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31o Máx.
24o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,212  (compra) R$ 3,214  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,190  (compra) R$ 3,310  (venda)
EURO   R$ 3,496  (compra) R$ 3,500  (venda)

l Semana da Água tem abertura marcada para hoje. Página 3

l Assembleia aprova contas de 2012 do Governo. Página 3

l Cid Gomes deixa o Ministério da Educação. Página 3
 
l Estado intensifica controle dos agrotóxicos. Página 11

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Aesa indica que pode
chover no Estado
hoje, dia de São José

 

Criminalização da 
venda de bebida
protege os jovens

 

Secretários de
Administração do
país estão em JP

 

As comemorações no Esta-
do hoje, dia de São José, inclui 
a expectativa de chuva como 
sinal de boa colheita entre os 
agricultores.  PÁGINA 13

Sancionada ontem, a lei que 
criminaliza venda de bebida al-
coólica a jovens é elogiada pelo 
juiz Adhailton Lacet: “Melhora a 
proteção” aos jovens.  PÁGINA 9

O Conselho Nacional de Se-
cretários de Administração inicia 
encontro hoje em João Pessoa. O 
governador Ricardo Coutinho vai 
à abertura.  PÁGINA 17

Ficou para hoje no Fórum de Mangabeira 
a posse dos interventores do Auto Esporte 
devido a detalhe jurídico.  PÁGINA 21

ALtA

ALtA

09h30

21h56

0.1m

-0.1m

baixa

baixa

15h47

03h30 

2.7m

2.5m

Paraíba Políticas Diversidade

Sales Barros, que esculpe 
imagem de rezadeiras, en-
tre outros temas, partici-
pa do circuito que integra 
o Programa de Artesanato
da Paraíba - PAP

Acácio (E) 
e Benedito 
Honório: 
posse vai
acontecer
hoje

detalhe impede a posse
de interventores do Auto 

20Caderno

Ataque à impunidade
Obrigatoriedade de ficha limpa para servidores públicos de todos os Poderes e tipificação do crime de caixa 2 

são medidas do pacote anticorrupção, que inibe a impunidade, anunciado ontem pela presidente dilma.  PÁGINA 18

DILMA ANUNCIA PACOTE ANTICORRUPÇÃO 

Esportes

As cenas de beijo entre casais 
homossexuais estão cada vez mais 
comuns na televisão brasileira. Até 
recentemente, era tabu. Ontem, as 

pessoas entrevistadas se dividiram 
quanto ao horário em que as cenas vão 
ao ar. Alguns discordam do beijo, ou-
tros não veem problema.  PÁGINA 13

Ednalva Xavier Angélica NascimentoVamberto Santos Juan Carlos

oPINIÃo PÚBLICA 

Beijo homoafetivo na tV divide
opinião das pessoas na capital

Concerto da Sinfônica
no Espaço Cultural faz
homenagem à mulher

 

A partir das 20h30,  
a Orquestra Sinfônica da 
Paraíba homenageia a  
mulher hoje com repertó-
rio que inclui obra de Hei-
tor Villa-Lobos.  PÁGINA 5

MELHoRIAs Governo pavimenta ruas em Man-
gabeira, Cristo Redentor e Bessa.  PÁGINA 15

Foto: Arquivo pessoalFotoS: Edson Matos

A maestrina 
Ligia Amadio 
é a regente 

convidada 
para o 

concerto de 
hoje

Artesanato tem circuito em
shopping centers até o dia 27

 

Começa hoje, dia Nacional do Artesão, um cir-
cuito de exposição nos principais shopping centers 
de João Pessoa e de Campina Grande de mais de 400 
peças de artesãos de todas as regiões da Paraíba.  
A realização é do Governo do Estado.  PÁGINA 9
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Recheado de termos técnicos, quase 
todos em inglês, é possível que o noticiário 
sobre a escolha de João Pessoa para sediar 
o 10º Governance Internet Forum, ou soja, 
o Fórum Mundial de Internet, não tenha 
sido suficiente para transmitir ao leitor a 
importância deste evento e, mais que isto, 
o grande momento que a capital da Paraí-
ba viverá entre os dias 9 e 13 de novembro 
próximos quando representantes de mais 
de 130 países aqui estarão para avaliar, dis-
cutir e, em certos casos, redirecionar o de-
senvolvimento da grande rede mundial de 
computadores. 

O Fórum de Governança da Internet, 
mais conhecido como IGF, é uma reunião de 
cúpula que envolve múltiplos atores para 
discussão de políticas relacionadas com a 
grande rede. Ele foi formalmente anunciado 
pelo secretário-geral das Nações Unidas em 
julho de 2006 e se reuniu pela primeira vez 
em outubro daquele ano. A chamada Gover-
nança da Internet nada mais é do que o de-
senvolvimento e a execução pelos governos, 
sociedade civil e iniciativa privada, de prin-
cípios, normas, procedimentos decisórios e 
programas compartilhados que delineiam a 
evolução e o uso da internet. 

O protocolo que assegura a realização 
do encontro em João Pessoa foi assinado 
terça-feira pelo governador Ricardo Couti-
nho e pelo representante da ONU, além de 
outras autoridades. O debate sobre a go-
vernança da rede faz parte de uma agenda 
internacional e tem a ver não só com a pri-
vacidade das pessoas como também com a 
própria economia mundial e o relaciona-
mento entre instituições e países. Não faz 
muito tempo, as denúncias de espionagem 

realizadas pelos Estados Unidos, que teriam 
monitorado ligações e também e-mails de 
milhões de pessoas e governos, impulsio-
naram discussões sobre o atual modelo de 
governança da Web. A presidente Dilma 
Rousseff, por exemplo, defendeu em Assem-
bleia Geral das Nações Unidas o estabeleci-
mento de uma governança multilateral para 
a internet, e sugeriu claramente que esta 
importante ferramenta do mundo moderno 
não pode ser controlada por um só país. 

Um dos aspectos mais fascinantes da 
internet durante o seu desenvolvimento 
e crescimento iniciais foi a sua governan-
ça especial. Desde sua concepção inicial, a 
Internet se caracterizou por não ter uma 
organização central que decida quem pode 
usá-la e como. Em relação a isso, foram tra-
vados vários debates desde o início da In-
ternet. O problema é que, como qualquer 
campo ligado à tecnologia, a internet pode 
ser usada para o bem-estar das pessoas ou 
para a destruição. Se um governo quiser es-
pionar, ele vai fazer isso porque as técnicas 
e a forma de funcionamento da rede são co-
nhecidas, não há segredo sobre elas. Mas o 
momento em que vivemos nos obriga a esta-
belecer uma regra de convivência mundial 
e democrática para que ações assim não 
sejam feitas à revelia. O fórum que se reali-
zará em João Pessoa vai debater todos estes 
aspectos e servirá, com o aval da Organiza-
ção das Nações Unidas, para estabelecer os 
novos rumos do desenvolvimento da grande 
rede. Estabelecendo metas e limites. Para os 
paraibanos, é importante ficar registrado 
na história que também participamos desta 
discussão. Será, sem dúvida, uma oportuni-
dade ímpar.  

Editorial

A capital da internet

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de  março de 2015
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

A voz das plantas

   Biu Ramos não morre de amores pelo 
célebre verso “as rosas não falam” , de Carto-
la. Acha o jornalista que o compositor disse 
uma bobagem. Pesquisadores britânicos do 
Royal Horticultural Society estão com Biu e 
não abrem, já  revelava estudo publicado há 
algum tempo sobre respostas que os vege-
tais dão ao estímulo humano.

Segundo anotou a revista Globo Rural, os 
pesquisadores gravaram textos de Shakes-
peare e Darwin e, através de microfones de 
MP3 Player presos aos vasos, na altura da 
raiz, fizeram com que um lote de pés de to-
mates “ouvisse” as gravações. Comparando 
com um lote de controle, que não “ouviu” os 
textos gravados, o pé de tomate mais desen-
volvido do primeiro cresceu 1,6 centímetro a 
mais do que a maior planta do segundo.

