WILLAMS MEDEIROS JUNIOR-ME - R$ 17.053,80

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Execução de serviços de transportes diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.33.00 , 33.90.36.00, 33.90.39.00 - 04.129.0021.2006, 

12.361.0197.2016, 04.122.0202.2019, 12.361.0197.201615.452.0504.2020, 10.302.0104.2021, 
10.302.0104.2022, 10.302.0104.2023, 10.302.0428.2024, 10.303.0212.2025, 10.304.0246.2026, 
10.305.0245.2027, 26.782.0060.2038

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00023/2015 - 29.04.15 - Antonio Claudio Costa Santos - R$ 10.800,00
CT Nº 00024/2015 - 29.04.15 - FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO - R$ 14.400,00
CT Nº 00025/2015 - 29.04.15 - Francisco Raimundo Alves - R$ 9.600,00
CT Nº 00026/2015 - 29.04.15 - João Batista Bernardo - R$ 24.000,00
CT Nº 00027/2015 - 29.04.15 - João Epifânio da Silva Filho - R$ 12.800,00
CT Nº 00028/2015 - 29.04.15 - JOAQUIM MANOEL DA SILVA - R$ 9.600,00
CT Nº 00029/2015 - 29.04.15 - Joelma Silva dos Santos - R$ 9.600,00
CT Nº 00030/2015 - 29.04.15 - JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO - R$ 6.800,00
CT Nº 00031/2015 - 29.04.15 - Leonardo Paulo Leite - R$ 17.600,00
CT Nº 00032/2015 - 29.04.15 - Manoel Nunes da Silva - R$ 9.600,00
CT Nº 00033/2015 - 29.04.15 - MAURICIO GOMES DA COSTA - R$ 9.600,00
CT Nº 00034/2015 - 29.04.15 - MURILO GOMES DA COSTA - R$ 20.000,00
CT Nº 00035/2015 - 29.04.15 - Ronaldo da Costa Nogueira - R$ 16.000,00
CT Nº 00036/2015 - 29.04.15 - Severina Paulo Leite - R$ 17.600,00
CT Nº 00037/2015 - 29.04.15 - Vanderley Rodrigues dos Santos - R$ 9.600,00
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 EDITAL DE CHAMAMENTO n° 44. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba ), fica convocado o servidor 
Leandro José Bianor, matrícula n. 169.253-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de 
apresentar PRESTAÇÃO DE CONTAS da E. E. E. F. M. Antônio Camelo, localizada no município 
de Alhandra, referentes aos programas: PNAE 2013 e 2014, MAIS EDUCAÇÃO 2012, 2013 e 
2014 e PDDE 2013 e 2014, ora objeto do Processo Administrativo Disciplinar nº 0030524-5/2014. 

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente regularização das contas 
poderão implicar em responsabilidade civil, penal e administrativa. Neste caso, os autos serão 
remetidos ao Ministério Público para a instauração da Ação Penal cabível, de acordo com o que 
preceitua os Art. 159 da Lei Complementar nº 58/2003, bem como a instauração de Ação Civil 
de Improbidade Administrativa, por descumprimento dos Arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992.  

João Pessoa, 28 de Abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 830.990,96.

Mari - PB, 29 de Abril de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE - 10.302.4280.2028 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 11.0311 - GASTOS COM SAÚDE 15% - 10.302.4280.2030 
- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3390.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR - 
3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00069/2015 - 29.04.15 - 

PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 830.990,96.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Aquisição de Peças 
Diversas, Baterias, Filtros e outros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DOBU AUTO PEÇAS LTDA - EPP - R$ 487.940,00.

Solânea - PB, 06 de Abril de 2015
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 032/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 030/2015 de 30 de Março 
de 2015, com abertura para 14 de Abril de 2015, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE 
HOREBE, 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(s) Empresa(s): 
F. LEITE DA SILVA -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 19.433.111/0001-10, estabelecida à Rua Maria 
da Piedade Viana,283 - Por do Sol, Cajazeiras, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 
33.200,00 (Trinta e Três Mil, Duzentos Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou as-
sinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 27 de Abril de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.067.463/0001-21. Torna público 
que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a 
Autorização Ambiental nº 700/2015 em João Pessoa, 27 de abril de 2015 - Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: CANTEIRO DE OBRAS DA AMPLIAÇÃO DO MANAIRA SHOPPING CENTER. 
Na(o) – RUA MARIA DE LOURDES VASCONCELOS CARDOSO, S/N, BESSA Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-002032/TEC/AA-3422.

 EMPRESA LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 00.976.179/0001-
17, IE Nº 16.111.087-8, o qual veio comunicar que foram extraviados os seguintes documentos: 05 
talões de Notas Fiscais de Serviços 001 a 250 cuja confecção foi autorizada pela Prefeitura Municipal 
de Cabedelo(PB) através do Processo nº 2136/1996, Alvará de Licença de funcionamento emitido 
pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, um Livro de Registro de Serviços Prestados ISSQN; que 
tomou conhecimento do extravio dos documentos citados em uma fiscalização realizada por fiscais 
do município de Cabedelo(PB). Conforme Certidão datada de 28 de abril de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, destinados as Secretarias 

deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.30.00 - 04.122.0020.2004, 04.129.0021.2006, 12.361.0042.2009, 