A pesquisa também mostrou que o to-
mateiro do primeiro lote “ouviu” uma mu-
lher na gravação - levando os cientistas à 
conclusão de que a voz feminina é mais pro-
pícia ao crescimento dos vegetais do que a 
masculina. Vá lá que roseira não é tomateiro, 
mas imaginem a reação das rosas do jardim 
de Cartola àquela gravação com Beth Carva-
lho!

Se elas não falassem, que eu fique mudo 
para o resto da vida.

Não pensem que a audição dos vegetais 
seja brincadeira, não. Um pesquisador norte-
-americano, Richard Karban, da Universidade 
da Califórnia , associado a uma equipe da Uni-
versidade de Kyoto (Japão), promoveu estudo 
da vida selvagem que concluiu o seguinte: as 
plantas podem alertar umas às outras quan-
do algum perigo se aproxima. “Os vegetais 

têm um comportamento muito mais sofisti-
cado do que imaginávamos”, afirma Richard 
Karban.

Conforme a pesquisa, as plantas se comuni-
cam entre si através de “mensagens químicas” 
emitidas pelo ar. “Quando uma outra planta ‘lê’ 
a mensagem, reage aumentando suas defesas 
naturais contra gafanhotos, lagartas e outros 
invasores”, ensina a revista, narrando uma das 
experiências do estudo:

- Arbustos tiveram suas folhas cortadas, 
como se tivessem sido comidas por insetos. 
Como consequência, plantas ao redor se mos-
traram mais resistentes aos ataques, o que in-
dica que devem ter recebido o alerta de ameaça 
externa.

Voltando ao Cartola, estivesse vivo, pode-
ria retornar agora ao jardim com a certeza que 
devia chorar, pois sabia muito bem que a amada 
não voltaria para ele. Só não mais diria que é bo-
bagem queixar-se às rosas, pois elas falam, sim. 

SAIDEIRA
O sujeito está abrindo uma nova loja e 

um amigo dele resolve mandar-lhe flores. 
O mensageiro as entrega, e o destinatário lê 
no cartão: “Descanse em paz!”

O cara fica chateado e liga para a flori-
cultura a fim de se queixar. O florista explica 
que só pode ter ocorrido um engano na en-
trega, e que os arranjos devem ter sido tro-
cados. E acrescenta:

- Sinto muito. Mas veja que a sua situa-
ção é bem melhor do que a pessoa que re-
cebeu o seu arranjo. Imagina o pessoal no 
velório lendo: “Parabéns pelas suas novas 
instalações”!

  Estudo da vida selvagem concluiu que as plantas podem alertar 
umas às outras quando algum perigo se aproxima”

UNInforme
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NO CENtRO DO DEbAtE  

Hoje, a ministra Ideli 
Salvatti, da Secretaria 
de Direitos Humanos da 
Presidência da República, 
desembarca em Campina 
Grande, onde inaugurará 
uma Central de Interpre-
tação de Libras e entre-
gará equipamentos para 
conselhos tutelares da 
Paraíba.

A precariedade dos serviços de 
telefonia móvel na Paraíba está na 
mira dos deputados paraibanos. 
Ontem, o presidente da Assembleia 
Legislativa, Adriano Galdino (PSB), 
autorizou a instalação da CPI da 
Telefonia, atendendo a uma propo-
situra do deputado João Gonçalves 
(PSD). A deficiência de cobertura, 
sobretudo no interior da Paraíba, 
será o foco da comissão.

O deputado Renato Gadelha 
(PSC), líder da oposição na As-
sembleia Legislativa, condiciona 
o voto secreto à liberdade de um 
parlamentar votar sem pressão 
externa. Ele é voz contrária ao 
Projeto de Emenda à Constituição 
(PEC), aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). “Até 
no Vaticano, onde só tem santo, a 
eleição do papa é secreta”.
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

Mais uma vez a Paraíba 
está integrada aos gran-
des debates nacionais. 
Hoje, o governador Ricardo 
Coutinho participa da sole-
nidade de abertura da 97ª 
edição do fórum trimestral 
do Conselho Nacional dos 
Secretários de Estado da 
Administração (Consad). 
O encontro vai discutir 
aspectos da administração 
pública no atual cenário de 
crise econômica e traçar 
estratégias de enfrenta-
mento. Vice-presidente 
do Consad, a secretária 
de Administração, Livânia 
Farias (foto), confirmou 
que um dos temas a serem 
debatidos no fórum é a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
Ela lembrou um dado im-
portante neste momento 
de crise em que os Estados estão enxugando despesas e cortando gastos: “Em todo o país, apenas 
seis Estados cumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Paraíba é um deles”. Já confirmaram pre-
sença no fórum delegações de 20 Estados, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, 
Pernambuco e Ceará.

MICROCRéDItO
Este ano, o Banco Cidadão, da Prefeitura de João Pessoa, deverá disponibilizar R$ 10 milhões em crédito 
para micronegócios. De acordo Diego Tavares, secretário de Trabalho, Produção e Renda, o montante 
deverá beneficiar 2,5 mil pessoas. Está definido que será criado um centro de capacitação para micro-
empreendedores.  

Na próxima terça-feira, a Câmara 
dos Deputados vai realizar audiência 
pública para debater a Proposta de 
Emenda à Constituição que reduz a 
maioridade penal de 18 para 16 anos 
no país. Os integrantes da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJ), que analisam a matéria, es-
tão divididos quanto a redução. Entre 
os que são contra está o deputado 
Luiz Couto-PB)  

As reuniões mantidas pelo secretário de Articu-
lação Política, Adalberto Fulgêncio, parecem que 
ainda não aplacaram totalmente a crise na base 
aliada do prefeito Luciano Cartaxo (PT). Ontem, o 
vereador Renato Martins (PSB) disse que “os ser-
viços públicos de João Pessoa são precários”. Mar-
tins revelou que uma fiscalização feita por ele nas 
unidades de saúde, em 2013, serviu de base para 
denúncia do Ministério Público.  

FOGO AMIGO
MAIORIDADE PENAL

MINIStRA EM CG SANtA PRESSÃO

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet



Semana da Água tem abertura 
marcada para hoje na capital
As ações terão início às 9h, 
com um debate no auditório 
do Campus I do IFPB 
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O Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
da Saúde (SES) e da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa), inicia hoje a progra-
mação da Semana da Água. 
A série de ações terá início 
às 9h, com um debate no au-
ditório do Campus I do IFPB, 
em João Pessoa, onde vão ser 
discutidas a importância das 
florestas para a produção e 
melhoria da qualidade da 
água. O calendário de ativi-
dades se estenderá até o pró-
ximo dia 27 e abrangerá oito 
cidades.

De acordo com o che-
fe do Núcleo de Fatores Não 
Biológicos da SES, Emanoel 
Lira, os eventos têm por ob-
jetivo chamar a atenção da 
população para o problema 
hídrico que existe hoje no 
mundo. Além da Aesa, tam-
bém participam dos eventos 
a Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa), 
Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE), Secretaria de Meio 

Ambiente (Semam), Secreta-
ria de Estado da Infraestru-
tura, dos Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente e Ciência e 
Tecnologia (Seirhmact), Co-
mitê da Bacia Hidrográfica 
da Paraíba (CBH/PB), Comi-
tê das Bacias Hidrográficas 
do Litoral Norte (CBH-LN) e 
Comitê das Bacias Hidrográ-
ficas do Litoral Sul (CBH-LS)”.