12.361.0188.2010, 12.361.0188.2012, 12.361.0188.201512.365.0195.2017, 12.367.0228.2018, 
04.122.0202.2019, 10.302.0104.2021, 10.302.0104.2023, 10.302.0428.2024, 10.304.0246.2026, 
08.243.0021.2028, 09.271.0050.2030, 08.244.0224.2031, 08.244.0081.2032, 08.244.0081.2033, 
08.244.0486.2034, 08.244.0486.2035, 20.606.0018.2036, 20.606.0427.2037, 26.782.0060.2038, 
27.812.02472039, 27.812.02242040, 17.813.0221.2041, 08.244.00812042

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00038/2015 - 29.04.15 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 112.676,20

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material Gráfico diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde 

deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2015 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 0003/2014, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00091/2014, 
realizado pelo Prefeitura Municipal de Conceição.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 0213 - Fundo Municipal de Saúde 
de Mataraca; 10 301 0428 2.041 Manutenção Fundo Municipal de Saúde; 3.3.90.30.00 - Material 
de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca juntamente com o Fundo Municipal 

de Saúde de Mataraca e:
CT Nº 00024/2015 - 06.04.15 - A3 Gráfica e Editora Ltda - ME - R$ 132.760,00

 IMENSA S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA DO NORDESTE
CNPJ 09.093.386/0001-06

NIRE 25 3 0000529 7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Imensa S/A Indústria Metalúrgica do Nordeste convocados 
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará   no dia 08 de 
maio de 2015, às 12:00 horas, na sede social na Rua Estevão Brett, no. 170, (Rod. BR 101) Distrito 
Industrial, CEP 58.320-088, João Pessoa, PB para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Eleição dos membros da Diretoria, e
2. Exame das contas da Diretoria, do Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras, 

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.
Os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial 

do Estado da Paraíba nos dias 01, 02 e 05 de abril de 2015 e no jornal A União nos dias 01, 02 e 
03 de abril de 2015 respectivamente e estão à disposição dos senhores acionistas na sede social.

João Pessoa, 28 de abril de 2015.
Thomaz Melo Cruz
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Flores Naturais , 
que serão utilizadas pelo Cerimonial em eventos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 28 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 08/2015
OBJETO: : contratação de empresa ou pessoa física especializada para locação/prestação 

de serviços de Locação de veículos utilitários, acoplados com bancadas e capota, destinado ao 
Transporte Escolar deste município, conforme especificações constantes nos anexos do Edital.

FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2015, 33.90.36
VENCEDOR: FRANCISCO TAVARES CPF: 282.096.158-40
VALOR GLOBAL: R$ 19.966,00 (dezenove mil novecentos e sessenta e seis reais ).
VENCEDOR: JOSÉ MURILO BATISTA CAVALCANTE CPF: 061.565.734-61
VALOR GLOBAL: R$ 14.155,00 (quatorze mil cento e cinquenta e cinco reais).
VENCEDOR: FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS CPF:486.893.514-34
VALOR GLOBAL: R$ 16,092,00 (dezesseis mil e noventa e dois reais).
VENCEDOR: VALSON GALDINO PEDROSA CPF: 000.921.814-90                  VALOR GLOBAL: 

R$ 20.115,00 (vinte mil cento e quinze reais).
HOMOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de 

pregão, convoco o vencedor para assinatura do contrato em até 3(três) dias úteis.
Carrapateira -PB, 29 de Abril de 2015.

André Pedrosa da Silva
Prefeito Municipal de Carrapateira

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

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Aquisição de uma 
Patrulha Mecanizada posta de Trator Agrícola Novo, Batedeira de Cereais, Carreta tanque elíptico, 
carreta agrícola tipo basculhante, grade hidráulica e roçadeira agrícola, para uso do município, com 
recursos do contrato de repasse nº 784047/2013, firmado com o Governo Federal, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e por intermédio da Caixa Econômica Federal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: Base Maquinas e Implementos AgricolasLtda 
- R$ 144.000,00; John Deere - Veneza Maquinas e Equipamentos - R$ 5.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Abril de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

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

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição de 
pneus, câmara de ar e protetores novos para uso de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Auto center - R$ 219.338,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Abril de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2015, que objetiva: Aquisição de Material Gráfico diversos, destinados ao Fundo Municipal 
de Saúde deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: A3 Gráfica e 
Editora Ltda - ME - R$ 132.760,00.

Mataraca - PB, 06 de Abril de 2015
JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR ARAÚJO FERREIRA - Secretaria de Saúde

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

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Engenharia para Pequenos Reparos e 

Pintura das Escolas da Rede Municipal.
LICITANTES HABILITADOS:- CONSTRUTORA MILENIUM LTDA. -COSIMAR CONSTRUTORA 

SINCERA LTDA.- MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA - ME. - OLIVEIRA CUNHA SER-
VIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
12/05/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Abril de 2015
MARCELINO DA SILVA COSTA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - EPP - Valor: R$ 482.160,66.
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, 27 de Abril de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição de Pneus, 
Câmaras de Ar e Serviços Correlatos,; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: HC PEÇAS S/A - R$ 362.768,00.

Capim - PB, 30 de Abril de 2015
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00023/2015, para a aquisição de medicamentos de Farmácia e 
ADJUDICO o seu objeto à Empresa LUIZ SILVA VIEIRA - ME, CNPJ Nº 07.818.323/0001-36, no 
valor global de R$ 126.229.25 (cento e vinte e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e 
cinco centavos).

Aguiar - PB, 29 de Abril de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2015, que objetiva: Aquisição de Material 
Hospitalar para atender a Secretaria de Saúde de Poço Dantas-PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - R$ 183.965,33.