Na abertura, serão rea-
lizadas apresentações cul-
turais e da programação da 
Semana em Defesa da Água 
2015, exibição do filme ‘A 
lei da água’, e debate sobre 
o assunto. Durante o encon-
tro, também serão apresen-
tadas a situação hídrica dos 
principais reservatórios da 
Paraíba e as ações desen-
volvidas pelo Governo do 
Estado para minimizar os 
efeitos da estiagem. “Hoje, 
vamos começar exibindo 
um documentário e depois 
vamos discutir a relação do 
novo Código Florestal com 
a preservação da água e do 
solo. Depois, no domingo, fa-
remos uma caminhada e um 
passeio ciclístico chamando 
a atenção das pessoas para a 
necessidade do uso racional 
da água”, elencou o presi-
dente da Aesa, João Fernan-
des da Silva, lembrando que 
o Dia Mundial da Água é ce-
lebrado no dia 22.

Curtas
IFPB divulga edital 
de matrícula do PSE

Biodiversidade  de  
Areia Vermelha

sem-teto feCharam epitáCio pessoa

O IFPB divulgou o edital de 
matrícula para os aprovados no Processo 
Seletivo Especial (PSE) do Ensino Superior. 
Os classificados podem entregar a 
documentação nos dias 20, 23 e 24. O edital 
da PRE está no link: http://www.ifpb.edu.br/
reitoria/pro-reitorias/pre/editais/processos-
em-andamento/pse-2015-processo-
seletivo-especial/pse-2015.1

Para discutir as diretrizes do Plano 
de Manejo do Parque Estadual Marinho Areia 
Vermelha, localizado em Cabedelo, o Governo 
do Estado, por meio da Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente (Sudema), 
promoveu até ontem, na Fortaleza de Santa 
Catarina, a Primeira Oficina de Planejamento 
Técnico sobre a Biodiversidade e a 
Socioeconomia do Parque.

Um pequeno grupo de 20 sem-teto bloqueou ontem por duas horas a avenida 
Epitácio Pessoa, uma das principais vias da capital paraibana. após duas 
horas de manifesto e  negociações a avenida foi liberada por volta das 12h. 

Segundo os manifestantes, eles foram retirados dos locais em que moravam devido 
às inundações em períodos chuvosos há dois anos e permanecem em barracos 
instalados nas comunidades do Riachinho, localizada no bairro 13 de Maio, e 
Tijolinho Vermelho, antigo Hotel Tropicana.

FIC divulga primeira 
lista de projetos

Criada Escola do 
Consumidor do MP

O Fundo de Incentivo à Cultura 
Augusto dos Anjos (FIC) divulgou 
ontem as listas preliminares dos 
projetos habilitados a concorrer aos 
valores ofertados pelos três editais, 
referentes ao ano de 2015. A relação 
traz também os projetos que necessitam 
de modificações. As listas podem ser 
conferidas no site oficial do FIC (www.
paraiba.pb.gov.br/fic).

O Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) está criando, no âmbito do Programa 
de Proteção e Defesa do Consumidor do MPPB 
(MP-Procon), a A Escola Estadual de Defesa 
do Consumidor, com a finalidade de planejar, 
coordenar, promover, orientar e controlar a 
execução das atividades de educação para o 
consumo. A Escola do Consumidor está sendo 
criada por meio de uma resolução conjunta 
assinada ontem.

Cinco bairros ficam 
sem água na capital 

A Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) realiza, hoje, serviços de 
manutenção corretiva no reservatório R2. 
Por isso, de acordo com a gerência regional 
da Cagepa, no Litoral, será necessário 
interromper o abastecimento de água, das 
8h às 21h, nos bairros Centro, Varadouro, 
Baixo Róger, Ilha do Bispo e Cordão 
Encarnado, na capital.

Livres acusados na 
morte de Santiago

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu 
ontem que os ativistas Fabio Raposo Barbosa 
e Caio Silva de Souza, acusados de atirar o 
rojão que provocou a morte do cinegrafista 
Santiago Andrade, em fevereiro de 2014, 
não responderão mais por homicídio doloso e 
deverão ser libertados. Andrade foi atingido 
pelo rojão durante manifestação no dia 6 de 
fevereiro do ano passado, na Central do Brasil, 
e morreu 4 dias depois.

Controle do fumo 
rende premiação

Ações brasileiras de controle 
do tabagismo foram reconhecidas 
internacionalmente pela Fundação 
Bloomberg, parceira da OMS, que apontou o 
Brasil como modelo a ser seguido por outras 
nações com políticas neste setor. O MS disse 
que o prêmio é o reconhecimento do papel 
desempenhado no monitoramento e na luta 
contra o fumo.

Deputados vão ao 
CNJ contra Gilmar

Os deputados federais Jorge 
Solla (PT-BA) e Henrique Fontana (PT-RS) 
entraram ontem com representação no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra 
o ministro Gilmar Mendes, do STF. Os 
parlamentares alegam que Mendes deve 
responder a processo administrativo 
pela demora na conclusão do voto sobre 
o fim de doações de empresas privadas 
para campanhas políticas.

Jogo dos famosos 
define ex-jogadores

Os organizadores da 5ª edição 
do Jogo dos Famosos, entre as sele-
ções de Zico e Viola, confirmaram os 
ex-jogadores que participarão dos 
confrontos no Almeidão (João Pes-
soa), no próximo dia 26, e Amigão 
(Campina Grande), no outro dia (27). 
Estão garantidos 24 ex-atletas, entre 
campeões mundiais, ídolos e perso-
nalidades do esporte, como Wilson 
Gottardo, Charles Guerreiro, Cláudio 
Adão, Adílio, Marquinhos, Rondinel-
li, Jurandir Fatori, Márcio Granada, 
Clécius Marzola, Hermes, Betinho, 
Beto, Ronaldão, Flávio Conceição, Zi-
nho, Robert, André Cruz, Pêu, Beto 
Amaro, Marcos Oliver, Tirulipa, Cal 
Granzotto, além de Zico e Viola.

pB fortalece divisa 
contra crise no rN

O secretário-executivo da 
Segurança e Defesa Social, Jean 
Francisco Nunes, e o delegado geral 
da Paraíba, João Alves, participam de 
reuniões no Estado do Rio Grande do 
Norte (RN), com a presença da secre-
tária nacional de Segurança Pública, 
Regina Mikki. O objetivo é discutir 
o apoio da segurança da Paraíba no 
fortalecimento das divisas entre os 
dois Estados e ainda no Nordeste. 
Segundo o secretário Jean Nunes, 
além de articular ações de caráter 
institucional, as reuniões proporcio-
nam uma cooperação entre Paraíba e 
Rio Grande do Norte, assunto discu-
tido diretamente com a secretária de 
Segurança do RN, Kalina Leite.

stf terá 20% das 
vagas para negros

Os concursos para cargos efeti-
vos do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
terão 20% das vagas reservadas para 
candidatos negros e pardos. Segundo 
o texto da resolução assinada ontem 
pelo presidente do STF, Ricardo Lewan-
dowski, as cotas serão aplicadas sem-
pre que o número de vagas for superior 
a três. Os editais deverão especificar 
o total de vagas correspondentes à 
reserva para cada cargo oferecido. Po-
derão concorrer às vagas reservadas 
os candidatos que se autodeclararem 
negros ou pardos no ato da inscrição no 
concurso público, conforme o quesito 
cor ou raça usado pelo IBGE.

Programação

- No domingo (22), Dia Mundial da Água, a partir das 6h30, na 
capital, será realizada uma caminhada, saindo do Supermercado 
Pão de Açúcar (Av. Epitácio Pessoa), com destino ao Busto de 
Tamandaré. Em seguida, acontecerá um passeio ciclístico, sain-
do do Busto de Tamandaré (Praia de Cabo Branco), seguindo 
para Lagoa (Parque Solon de Lucena), com retorno ao Busto, 
onde será servido um café da manhã. Ainda serão realizadas 
panfletagem, aferição de pressão arterial e teste de glicose. 
Além disso, haverá exposição do Laboratório Móvel da Funasa 
e apresentação da Banda da Polícia Militar. 