Poço Dantas - PB, 28 de Abril de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2015, que objetiva: Aquisição de 
Material Odontológico para atender as necessidades da Secretária de Saúde de Poço Dantas-PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 128.660,09.

Poço Dantas - PB, 28 de Abril de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

A IMPERIAL CONSTRUÇÕES LTDA convida o Sr. ANTONIO FLAVIO SANTIAGO, ocupante do 
cargo de SERVENTE, portador da CTPS nº 0022651 Série 00029/PB que deixou de comparecer ao 
expediente desde 20/02/2015 até a presente data, sem nenhuma justificativa, A VOLTAR AO TRA-
BALHO, O seu não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias significará abandono de emprego, 
ocasionando a rescisão do contrato de trabalho na forma do artigo 482 da CLT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 034/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 032/2015 de 30 de Março 
de 2015, com abertura para 14 de Abril de 2015, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE 
HOREBE, 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(s) Empresa(s): 
JANE ROBERTO ALVES ARAUNA - ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 11.271.447/0001-11, estabelecida 
à Rua Dr. Batista Leite,57 - Centro, Bonito de Santa Fe, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta 
é de R$ 65.700,00(Sessenta e Cinco Mil, Setecentos Reais); para tomar conhecimento da nota 
do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob 
as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 27 de Abril de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no Auditório Central da Prefeitura Municipal de Alagoinha, Rua 
Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 14.05.2015, licitação modalida-
de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada no Ramo 
pertinente para Confecções parceladas de MATERIAIS GRÁFICOS destinados ao Fundo Municipal 
de Saúde, até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 27 de Abril de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013.2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 13.05.2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Materiais de 
Expedientes e Didáticos para as Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde, até dezembro 
de 2015. Recursos: previstos nos orçamentos vigentes. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 27 de Abril de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14.2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dr. João pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 15h00min, do dia 13.05.2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para contratação de empresa especializada 
no Ramo pertinente para Instalações, configurações e manutenções de redes sem fios (Wireless), 
links de internet com capacidades de 5 MEGAS para diversos setores da administração período 
de 12 (doze) meses. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 27 de Abril de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015.2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 18.05.2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada 
no Ramo pertinente para Confecções parceladas de MATERIAIS GRÁFICOS para as Secretarias 
Municipais de Educação e Finanças, até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 27 de Abril de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

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 06.05.2015 às 09:00 horas, PARA o dia 08.05.2015 às 13:00 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, 29 de abril de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
Proc. Administrativo nº 243/2015

OBJETO:  Contratação de empresa para Aquisição de Material Médico Hospitalar, 
destinadosPSF´S do Município de Nova Olinda-PB, conforme Termo de Referência, constantes 
no ANEXO I. ABERTURA: 12/05/2015, às 10:00 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 
17 DE JULHO DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA: 
11268.720000/1140-02 / CONSTANTE NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2014.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas. Nova Olinda, 27 de abril de 2015.

Pedro Cabral Cazé
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 08h30min do dia 13 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Limpeza e Higiênicos, destinados as Secretarias deste Município. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 22 de Abril de 2015.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 11h00min do dia 13 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização nos departamentos 
administrativos municipais. Todos os sistemas deverão permitir a integração possibilitando assim a 
importação e intercambio de dados. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 02 veículos 
para ficar a disposição desta edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 29 de Abril de 2015.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉDE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL n° 018/2015 
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas –PB, através de seu Pregoeiro Oficial e sua 

Equipe de Apoio, nomeados pela portaria 079/2015, de 19 de janeiro de 2015, vem por intermédio 
deste AVISO, comunicar aos interessados o resultado de julgamento ao recurso administrativo 
que a empresa: JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA – inscrita no CNPJ Nº 
63.478.895/0001-94,interpôs contra sua Inabilitação na Licitação Modalidade Pregão Presencial 
n° 018/2015, que tem como objeto a Aquisição de Material Odontológico, destinados ao assisten-
cialismo do povo carente deste município.Portanto, com base nos relatórios do Pregoeiro Oficial 
e sua Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, referente ao recurso 
interposto pela empresa citada anteriormente, essa Comissão Permanente de Licitações decide por 
UNANIMIDADE e reitera o seguinte: Obedecendo as normas legais e respeitando os pensamentos 
doutrinários, conhecer o Recurso Administrativo interposto pela licitante JOSÉ NERGINO SOBREIRA 
– PJS DISTRIBUIDORA – inscrita no CNPJ Nº 63.478.895/0001-94,com sede a rua Dom Melo, 209, 
Bairro Santa Luzia, Crato-CE, para no mérito negar-lhe provimento total, mantendoa decisão que 
descredenciou e  inabilitou a recorrente por entender que a mesma não apresentou fundamentos 
legais jurídicos para a sua habilitação.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 27 de abril de 2015.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE CONVOCAÇÃO 

Tomada de Preços nº 10.002/2014/CSL/SECRETARIA DE SAÚDE/PMJP
PROCESSO Nº 21.173/2013 – Tomada de Preços Nº 10.002/2014
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPE-

RAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) – DST-AIDS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS.

 A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial de Licitação, 
Chrystiano Madruga Navarro, nomeado pela Portaria nº. 1236/2014 torna público a convocação das 
empresas 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e S&F ENGENHARIA LTDA 
ME, participantes da Tomada de Preços em epígrafe, cujo objeto é a SELEÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E 
ACONSELHAMENTO (CTA) – DST-AIDS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANE-
XOS, para querendo apresentar nova documentação (Habilitação), no dia 18 de maio do corrente 
ano, às 14:30h com fulcro no art. 48, § 3º da Lei 8.666/93. Informamos que a entrega da referida 
documentação deverá ser na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, na 
Av. Júlia Freire, s/n, Torre João Pessoa – PB, no horário das 08:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h.

João Pessoa, 29 de Abril de 2015.
Chrystiano Madruga Navarro 

Presidente da Comissão Setorial de Licitação – SMS/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Material Odonto-
lógico, Hospitalar e Laboratorial, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Email: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com.

Pirpirituba - PB, 24 de Abril de 2015
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA -Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Locação de veículos 
para ficar à disposição desta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME - R$ 54.000,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Abril de 2015.
RINALDO DE LUCENA GUEDES- Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de veículos para ficar à disposição desta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00016/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, PAB FIXO, CREAS, 
NASF e FUS: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba 
e: CT Nº 00034/2015 - 06.04.15 - JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME - R$ 54.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 13:30 horas do dia 14 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Cachoeira dos Indios - PB, 29 de Abril de 2015
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material de expediente para o Fundo Municipal Saúde e para as diversas Secretarias do município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELIANE DO NASCIMENTO 
CAMPOS - R$ 127.674,50.

Cachoeira dos Indios - PB, 29 de Abril de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE - Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de expediente para o Fundo Municipal Saúde e para 

as diversas Secretarias do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2015.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2003 - MANUTENÇÃO DAS AITIVI-

DADES DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURIDICA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1000.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05.00 - SE-
CRETARIA DA FAZENDA 04.123.2001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FAZENDA 06.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
04.121.2003.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DES. INTEGRADO 07.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. 
SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 
02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 08.00 - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 
10.122.2002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.2022.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.2002.2033 - MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.2002.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 10.301.2002.2035 - MANUTENÇÃO 
DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.2002.2037 - MANUTENÇÃO 
DO PROG. DE SAÚDE BUCAL 10.304.2002.2039 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA 10.305.2002.2040 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDE-
MIOLOGICA 09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2008.2050 -MANUTENÇÃO DO PNATE 
12.361.2008.2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - 
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2005.2064 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 11.00 - SECRETARIA 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.122.1001.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 12.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 
26.122.1001.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 
14.00 - SECRETARIA DE POL PUBLICAS DAS MULHERES 14.422.2004.2077 - ESTRUTURA-
ÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEC. DE POL PUBLIC DAS MULHERES 15.00 - SECRETARIA 
DE COMUNICAÇÃO 04.131.2003.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO 16.00 - SECRETARIA DE CULTURA 04.122.2006.2080 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00049/2015 - 29.04.15 - ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 127.674,50 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 15:30 horas do dia 14 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS GRÁFICOS, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Cachoeira dos Indios - PB, 29 de Abril de 2015
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
CONVOCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°009/2015
A Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, sediada na AV. Governador Antônio Mariz, 49, Centro, 

Matinhas-PB, nos termos do Edital do Pregão Presencial Nº 009/2015, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
PAPEL A4, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, convoca os interessados, 
para a abertura no dia 18 de Maio de 2015, às 14h30min, no Auditório da Comissão Permanente 
de licitação.  O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.matinhas.pb.gov.br.

Matinhas, 23 de Abril de 2015.
Bruno César Cunha Santos
Pregoeiro CONVOCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°010/2015
A Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, sediada na AV. Governador Antônio Mariz, 49, Centro, 

Matinhas-PB, nos termos do Edital do Pregão Presencial Nº 010/2015, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, 
convoca os interessados, para a abertura no dia20 de Maio de 2015, às 14h30min, no Auditório 
da Comissão Permanente de licitação.  O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.matinhas.pb.gov.br.

Matinhas, 23 de Abril de 2015
Bruno César Cunha Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 13 de maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física ou 
Jurídica para locação de veículos de grande porte destinados ao recolhimento de entulhos, materiais, 
resíduos sólidos e materiais da feira livre, conforme especificações anexo I do Edital. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 13 de maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para a prestação 
dos serviços na realização de exames médicos especializados, conforme especificações anexo I 
do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 11:00 horas do dia 13 de maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o forne-
cimento de medicamentos para o atendimento das necessidades da secretaria de saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 29 de abril de 2015.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Construção Diversos destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal-Solânea/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DAS GRAÇAS 
SILVA PINTO - R$ 548.349,00.

Solânea - PB, 06 de Abril de 2015
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO -EXCLUSIVA PARA ME E EPP 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços,  conforme Processo Administrativo nº 334.993-4, no dia 20 de maio de 2015, às 14:00 
horas, cujo objeto é contratação de empresa prestadora de serviços de construção e engenharia para 
reforma de Gabinetes do Palácio da Justiça, nesta Capital conforme especificações estabelecidas 
no Projeto Básico e seus complementos – Anexo I do Edital.  Demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes 
Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a 
quinta-feira das 12:00 às 19:00 e na sexta-feira das 7:00 às 14:00 horas e através do telefone 
(083) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. Os interessados em adquirir cópia do 
edital e seus anexos, poderão fazê-lo diretamente no site www.tjpb.jus.br ou na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima identificado, mediante apresentação de 01 (um)  Pen 
Drive. As planilhas, também serão disponibilizadas através de meio magnético

João Pessoa, 29 de abril de 2015.
Nemésio Gomes Cavalcanti

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Peças Diversas, Baterias, Filtros e outros. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00011/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOS-
TOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00036/2015 - 06.04.15 - DOBU AUTO PEÇAS 
LTDA - EPP - R$ 487.940,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção Diversos destinados a atender as Secretarias da 

Administração Municipal-Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FE-
DERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/
SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00037/2015 - 06.04.15 - MARIA DAS GRAÇAS 
SILVA PINTO - R$ 548.349,00.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE SESSÃO DESRTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00026/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada aRua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro 

- Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0409/2014, torna ciente 
aos interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o; OBJETIVO:Sistema de 
Registro de Preços para aquisição de matéria prima para fabricação de pães para a manutenção 
do programa Pão para Todos, vinculado a Secretaria de Ação Social, que foi remarcada para o dia 
13 de Maio de 2015 as 10h30min hs, foi declarada deserta pela primeira vez.   