- A partir da segunda-feira a programação abrangerá outras 
cidades: Bananeiras e Patos, no dia 23; Caaporã, dia 24; Itatu-
ba, dia 25; Sapé, dia 26; Campina Grande e Boqueirão, dia 27. 
“Na próxima quarta-feira faremos uma visita técnica às obras 
do Canal Acauã-Araçagi e na sexta-feira da próxima semana 
realizaremos uma vistoria no Açude Epitácio Pessoa. Além dis-
so teremos várias ações de educação ambiental realizadas em 
parceria com outros órgãos estaduais”, informou o diretor de 
Acompanhamento e Controle da Aesa, Porfírio Catão.

A Comissão de Acom-
panhamento e Controle da 
Execução Orçamentária da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou 
por unanimidade, ontem, o 
processo 35/14 referente às 
contas do Governo do Esta-
do do exercício financeiro 
de 2012.

A reunião, que ocorreu 
no Plenário José Mariz, foi 
conduzida pelo presidente 
da comissão, deputado Ed-
milson Soares (PSB), e con-
tou com as presenças dos 

deputados Buba Germano 
(PSB), Bosco Carneiro (PSL), 
Tovar Correia Lima (PSDB), 
Frei Anastácio (PT) e Jutay 
Meneses (PRB).

Após a leitura do pare-
cer do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB), o relator da 
matéria, deputado Buba Ger-
mano, fez uma explanação 
geral sobre as contas, cujo 
orçamento foi de R$ 7,6 bi-
lhões. O parlamentar acom-
panhou o parecer dos con-
selheiros do TCE-PB e votou 
pela aprovação das contas.

Logo após o voto do rela-
tor, os demais parlamentares 
acompanharam o voto do re-
lator sem ressalvas. A matéria 
agora segue para apreciação 
em plenário da Assembleia 
Legislativa, o que deve ocor-
rer nos próximos dias.

Comissão de Saúde
A Comissão de Saúde 

também realizou sessão on-
tem e aprovou a realização de 
Audiência Pública para discu-
tir saúde bucal para ocorrer 
no dia 7 de abril.

Orçamento aprova contas do 
Governo do Estado de 2012

por uNaNimidade

O agora ex-ministro 
da Educação Cid Gomes 
disse que pediu demissão 
em “caráter irrevogável” à 
presidente Dilma Rousseff 
porque não queria criar 
constrangimento à base 
aliada do governo.

“A minha declara-
ção, e mais do que ela, a 
forma como eu coloquei 
minha posição na Câma-
ra, cria dificuldades para 
a base do governo. Por-
tanto, não quis criar ne-
nhum constrangimento. 
Pedi demissão em caráter 
irrevogável, agradecendo 
a ela [Dilma]”, afirmou 
em entrevista.

Cid apresentou o pe-
dido da demissão à Dilma 
em uma rápida reunião 
do Palácio do Planalto. 
Ele encontrou a presiden-
te após sair da Câmara 
dos Deputados, onde es-

Cid Gomes decide deixar 
o Ministério da Educação

após CoNfroNto Na Câmara

Cid Gomes (centro) acena ao deixar a sede da Câmara Federal 

teve ontem para respon-
der a questionamentos 
sobre declaração feita por 
ele de que há, no Con-
gresso Nacional, “400 ou 
300 achacadores”. 

Cid disse que a de-
claração é uma opinião 
pessoal e que a mantém. 
“A situação em que eu 

me encontrei, sendo con-
vocado pela Câmara para 
questionar a especulação 
que eu tinha feito em 
reservado, eu não po-
dia agir diferente, senão 
confirmar aquilo que 
disse, que penso pessoal-
mente”, declarou, ao sair 
do palácio.

FOTO: Divulgação

FOTO: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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ao longo da história
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Projeto Ambiências 
Musicais acontece 
hoje no Centro Histórico 

Espetáculo Baldio 
estreia hoje em 
Fortaleza, Ceará
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João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de março de 2015

OSPB realiza hoje, no Espaço Cultural, em João Pessoa, concerto em 
homenagem às mulheres sob a regência da maestrina Lígia Amadio

Batuta feminina

A conhecida peça ‘O 
Barbeiro de Sevilha’, 
de Gioachino Rossini 
(1792-1868), abrirá o 
concerto - o segundo da 
temporada 2015 - que a 
Orquestra Sinfônica da 
Paraíba (OSPB) realiza 

hoje, a partir das 20h30, na sala de 
concertos Maestro José Siqueira do 
Espaço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, sob a regência da 
maestrina convidada, a paulista Lígia 
Amadio, cujo trabalho é reconhecido 
no Brasil e em âmbito internacional. 
O espetáculo, tendo como solista o 
saxofonista paraibano Arimatea For-
miga, é mais uma atração integrante 
da programação organizada pelo 
Governo do Estado para homenagear 
as mulheres - o Dia Internacional a 
elas dedicado transcorreu em 8 de 
março - e que se estenderá, em tom 
festivo, até o fim deste mês. A entrada 
é gratuita para o público.

“A vinda da maestrina Lígia Ama-
dio faz parte de um dos projetos da 
Orquestra para este ano de 2015, que 
é o de convidar nomes especiais para 
reger os concertos, no intuito de que 
conheçam o nosso trabalho e possam 
divulgá-lo, mas também mostrar para 
nós o trabalho que realizam”, ressal-
tou para o jornal A União o maestro 
titular da OSPB, Luiz Carlos Durier. 
“Ela é uma pessoa extremamente 
capacitada e muito habilidosa musi-
calmente, que vem somar ao nosso 
trabalho”, prosseguiu ele, o autor da 
ideia de sugerir ao Conselho da Or-
questra Sinfônica da Paraíba a vinda 
da regente para João Pessoa. 

De acordo com a programação 
do concerto, após a execução de ‘O 
Barbeiro de Sevilha’, o público ouvirá  
‘Fantasia para Saxofone e Orquestra’, 
obra de Heitor Villa-Lobos (1887-
1959), com a participação do saxofo-
nista Arimatea Formiga. E, depois de 
um breve intervalo, a OSPB voltará à 
cena com a ‘Sinfonia n. 5 em Mi Menor, 
Op. 64’, de Tchaikovsky (1840-1893).

Sobre os artistas
Nascida na cidade de Campinas, 

em São Paulo, a maestrina Lígia Ama-
dio iniciou sua formação musical aos 
cinco anos de idade, sob a orientação 
da professora Maria Cristina da Ponta 
Fiore. Ela realizou estudos regulares 
no Colégio Dante Alighieri e, após 
haver concluído o curso de Engenha-
ria de Produção na Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (USP), 
em 1985, fez o Bacharelado em Músi-
ca – com habilitação em regência – e 
o Mestrado em Artes na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).

Ela ganhou notoriedade interna-
cional por causa de sua reconhecida 
exigência artística, aliada ao carisma 
e performances. Ao longo da carreira, 
a regente já atuou em vários países, 

Reconhecida internacionalmente, a premiada maestrina paulista Lígia Amadio rege em concerto que homenageia as mulheres

Orquestra Sinfônica da Paraíba iniciou a temporada 2015 no último dia 5

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FoToS: Divulgação

n Concerto: Orquestra Sinfônica da Paraíba
n Regência: Maestrina Lígia Amadio
n Solista: Arimatea Formiga
n Data: Hoje 
n Hora: 20h30
n Local: Espaço Cultural, em João Pessoa 
n Endereço:  Av. Abdias Gomes de Almeida, n0 800, 
Tambauzinho
n Entrada: Gratuita

Serviço

a exemplo da Alemanha, Argentina, 
Áustria, Bolívia, Chile, Colômbia, Croácia, 
Cuba, Eslovênia, Estados Unidos, França, 
Israel, Itália, Japão, Holanda, Hungria, 
México, Peru, Portugal, República Tche-
ca, Rússia, Sérvia, Tailândia e Venezuela. 