Sousa – PB, 29 de Abril de 2015.
Maria Gerlane Germano

PregoeiraOficial

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.029/2015 
PROCESSO Nº 2014/097163 da SEDESP
DATA DE ABERTURA: 14/05/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 04 

(QUATRO) VEÍCULO TIPO FURGOVAN PARA TRANSPORTE DE 7 (SETE) PESSOAS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO SEDESP.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da licitação 582837. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 
4.985/03, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água 
Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 29 de abril de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-030/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº 623, de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº. 04-030/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
DATA: 14/05/2015 
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria 

da Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 7.884/2013, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Edital: cópia a ser adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, ou 
pelo site da PMJP: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 29 de maio de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-031/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº 623, de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº. 04-031/2015.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBS-
TRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E REMOÇÃO DOS DETRITOS, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA 
(INCLUSIVE TUBULAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES. 

DATA: 15/05/2015
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria 

da Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 7.884/2013, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Edital: cópia a ser adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, ou 
pelo site da PMJP: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 29 de maio de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - PARAÍBA
‘Casa José Cosme de Oliveira”

EMENDA A LEI ORGANICA MUNICIPAL Nº 001/2015. DE 17 DE ABRIL DE 2015.
Altera os incisos II do Art. 14 da Lei Orgânica do Município de Juazeirinho, e dá outras provi-

dencias. 
A Mesa da Câmara Municipal de Juazeirinho Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais 

e regimentais, faz saber que a Câmara aprovou e promulgam a seguinte Emenda ao texto a Lei 
Orgânica Municipal.

Art. 1º. O inciso II do Art. 14 da lei Orgânica passa a ter a seguinte redação
“Art.14....................................................
II – Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores, sendo, no caso especifico 

do Prefeito nos seguintes termos:
a)por doença, devidamente comprovada, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto durar 

a enfermidade;
b) Para tratar de interesse particular, sem remuneração, pelo prazo de seis meses, podendo a 

licença ser prorrogada sucessivamente a requerimento do Prefeito;
c) em virtude de doença em parente de primeiro grau, sem remuneração do enfermo;
d)á serviço ou missão de representação do Município.”
Art. 2º- Esta Emenda a Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Juazeirinho, 17 de Abril de 2015.
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores

Vereador: Admilson Gonçalves da Silva
 Presidente

Vereadora: Maria Arlete do Nascimento Cabral
       Vice – Presidente

 Vereadora: Kelma Virginia Fernandes Ferreira
 1ª Secretária

Vereadora: Sandra Maria Paulino Amaro
2ª Secretária

 Vereadora: Nibia Araújo Tavares Costa
Corregedora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN003/2015

O Prefeito Constitucional do Município de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, 
resolve homologar o resultado da apuração do relatório apresentado na Licitação sob a modalidade 
INEXIGIBILIDADE Nº IN003/2015, DIREITO A: Prestar serviço na realização de 01 (um) Show da 
Banda Ferro na Boneca, no dia 02 de maio de 2015, com duração mínima de 02h:00mim (duas 
horas), em via publica, dentro da programação do 21º (vigésimo primeiro) Aniversario de Eman-
cipação Politica do Município de Assunção/PB, conforme projeto básico. e com base no relatório 
apresentado pela CPL, o qual aponta como proponente para contratação direta da pessoa jurídica: 
Allan Wagner Lopes Chianca-ME CNPJ N.º 15.808.591/0001-03, com o valor total de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 27 de abril de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

 TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN003/2015
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município, 

exarada todas às fls. do Processo Adm. Inex. nº IN003/2015, da INEXIGIBILIDADE Nº IN003/2015, 
para as contratação direta da pessoa Jurídica: Allan Wagner Lopes Chianca-ME CNPJ N.º 
15.808.591/0001-03. DIREITO A: Prestar serviço na realização de 01 (um) Show da Banda Ferro 
na na Boneca, no dia 02 de maio de 2015, com duração mínima de 02h:00mim (duas horas), em 
via publica, dentro da programação do 21º (vigésimo primeiro) Aniversario de Emancipação Politica 
do Município de Assunção/PB, conforme projeto básico. Ratifico o valor total de R$ 25.000,00 (vinte 
e cinco mil reais). Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 27 de abril de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. OBJETO: Aquisição Mobiliário para atender à Crianças de 
0 a 4 anos da rede municipal de ensino através do Programa Brasil Carinhoso, conforme projeto 
básico. DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de maio de 2015. HORÁRIO: 14h:00mim (quatorze horas); 
LOCAL: Sala de Reuniões da CPL (Sede da Prefeitura) a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/
nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
regulamentada Decreto 4.985/03, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 28 de maio de 2015. 
João Paulo Galdino de Souza

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
Rafael Anderson de Farias Oliveira, Prefeito Municipal de Assunção - PB, no uso de suas atri-

buições legais, convoca o candidato abaixo relacionado, para, no prazo de 10 (dez) dias, podendo, 
a pedido ser prorrogado por igual período, apresentarem os documentos necessários para a posse 
conforme ANEXO I do presente Edital: 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CANDIDATOS CLASSIFICADOS DE NÍVEL SUPERIOR
FARMACÊUTICO    QUANTIDADE DE VAGAS:  1
NOME DO CANDIDATO RG PROVA OBJETIVA PROVA DE TÍTU-

LOS MÉDIA FINAL
JÉSSICA BARROS RANGEL 3260330 75,00 0,00 37,50
O não comparecimento ou a falta de apresentação dos documentos ensejará a desclassificação 

do candidato. 
Assunção - PB, 28 de abril de 2015.