A maestrina tem uma carreira 
premiada. Em 1997, por exemplo, foi 
laureada no célebre Concurso Inter-
nacional de Tóquio e, no ano seguinte, 
mais uma vez, no II Concurso Latino-A-
mericano para Regentes de Orquestra 
em Santiago do Chile. Em 2001, outra 
premiação: Melhor Regente do Ano 
no Brasil, outorgada pela Associação 
Paulista de Críticos de Arte. No currí-
culo, ela ainda registra atuação como 
regente titular da Orquestra Sinfônica 
da Universidade Nacional de Cuyo, em 

Mendoza (Argentina),  cujo trabalho 
desenvolvido lhe rendeu os prêmios 
Lira a Excelência e Raízes. Já como 
diretora Artística e regente titular 
da Orquestra Sinfônica Municipal de 
Campinas, recebeu a Medalha Carlos 
Gomes, concedida pela Câmara Mu-
nicipal da cidade. Lígia Amadio ainda 
possui discografia de 11 CDs e cinco 
DVDs, lançados quando esteve à fren-
te da Sinfônica Nacional, da Sinfônica 
da Rádio e Televisão Eslovenas e da 
Sinfônica de Mendoza, na Argentina. 
Entre os títulos lançados, destaca-se a 
coleção Música Brasileira no Tempo.  

A outra atração do concerto desta 
noite, o saxofonista Arimatea Formiga, 
nasceu em Pombal (PB), em 1965, e 
iniciou os estudos musicais com o pró-

prio avô, o maestro Eliseu Veríssimo 
de Sousa. Ele é bacharel em Música 
pela Universidade Federal da Paraíba 
(1985) e mestre em Música pela Uni-
versidade Federal da Bahia (2005), 
ambas em clarinete. Em 1985, foi um 
dos vencedores do I Concurso Jovens 
Solistas da Orquestra Filarmônica 
do Espírito Santo e, no ano seguinte, 
atuou como solista dessa orquestra 
e da OSPB. Em 1995, foi clarinetista 
principal da Orquestra de Câmara de 
Curitiba em tournée nacional, dentro 
do projeto “Banco do Brasil Musi-
cal”, quando acompanhou os artistas 
Wagner Tiso e Paulo Moura. E minis-
trou cursos de clarinete e saxofone 
em diversas cidades, a exemplo de 
João Pessoa, Campina Grande, Natal 
(RN), Laranjeiras (SE) e Viçosa (CE). 
Atualmente, é professor de clarinete 
e saxofone da UFPB, onde também é 
clarinetista principal da Orquestra 
Sinfônica da instituição e membro 
fundador e coordenador dos grupos 
JPSax e Orquestra Sanhauá.
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Vivências 
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No mundo lusófono, à exceção do Brasil, 
continua acesa a discussão em torno da aplicação 
do Acordo Ortográfico de Unificação da Língua 
Portuguesa.  Enquanto aqui as coisas amainaram, 
em Portugal há um grupo de escritores insistin-
do na tese de que queremos o Acordo para exer-
cer sobre os demais países uma forma inaceitável 
de neocolonialismo cultural.  Foram longe em 
demasia.

No “Jornal de Angola”, houve um bem escrito 
editorial sobre a  matéria.  Afirmava que a língua 
portuguesa é patrimônio de todos os povos que a 
falam e toca  num ponto interessante: “Uma velha  
tipografia manual em Goa pode ser tão preciosa 
para a língua portuguesa como a mais importan-
te empresa editorial do Brasil, de Portugal ou de 
Angola.”  O importante é que todos respeitem as 
diferenças e que não se transacione com os afetos 
que a língua veicula.  Que sejam respeitadas as 
especificidades de cada povo, partindo do princí-
pio de que somos falantes de uma língua que tem  
o latim como matriz.

Até aí estamos todos de acordo.  O que se 
visou, com o Acordo de 1990, foi obter uma 
simplificação (modesta, pois não atinge 3% da 
totalidade dos vocábulos) para permitir que o 
português fosse adotado na ONU como língua 
oficial, um velho pleito dos nossos diplomatas e 
acadêmicos.

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Toques do dia a dia
A julgar pela exuberância do azul que 

vestia esta manhã ensolarada, parecia 
até que o mar sabia mesmo que hoje era 
o primeiro dia, após o Solstício de Verão. 
E estava realmente deslumbrante! Veio o 
crepúsculo, e o Criador deitou seu manto 
em nuances de cores e brilho sobre a tarde 
fagueira e macia, que partia como pluma 
ao vento. Que coisa linda! É sempre assim. 
Uma tarde que se vai. Mais um dia a contar. 
Um ano que se encerra, outro novo a chegar. 
Pouco mais é outro dia, outro mês, e, em 
pouco tempo, outro ano. Horas, séculos e 
milênios. Referências cosmológicas. Dança 
do tempo, dança da vida, dança do mar. É o 
Criador de todas as coisas que não para de 
agir!

Tais cenas desta tarde continuaram a 
desfilar às margens do belo Atlântico com 
a exuberância de sempre. A paz e a poe-
sia, companheiras do respeito ao silêncio, 
pelos menos, estavam presentes nas telas 
vivas da Criação Divina. Como um poema 
marítimo, uma sinfonia aquática, uma doce 
sonata, um suave arioso, foi-se mais um cre-
púsculo, trazendo a noite e o aconchego à 
nossa consciência em paz...

No dia que se seguiu, nova aurora sur-
gia sobre a cordilheira de nuvens douradas 
que levitavam pela linha do horizonte com 
especial graça e delicadeza, sob o tapete 
molhado, calmo e reluzente do belo Atlân-
tico. Belezas assim, simples assim, raras e 
comuns, mas únicas em cada dia, em cada 
vida, em cada olhar...

Como a lua também se fazia presente, 
à hora crepuscular, foram dois momentos 
mágicos. Num, ela estava clara, brilhante, 
limpa... Mais tarde, parecia uma noiva, com 
uma aura, um halo, feito um véu de névoa. 
Simultânea ao crepúsculo, decerto seguiu 
ao encontro de seu eterno namorado, o Sol, 
que a chamava, acenando, na ladeira do ho-
rizonte.

Alguns dias depois, esta mesma lua já 
estava mordida pela sombra de um pedaço 
dessa Terra. Que recebe sua luz emprestada 
pelo Sol. Nessas noites prateadas, que não 
cansam de encantar.

* * *
Toda religião capaz de tornar o ser hu-

mano melhor e mais feliz é boa. Mas, o que 
importa, na verdade, é a religião da boa 
conduta. “Mais valem mãos que agem do 
que lábios que oram” - (Madre Teresa de 
Calcutá)

* * *
Certa vez, a amada tia Iracema Rome-

ro de Andrade, irmã do amado pai, Carlos 
Romero, que era excelente pianista, foi pas-
sar uns dias em uma praia da Bahia, num 
hotel à beira-mar, de onde se descortinava 
uma bela paisagem com rochas e espumas 
brancas. Ao voltar, perguntei: “E aí? Que 
paisagem inspiradora, hein?” Ao que ela 
respondeu: “Realmente, era linda... Só uma 
coisa destoava: a tal da música “axé” não 
combinava mesmo com o Mar. Ah, se fosse 
ao som de Debussy...”

* * *
Enquanto as falésias não edificadas se 

mantêm originais, sofrendo ações naturais 
da erosão normal, que as deixam ainda 
mais bonitas, as falésias urbanas, nas quais 
se permitiu arrancar a vegetação nativa e 
construir em suas bordas, desmoronam por 
inteiro e ficam cada vez mais feias.

Mas aqui na Paraíba só se lembram 
mesmo da falésia do Cabo Branco, esque-
cendo de todas as outras, e até de que estão 
poluindo as águas de suas praias...

Germano 
RomeroVamos evitar a batota

Dia desses comentei o caso 
do Porto Sanhauá, ou do Capim, 
que deveria ter sido construído 
nos anos vinte, durante o go-
verno do presidente Epitácio. 
O porto ficava na cidade baixa, 
entre a capital e Bayeux, antiga 
Barreiras, no Rio Sanhauá. Jun-
to à ponte do mesmo nome. Mas 
o porto afundou no mangue, 
ninguém viu nem dá notícia. 
Roubaram pelo pé a verba que 
o presidente Epitácio mandou 
para se fazer a obra. Quem foi? 
Pessoa de confiança do presi-
dente, só podia ser. 

Epitácio ficou 
tão chateado que 
nunca mais veio 
à Paraíba. Não 
culpem Dilma, ela 
ainda não havia 
nascido. Dilma é 
pós-jovem guar-
da. Epitácio era 
um homem muito 
austero. Foi o único 
brasileiro a presi-
dir os três poderes. 
Foi presidente do 
Senado, do STF e 
da República, cada 
qual a seu tempo. 
Não culpem Epitácio pelo roubo 
do porto. Procurem saber de 
quem dirigia a obra. 

Naquele tempo não havia 
o aero-Lula, a viagem era mais 
demorada. O presidente teria 
que pegar um navio de guerra 
ou um vapor de carreira no Rio 
de Janeiro, aproveitaria e visi-
taria o Nordeste. Até onde as 
tripas dessem, se ele enjoasse a 
bordo. Diz-se que o presidente 
veio à Paraíba na visita do Rei 
Alberto da Bélgica, em 1922. 
Não viu o mal feito? No banque-
te, serviram frutas da região. 
Cada um que descascasse a 

banana de maneira mais sofisti-
cada; o Rei descascou à maneira 
dos macacos. Por muito tempo, 
ficou se chamando esse jeito de 
comer a nanica de “banana à 
Rei Alberto”.

Eu quero dizer que não foi 
Dilma que fez sumir o Porto da 
Paraíba. Nem foi o Rei Alberto. 
Podia-se fazer um inquérito his-
tórico para se descobrir o autor 
do grande roubo. 

E na construção de Bra-
sília? Dizem que foi tanto di-
nheiro que dava para se fazer 

várias capitais, 
para fazer um 
país. Foi aí que 
teve início a 
inflação, aque-
la que atingiu 
80 % (oitenta 
por cento ao 
mês). Mas não 
culpem Dilma, 
foi no governo 
Sarney. 

Mais do 
que Brasília 
custou a com-
pra e a remo-
delação do 
porta-aviões 

Minas Gerais, o Vengeance dos 
ingleses. Era um navio-aeródro-
mo dos pequenos, para a luta 
anti-submarina que a Inglaterra 
travou com a Alemanha na II 
GG. Os aliados afundaram 804 
submarinos nazistas, em troco 
dos milhares de navios mer-
cantes afundados pelos tedes-
cos. Inclusive quarenta navios 
brasileiros, sem o Brasil estar 
na guerra. O Vengeance/Minas 
Gerais tem a seu crédito alguns 
desses U-boats. 

O Vengeance foi reforma-
do na Holanda pelos estaleiros 
Verolme. Aí é que foi despesa. 

Levantou-se uma gritaria no 
Brasil, até a voz de Juca Chaves 
com seu “Brasil já vai pra guer-
ra / comprou porta-aviões...” A 
Marinha e a FAB quase foram às 
vias-de-fato, cada uma queren-
do ser chofer da aviação embar-
cada. 

Não culpem Dilma pela 
compra do Vengeance. Nem 
pela aquisição da sucata do 
porta-aviões francês Clemence-
au, atual São Paulo, hoje capita-
nia (sic) da esquadra brasileira. 
Naquele tempo Dilma não era 
nem eleitora, nem sonhava em 
ser presidente (a).

Subindo a ladeira do Porto 
do Capim, a gente vai dar no 
Teatro Santa Roza (querem com 
“z”). Uma joia de arquitetura, 
com seus camarotes feitos em 
pinho-de-Riga. Antigamente 
o Santa Roza tinha lustres de 
cristais da Boêmia. Depois de 
uma temporada, os lustres da 
Boêmia sumiram, até hoje. Foi 
durante a ditadura de Vargas 
(1930-1945). Ninguém dá notí-
cia, nas ditaduras é assim.

Dilma nunca foi ao San-
ta Roza, não sabe nem onde 
fica.

E aquele carrão de faróis 
enormes, estilo Rolls Royce, que 
só rodava quando chegava uma 
autoridade? Fazia parte da faian-
ça de Palácio. Venderam para 
comprar um Galaxie. Ora, Gala-
xie eu também tive. E as minas 
de ouro de Princesa, que vende-
ram à Odebrecht, numa licitação 
“especial”? Não culpem Dilma, o 
Planalto tem um carrão daque-
les e ela nem usa joias. O erro 
vem de muito longe, vem desde a 
primeira missa. 

(Escrevo terça, quinta e 
sábado)

Desde a primeira missa

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

Isso não ofende o direito sagrado dos que 
sabem menos de serem ajudados a saber mais.  
É o grande papel da educação, em que estamos 
todos empenhados.  O “Jornal de Angola” é ve-
emente:  “Nunca descer ao seu nível.  Porque é 
batota!”

Antes de prosseguir, fomos buscar no Hou-
aiss o significado desta última palavra: fraude ou 
qualquer forma de trapaça.  Não vemos, sincera-
mente, nos que lutam por uma língua única qual-
quer sentido menos nobre, muito menos gabolice, 
como pode ser também uma interpretação da 
palavra batota.

Citamos novamente o periódico, na referên-
cia ao escritor Dario Fo, Prêmio Nobel de Litera-
tura:  “O patrão é patrão porque sabe mais pala-
vras do que o operário!  O que importa é escrever 
corretamente a nossa língua, deixando que cada 
povo fale como é seu costume.  O que fizemos, 
na Academia Brasileira de Letras, ao estudar o 
assunto, foi preservar o étimo latino e respeitar 
as diferenças.  Não se procurou abafar a origina-
lidade de qualquer dos povos concernentes, nem 
muito menos associar os estudos acadêmicos, sob 
a liderança do insuspeito e competente filólogo 
Antonio Houaiss, a qualquer interesse menor pelo 
comércio das palavras.  Seria essa uma visão re-
ducionista e mesquinha, totalmente improvável 
pelo nível das pessoas envolvidas no projeto.

Por muito 
tempo, ficou 
se chamando 
esse jeito de 
comer a nanica 
de “banana 
à Rei Alberto

 

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

Evento

Imprensa à direita

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Cinquenta Tons de Cinza

O evento se tornou uma das boas opções para os amantes da música 

Anastasia Steele (Dakota Johnson) é uma estudante de 
literatura de 21 anos, recatada e virgem. Uma dia ela deve 
entrevistar para o jornal da faculdade o poderoso magnata 
Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce uma complexa relação 
entre ambos: com a descoberta amorosa e sexual, Anastasia 
conhece os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se o objeto 
de submissão do sádico Grey.

ZÉ MEIOTA

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  

Era de se esperar que a cobertura das manifes-
tações do último domingo, 15, espalhadas por todo 
o país tivessem uma tendência para o discurso dos 
organizadores, dos partidos de oposição ao governo e 
dos reacionários. A forma correta, isenta, mostrando 
as falas da direita e da esquerda seria deixada de lado. 
A tragédia fora anunciada durante a semana, desde 
os factóides do suposto ‘panelaço’, que não existiu, foi 
fabricado.

A manipulação foi tamanha que algumas partidas 
de futebol no domingo, horário sagrado para a Rede 
Globo, foram transferidas para a manhã, tudo para não 
“atrapalhar” as manifestações. E a descarada cobertura 
ao vivo começava também em TV aberta. Durante o 
Esporte Espetacular, no fim da manhã, flashes de várias 
capitais do país mostravam o andamento dos protes-
tos.