Rafael Anderson de Farias Oliveira
Prefeito Municipal de Assunção

ANEXO I
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CONCURSADOS:
CÓPIAS:
a) Cópia do Diploma ou Certificado Escolar; 
b) Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional; 
c) Cópia da Cédula de Identidade; 
d) Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação); 
e) Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral; 
f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
g) Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado); 
h) Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino); 
i) Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam; 
j) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso; 
k) Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura); 
l) Uma foto recente tamanho ¾; 
m) Laudo de Médico do Trabalho, atestando que o candidato está APTO ao exercício do cargo

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR

A Prefeitura Municipal de Desterro/PB, CNPJ: 08.925.968/0001-30, vem através do seu PRESI-
DENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE, instituída pela Portaria nº. 144 de 30 de março de 2015, 
nos autos do PA N°. 001/15, serve do presente EDITAL para convocar a servidora ELIZIANA ARRUDA 
CRUZ, citando-a para responder administrativamente à suposta situação irregular imputada, na data 
de 04.05.2015 as 09h00min.Assim, para que não se alegue ignorância, publica-se o presente edital 

na forma da lei para todos os fins de direito.
Desterro/PB, 27 de abril de 2015

Francisco De Assis Ferreira Silva
Pres. da Comissão Processante

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
A Prefeitura Municipal de Desterro/PB, CNPJ: 08.925.968/0001-30, vem através do seu PRESI-

DENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE, instituída pela Portaria nº. 144 de 30 de março de 2015, 
nos autos do PA N°. 002/15, serve do presente EDITAL para convocar a servidora EUDÉSIA DE 
MEDEIROS NEVES, citando-a para responder administrativamente à suposta situação irregular 
imputada, na data de 04.05.2015 as 10h30min.Assim, para que não se alegue ignorância, publica-se 
o presente edital na forma da lei para todos os fins de direito.

Desterro/PB, 27 de abril de 2015
Francisco De Assis Ferreira Silva
Pres. da Comissão Processante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015
CONTRATO Nº 123/2015 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar o 

fornecimento parcelado de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 32.837,50.  Re-
cursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 13/04/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 124/2015 - Contratado(a): Comercial Mix Ltda ME. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 71.648,00.  Recursos: Próprios 
e SUS. Classificação: FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 13/04/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 125/2015 - Contratado(a): João Batista da Rocha Ribeiro - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 1.263,50.  Recur-
sos: Próprios e SUS. Classificação: FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 13/04/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 126/215 - Contratado(a): KODIAK Com. Varijista de Mat. para Escritório Ltda 
- EPP. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de expediente diversos. Valor Contra-
tado: R$ 10.932,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 
13/04/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 127/2015 - Contratado(a): Max Com. de Mat. para Escritório Ltda - ME. Ob-
jeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 
14.203,30.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 13/04/2015 
a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 128/2015 - Contratado(a): Wanderly Soares de Souza. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 27.210,30.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: FMS - Mat. de Consumo. Vigência: 13/04/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 13 de abril de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015
CONTRATO Nº 153/2015 - Contratado(a): BJ Comércio de Alimentos Ltda. Objeto: Prestar o 

fornecimento parcelado de cestas básicas. Valor Contratado: R$ 196.950,00.  Recursos: Próprios e 
FMAS/MDS. Classificação: Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETRAS - Material, Bem 
ou Serviço para Distribuição Gratuita. Vigência: 30/04/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 30 de abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 028.001/2013. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresa CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução de serviços 
de CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO PARQUE DA CIDADE, no município de Monteiro – PB, con-
forme CONTRATO DE REPASSE: N.º 0366606-53/2013/MINS. TUR e recursos próprios a título 
de contrapartida. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a Prorrogação 
do prazo de vigência por 180 (Cento e oitenta) dias a partir a assinatura do presente termo, com 
vigência de 25 de Junho de 2014 a 25 de Dezembro de 2014. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo 
Aditivo, com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Sétima do Contrato Primitivo, da Lei Fede-
ral 8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita 
Constitucional - Monteiro – PB.

EXTRATO – TERMO DE RESCISÃO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL

Aos 27 dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, de um lado, SECRETARIA DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, representado neste ato pela Srª. Secretária Municipal de Assistência 
Social, a Srª EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA, CNPJ Nº 548.769.904-68, e de outro a empresa C. DA 
SILVA GRANJEIRO – IND. E COM. DE MOVEIS ME, por seu representante legal Srª. CHIRLENE 
DA SILVA GRANJEIRO, doravante simplesmente denominadas DISTRATANTES, resolvem RES-
CINDIR AMIGAVELMENTE o contrato nº 2.005.065/2014, referente ao Pregão Presencial SRP nº 
2.05.016/2014 e Ata de Registro de Preços nº 003/2014, que objetivou o fornecimento de Mobiliário 
em Geral, Equipamentos eletroeletrônicos, Eletrodomésticos e de Informática para Implantação 
dos C.R.A.S do Mutirão e Pedregal da cidade de Campina Grande – PB, Lote I, com fulcro no art. 
79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, por razões de conveniência da 
Administração, de modo que conferem, neste mesmo ato, ampla, geral e irrestrita quitação, nada 
mais havendo a reclamar em relação ao Contrato ora rescindido. 27 de março de 2015.

EVA GOUVEIA
Secretaria de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DO SETIMO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO
CONTRATO Nº. 028.001/2013
PROCESSO Nº.028/2013
TERMO ADITIVO: 7º (Sétimo)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB
CONTRATADO: CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto ACRESCER, o valor de R$ 5.869,50 (Cinco 

mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), do valor total do contrato, referente 
à correção do quadro de composição da taxa de BDI, conforme planilha atualizada integrada ao 
presente aditivo, ficando, portanto, o valor de R$ 198.745,68 (Cento e Noventa e oito mil setecentos 
e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), como valor total do contrato.

FUNDAMENTAÇÃO: Cláusula Terceira do contrato inicial, c/c o §1º do artigo 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 23 de Abrilde 2015.
SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/Prefeitura de Monteiro; e Arnaud Campos 

Filho/Representante da Contratada. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 028.001/2013. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresa CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução de serviços 
de CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO PARQUE DA CIDADE, no município de Monteiro – PB, con-
forme CONTRATO DE REPASSE: N.º 0366606-53/2013/MINS. TUR e recursos próprios a título 
de contrapartida. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a Prorrogação 
do prazo de vigência por 180 (Cento e oitenta) dias a partir a assinatura do presente termo, com 
vigência de 24 de Dezembro de 2014 a 24 de Junho de 2015. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo 
Aditivo, com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Sétima do Contrato Primitivo, da Lei Fede-
ral 8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita 
Constitucional - Monteiro – PB.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.029/2015/CPL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.029/2015/CPL/SEMAS/PMCG. PARTES:  

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG E W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI EPP. OBJETO CONTRATUAL: “LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU 
DE BRUXA, DESTINADA A APOIO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE-ESTADO DA PARAIBA. PRAZO: 12 MESES. FUNDAMENTAÇÃO: ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS-PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 20105/2014, LEI Nº 10.520/02. FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 08 244 1019 2205. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 
016 –. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO. VALOR GLOBAL: 
R$ 140.000,00 Data de assinatura: 20 de abril de 2015.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL – SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de inexigibilidade  
nº  00001/2015. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
CONTRATADA:  MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES – ME.
OBJETO: Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil conforme 

especificações na cláusula primeira. 
VALOR MENSAL R$: 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais. 
VALOR GLOBAL de R$ 58.500,00 (cinqüenta e oito mil e quinhentos) anual.
VIGÊNCIA: 31.12.2015.
Olho D`água  - PB, em  06 de Abril de 2015.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -   Prefeito Constitucional

G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE TURISMO S/A.
NIRE 25 3  00010169    - COMPANHIA FECHADA – CNPJ/MF 04.833.238/0001-59.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas da G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE 
TURISMO S/A., assim como investidores diretos e/ou indiretos, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-á nos dias26 (vinte e seis)  e 27(vinte e sete) do 
mês de Maio (05) do ano de dois mil e quinze (2015), às 09:30 horas,  em primeira convocação, e 
as 10:00 horas, em segunda convocação, onde as matérias serão discutidas e votadas por decisão 
da maioria dos presentes, caso os estatutos societários não disponham de forma contrária, na sua 
sede social, no lote 01 – quadra Z-33 do Loteamento Balneário Novo Mundo CEP 58.322-000, a 
fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1- Prestação de Contas das Gestões da Diretoria Financeira e Administrativa relativa  anos de 
2013 e 2014, inclusive os balanços financeiros e relatórios jurídicos.

2- Eleição de membros e Presidente do Conselho de Administração para o triênio 2015/2018.
3- Outros assuntos de interesse da sociedade.
Somente poderão participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os Acionistas cujas 

ações escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da Instituição até 5 (cinco) dias 
antes da realização da mesma, assim como, eventuais investidores, desde que comprovada a 
situação de realização de investidores na sociedade anônima, a diretoria e os seus procuradores, 
assim como, a administração.

Para ciência e conhecimento  de todos os acionistas, encontram-se à disposição, na sede da 
companhia os seguintes documentos: a) edital de convocação; b) relatório da administração sobre 
os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; c) cópia das demons-
trações financeiras; d) e demais documentos pertinentes a assuntos que eventualmente venham 
a ser incluídos na ordem do dia.

Nos 5 (cinco) dias que antecederem a Assembleia Geral ficarão suspensos os serviços de 
transferência de ações.

Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia munidos dos seguintes documen-
tos: (a) documento de identidade; (b) se for o caso, instrumentos de mandato para representação do 
acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1o, da Lei n°6.404/1976; (c) Prova 
da condição de investidor na sociedade anônima.

Conde/PB.,  27 de Abril de 2015
JOÃO CARLOS GUERRA ALVES PINA FERREIRA

Diretor Presidente
JOSÉ CARLOS DE CASTRO PAIVA

Presidente do Conselho de Administração
Representado por  p/p João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

PANKAJ AGARWALA
Membro do Conselho de Administração

Representado por  p/p João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

Face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015, HOMOLOGO A INE-
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria 
Contábil, a esta Edilidade, pela empresa MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES – ME, cadastrada 
no CNPJ nº 15.312.658/0001-06, com escritório na Cidade de Patos – PB, localizada na Rua: Sergio 
Lima, 1281, Jardim Guanabara, Patos – PB, o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) 
mensais, perfazendo um valor anual de R$ 58.500,00 (cinqüenta e oito mil e quinhentos reais), a 
partir da assinatura do contrato.