Só uma coisa combinava com o esportivo domini-
cal da Globo: o expressivo número de camisas oficiais 
Nike da Seleção Brasileira de Futebol - cada uma custa 
em média R$ 180. Parecia um esquenta do lado de fora 
do estádio antes de um jogo do time Canarinho. Eram 
centenas de brasileiros uniformizados, como não se via 
desde a derrota para a Alemanha por 7 a 1. Não dava 
pra saber se protestavam contra o governo, a favor da 
equipe de Dunga ou por uma nova Copa do Mundo.

Ao longo do dia, a Globo News se esforçou o quan-
to pôde para ampliar o alcance das manifestações. As 
imagens mostravam centenas de pessoas enquanto os 
repórteres falavam em “milhares”. Parecia narração de 
jogo de futebol pelo rádio, quando a bola passa longe 
e o locutor diz que tirou tinta da trave. Mas as imagens 
estavam lá, e não mentem.

Depois, em muitas cidades foram milhares, mas 
com números bastante divergentes. Na Avenida Pau-
lista, em São Paulo, um milhão de manifestantes foram 
às ruas segundo a Polícia Militar (do governo estadual 
tucano), enquanto o Instituto Datafolha (da Folha de S. 
Paulo, que criou o panelaço) apontava 210 mil. Se nem 
eles se entendem, qual seria o número real? 100 mil?

Talvez de ressaca, algumas matérias no dia seguin-
te vislumbravam lucidez. No Bom Dia Brasil, da Globo, 
teve fala do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Carlos Ayres Britto, falando da falta de fundamentação 
no pedido de impeachment. 

Nas manifestações, houve também pedido de inter-
venção militar, o maior atentado contra a democracia. 
Mas nem todos os que lá estavam saíram de casa como 
marionetes de um golpe. Havia também insatisfações 
contra um governo que prometeu as reformas política 
e tributária na campanha presidencial em 2010, pôde e 
não cumpriu. 

A sociedade não quer que a imprensa se posicione 
à esquerda, ou com o governo. Se assim fosse, tería-
mos uma cobertura tão corrompida quanto, só que por 
outro ponto de vista.

FOTOS: Divulgação

Terceira edição do Projeto Ambiências Musicais 
será realizada hoje, no Centro Histórico da capital

Campeão de bilheteria, filme mostra relação complexa 

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.com

As músicas eletrônica e experi-
mental são os destaques e se encon-
tram hoje, sob a condução do DJ e 
produtor ChicoCorrea - o curador do 
evento -, durante a terceira edição do 
Projeto Ambiências Musicais III, que 
acontece a partir das 19h, na Cosmo-
popeia, localizada no Centro Histórico 
de João Pessoa. Na ocasião, o músico 
vai receber Didier Guigue, com o solo 
‘Enquanto ainda é tempo’, Daniel Jesi 
e Lucas Moura, além de Phill Gouveia, 
Sérgio Aires e o VJ Paulo Rocha. A en-
trada custa R$ 10 (couvert). 

“Esta terceira edição do projeto 
mantém o mesmo foco de mostrar e 
divulgar o que tem sido produzido na 
música contemporânea paraibana”, co-
mentou para o jornal A União Tadeu 
de Brito, proprietário da Cosmopopeia, 
que se localiza na Ladeira da Borbore-
ma, nº 114, no bairro do Varadouro, e 
dispõe de galeria, café/armazém, jar-
dim, escritórios criativos, produtoras e 
ainda oferece cursos, oficinas, publica-
ções. “É um espaço de arte e produção 
que une pontos, realidades e desejos de 
encontros plurais; soma e potencializa 
as possibilidades em torno da arte, be-
leza, sabor e conhecimento”, disse ele. 

Ele acrescentou que o Ambiências 
Musicais segue o caminho de propiciar 
“a sobreposição de camadas sonoras”, 
mas de maneira livre. Dentro dessa 
proposta, nesta noite, o público ouvirá 

Tônio

KINGSMAN- SERVIÇO SECRETO (EUA 2014). 
Gênero:ação. Duração: 128 min. Clas-
sificação: 16 anos. Direção: Matthew 
Vaughn. Com Colin Firth,  Samuel L. 
Jackson, Taron Egerton. Eggsy (Taron 
Egerton) é um jovem com problemas de 
disciplina que parece perto de se tornar 
um criminoso. Determinado dia, ele entra 
em contato com Harry (Colin Firth), que 
lhe apresenta à agência de espionagem 
Kingsman. O jovem se une a um time 
de recrutas em busca de uma vaga na 
agência. Ao mesmo tempo, Harry tenta 
impedir a ascensão do vilão Valentine 
(Samuel L. Jackson). Adaptação da série 
de quadrinhos criada por Mark Millar e 
Dave Gibbons. Manaíra4: 12h45,18h15 
e 21h15 Manaíra11:  19h45 CinEspaço 2: 
14h10  e 19h10 

SIMPLESMENTE ACONTECE (ALE 2014). 
Gênero:Comédia romântica. Duração: 
103 min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: Christian Ditter. Com Lily Collins, 
Sam Claflin, Christian Cooke . Os jovens 
britânicos Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam 
Claflin) são amigos inseparáveis desde 
a infância, experimentando juntos as 
dificuldades amorosas, familiares e es-
colares. Embora exista uma atração entre 
eles, os dois mantêm a amizade acima de 
tudo. Um dia, Alex decide aceitar um con-
vite para estudar medicina em Harvard, 
nos Estados Unidos. A distância entre 
eles faz com que nasçam os primeiros 
segredos, enquanto cada um encontra 
outros namorados e namoradas. Mas o 
destino continua atraindo Rosie e Alex 

um ao outro. Manaíra1: 15h40 e 20h30 
e 21h50.

BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 
2015). Gênero: Animação. Duração: 92 
min. Classificação: Livre. Direção: Paul Tib-
bitt. Com Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clan-
cy Brown. Incomodado com o sucesso do 
Siri Cascudo, a lanchonete do Sr. Sirigueijo 
que tem a exclusividade na produção do 
hambúrguer de siri, Plankton, o dono da 
lanchonete Balde de Lixo, resolve traçar 
uma verdadeira estratégia de guerra para 
roubar a fórmula da iguaria, que é a base 
da alimentação da população da Fenda do 
Biquíni. Mas alguma coisa sai errado e a 
fórmula desaparece, deixando a uma vez 
pacata comunidade à beira do apocalipse. 
Agora, Bob Esponja, o funcionário padrão 
do Siri Cascudo, vai ter que unir forças com 
o ambicioso Plankton em uma viagem no 
tempo e no espaço para tentar recuperar 
a receita, contando com a ajuda da leal 
estrela-do-mar Patrick, do sarcástico 
Lula Molusco, da esquilo cientista Sandy e 
também o mercenário Sr. Sirigueijo. Outro 
interessado na fórmula é o malvado pirata 
Barba Burguer (Antonio Banderas), que os 
heróis terão de enfrentar em uma batalha 
fora da água. Manaíra8: 14h e 16h15  
Tambiá 6/3D:  14h20 , 16h20 e 18h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). 
Gênero: Drama. Duração: 125 min. Clas-
sificação: 16 anos. Direção: Sam Taylor-
Johnson. Com Jamie Dornan, Dakota 
Johnson, Jennifer Ehle.Anastasia Steele 
(Dakota Johnson) é uma estudante de 

literatura de 21 anos, recatada e virgem. 
Uma dia ela deve entrevistar para o 
jornal da faculdade o poderoso magnata 
Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce 
uma complexa relação entre ambos: 
com a descoberta amorosa e sexual, 
Anastasia conhece os prazeres do sa-
domasoquismo, tornando-se o objeto 
de submissão do sádico Grey. Manaíra 2: 
13h, 15h50,18h40 e 21h30 Tambiá 5: 
14h, 16h20, 18h40 e 21h 