Olho D`água - PB, em  01 de Abril de 2015.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015, no dia 14(quatorze) 
de Maio de 2015 às 10:00(dez) horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO 
ANO 2015; Utilitário; Motor 2.5 turbo diesel; Potencia mínima 130 CV; O KM (zero quilometro); Como 
intercooler; conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados 
poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAPB.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 29 de Abril de 2015.
JOSÉ IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Janeiro 

de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do  PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 023/2015, cujo objeto é Contrato para Aquisição por maior desconto de Pecas Automotivas e 
Contratação de Serviços Mecânicos, destinados a manutenção, funcionamento e consumo dos 
veículos próprios e alocadosdeste município.

VENCEDORES:
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
R$ 172.328,00(Cento e Setenta e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais)
MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA
R$ 124.825,00(Cento e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais)

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 28 de Abril de 2015
JOSÉ IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.
AVISO DE EDITAL LEILÃO n.º 001/2015

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis nº 001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 10. O leilão será realizado no dia 15/05/2015 
as 14:00 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 3438-1009 ou com o Leiloeiro Oficial (83) 8740-8175 | 
9699-1850 ou no site: www.rjleiloesleiloes.com.br

Condado, 29 de abril de 2015.
Caio Rodrigo Bezerra Paixão

Prefeito Constitucional

AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2015
O MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA/PB torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis, nº 001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O leilão será realizado no dia 20/05/2015 
às 10:30 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 9828-7888 | 8883-9051 ou no 
site: www.abrantesleiloes.com.

Vista Serrana/PB, 29 de abril de 2015.
Jurandy Araújo da Silva
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE SESSÃO FRACASSADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada a Rua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Cen-

tro - Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria, torna ciente aos 
interessados que a sessão publica foi fracassada, da licitação com o; OBJETIVO: Contratação de 
empresa especializada para aquisição de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidade diárias 
do SAMU de acordo com o anexo deste edital, foi declarado fracassada. 

Sousa – PB, 29 de Abril de 2015.
Maria Gerlane Germano 

Pregoeira  Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
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 13 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa es-
pecializada para aquisição de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidade diárias do SAMU 
de acordo com o anexo deste edital. 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, 29 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: Aquisição de 01(Um) 
veículo novo (0Km) tipo caminhonete pick-up cabine dupla 4x2 conforme especificações conforme 
especificações no termo de referencia ; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA - R$ 95.000,00.

Sousa - PB, 09 de Abril de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

FUNDAMENTOS LEGAIS: Art. 25 - Inciso II Parágrafo 1º enumerado no Art 13 incisos  I e III 
da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e ainda de acordo com o art.8º do Código de 
Ética do Contabilista.

OBJETO: Contratação dos serviços requisitados pela empresa MARIA APARECIDA ALVES 
GUIMARÃES -  ME,  cadastrada no CNPJ nº 15.312.658/0001-06, , com escritório na Cidade de 
Patos – PB, localizada na Rua: Sergio Lima, 1281,  Patos – PB, com o valor de R$ 6.500,00 (seis 
mil e quinhentos reais) mensal.

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado, datado de 24 de fevereiro de 2015.

Olho D`água - PB, em  01 de Abril de 2015.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 22.819/2014
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, Através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 10.002/2015 oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 22.819/2014 
– Ata de Registro de Preços - ARP nº 44/2014 – Processo nº 216/2013 da Prefeitura Municipal de 
Paulista / PE, 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: DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 06.224.321/0001-56, itens 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 50, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 73, 74, 76, 79, 80, 82, 83, 86, 
91, 92, 93, 94, 96, 101, 102, 106, 107, 111, 112, 122, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 137, 138, 144, 
146, 147, 167, 182 e 186, pelo valor total de R$6.684.147,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta 
e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Sete 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. 

*Republicado por incorreção.
João Pessoa, 29 de Abril de 2015.

Mônica Rocha Rodrigues Alves
Secretária de Saúde

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.019/2015
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE 

-PB, através de seu Ordenador de Despesa, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o 
que determina o Decreto  Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e o Decreto Municipal nº 3104, 
de 14 de Abril de 2004, bem  como considerando o que consta na Adesão à Ata de REGISTRO 
DE PREÇOS, celebrada   em   decorrência   do   Pregão   Presencial   n° 16.137/2014/CPL/SSCG, 
promovido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE   SAÚDE DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA, vem 
RATIFICAR A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em sua totalidade, para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios, conforme especificações em anexos, para suprir as necessidades da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE 
–PB. Valor da Adesão: R$ 1.798.511,60 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos 
e Onze Reais e Sessenta Centavos) em favor do fornecedor: Eniegina Nunes Machado Santana 
- ME, CNPJ n° 19.519.624/0001-48, Endereço: Rua Engenheiro Lourival Andrade, nº 900 – Lj. 
O1 – Bairro:Bodocongó, Campina Grande – PB; Campina Grande –PB , 02 de Abril  de 2015.

EVA GOUVEIA
Secretária de Assistência Social

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 30 de abril de 2015Publicidade
30 A UNIÃO 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Binder1
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25 a 30 (30-04-15)