TINKER BELL E O MOSTRO DA TERRA DO NUNCA 
(EUA 2014). Gênero: Animação. Duração: 
76 min. Classificação: livre. Direção: Steve 
Loter. Com Mae Whitman, Ginnifer Goodwin, 
Lucy Liu . NA fada Fawn sempre teve um 
bom coração e se recusou a ver maldade 
nas pessoas. Por isso, ela torna-se amiga 
de um gigantesco monstros. Tinker Bell 
e suas amigas temem que essa relação 
possa ser nociva para todas as moradoras 
da cidade, e decide combater o vilão antes 
que seja tarde. Manaíra7: 13h15, 15h15 e  
17h30CinEspaço 3: 14h e 15h40  

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 105min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Glenn Ficarra, John Requa. Com Will 
Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro. Um 
trapaceiro profissional (Will Smith) começa 
a treinar uma novata na profissão (Margot 
Robbie), até os dois se apaixonarem. Ao 
mesmo tempo, o sujeito tem que lidar com 
um importante adversário, dono de uma 
empresa de carros (Rodrigo Santoro).  Ma-
naíra3: 13h30 Manaíra4: 15h30  Manaíra7: 
19H40 e 21H10 CinEspaço 3: 16h40 e 21h50

O SÉTIMO FILHO (EUA 2015). Gênero: Aven-
tura. Duração: 102 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Sergey Bodrov. Com Jeff 
Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore. 
John Gregory (Jeff Bridges) é o sétimo 
filho do sétimo filho e mantém uma 
cidade do século XVIII relativamente bem 
e longe dos maus espíritos. No entanto, 
ele não é mais jovem e suas tentativas 
de treinar um sucessor foram todas 
mal sucedidas. Sua última esperança é 
um menino chamado Thomas Ward (Ben 
Barnes), filho de um jovem fazendeiro. 
Seu primeiro desafio será grande: Ele 
terá que enfrentar a Mãe Malkin (Ju-
lianne Moore), uma terrível e poderosa 
bruxa, que escapou do seu confinamento 
quando o grande mestre Gregory estava 
afastado da cidade. Manaíra6: 14h15, 
16h45, 19h15 e 22h

PARA SEMPRE ALICE (EUA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 101 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Richard Glatzer, Wash 
Westmoreland. Com Julianne Moore, Alec 
Baldwin, Kristen Stewart. A Dra. Alice 
Howland (Julianne Moore) é uma renoma-
da professora de linguistica. Aos poucos, 
ela começa a esquecer certas palavras e 
se perder pelas ruas de Manhattan. Ela é 
diagnosticada com Alzheimer. A doença 
coloca em prova a a força de sua família. 
Enquanto a relação de Alice com o mari-
do, John (Alec Baldwinse), fragiliza, ela 
e a filha caçula, Lydia (Kristen Stewart), 
se aproximam. Manaíra3:116h, 18h30 
e 20h45 Manaíra11: 14h45, 17h15, e 
22h30 CinEspaço 1: 14h, 18h e 22h 

Serviço

música eletrônica e experimental, seja 
ela instrumental com vetores experi-
mentais, livre, mistas, auxiliadas por 
computador, algorítmicas, multimídia, 
intermídia e o que for possível criar. 

Curador, novamente, desta edi-
ção do Projeto da Cosmopopeia, Chi-
coCorrea  atua como músico eletrô-
nico a partir do uso de fragmentos 
sampleados de seus trabalhos, remi-
xes e das diversas fontes sonoras que 
pesquisa, reorganizadas através de 
samplers,  drum  machines, efeitos so-
noros e interações com artistas convi-
dados. Embora predomine fortemen-
te o “sotaque nordestino”, o músico 
ainda soma ao trabalho o dub, ragga e 

influencias kraftwerkianas, resultan-
do numa espécie de Forró Futurista, 
mas que é bem aceito em sua própria 
região mas também nos festivais eu-
ropeus nos quais tem participado. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

n Evento: Projeto Ambiências Musicais III 
n Data: Hoje
n Hora: 19h 
n Local: Cosmopopeia, em João Pessoa
n Endereço: Ladeira da Borborema, n0 114, 
Varadouro  
n Entrada:  R$ 10 (couvert) 
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Diversidade

Bamidelê - Organização de Mulheres Negras da
Paraíba revela vencedoras de concurso de fotos

Contra o racismo

Organização de Mulheres 
Negras na Paraíba - A 
Bamidelê está realizando 
hoje, a cerimônia de pre-
miação do I Concurso 
Estadual de Foto-
grafia ‘Mulheres 
Negras em Foco: 

Um Clique Contra o Racismo’, 
com edital aberto desde 
dezembro, o concurso teve 
4 fotos vencedoras (Catego-
rias Amadora e Profissio-
nal). Durante a cerimônia, 
além de serem entregues 
os prêmios às vencedo-
ras, haverá apresentação 
do Grupo Aja Mulher e 
Show com a cantora Dan-
dara Alves.

O concurso objetivou 
evidenciar a diversida-
de das mulheres negras 
paraibanas, destacando 
representações positivas 
dessas mulheres, além de 
estimular a produção foto-
gráfica e incentivar as artes, 
convidando mulheres fotógra-
fas – profissionais e amadoras – a 
dedicar seus diferentes olhares e 
percepções ao registro positivo da 
diversidade das mulheres negras no 
Estado. Trata-se de uma ação para o 
enfrentamento ao racismo que atinge as 
mulheres negras, cotidianamente, princi-
palmente em sua estética.

O prêmio homenageia Gertrudes 
Maria, uma mulher negra escravizada que 
protagonizou uma ação de resistência ao 
lutar na justiça para manter a sua liberda-

de e autonomia, mesmo que parcial, na 
capital da Paraíba do século XIX. Sua 

história é emblemática por repre-
sentar as lutas de muitas outras 

mulheres escravizadas de várias 
regiões do Brasil que, com suas 
ações políticas, colaboraram 
para a deslegitimação do 
escravismo e redefinição de 
suas condições sociais.

As quatro fotografias 
premiadas farão parte 
do catálogo oficial da IV 
Edição da Campanha de 
Afirmação da Identidade 
Negra na Paraíba ‘Moren@ 
não. Eu sou negr@!’, a ser 
lançada em maio do corren-
te ano, essa campanha vem 

sendo desenvolvida pela 
Bamidelê desde 2009 com o 

propósito de desconstruir este-
reótipos e estigmas das imagens 

produzidas e difundidas sobre a 
população negra.

Este concurso faz parte de um 
projeto da instituição e foi contempla-

do pelo ‘Prêmio Lélia Gonzalez – Prota-
gonismo de Organizações de Mulheres 
Negras’ da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial e da Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres, ambas da Presidên-
cia da República.

 

CineSesc exibe o filme ‘Quando 
papai saiu em viagem de negócios’

A produção 
retrata 
acontecimentos 
ocorridos na 
Segunda Guerra

O drama ‘Quando papai saiu em 
viagem de negócios’, dirigido por Emir 
Kusturica, será exibido hoje na Mostra 
Imperdíveis, que o Sesc Centro João 
Pessoa vem realizando desde a última 
terça-feira, com sessões gratuitas às 
12h e às 19h seguidas de ‘rodas de 
conversa’.

O filme se passa na Iugoslá-
via pós-Segunda Guerra Mundial, 
situada num leste europeu ainda 
marcado pelas consequências da 
Guerra dos Balcãs, e é narrado do 
ponto de vista de um garoto chama-
do Malik, que teve o pai levado para 
um campo de trabalhos forçados 
por ser suspeito de ter cometido 
crime contra o Estado. A história 
busca denunciar os males causados 
pelos totalitarismos políticos, como 
a atmosfera desprovida de liberdade 
e as prisões arbitrárias, contudo, 
a partir do olhar de uma criança. 
A obra venceu a Palma de Ouro do 
Festival de Cannes em 1985 e foi in-
dicada ao Oscar e ao Globo de Ouro 
de Melhor Filme Estrangeiro.

A carreira do cineasta sérvio 
registra uma série de filmes aclama-

dos nas décadas de 80 e 90, tornando
-o um diretor de destaque no cenário 
europeu. Kusturica venceu nova-
mente a Palma de Ouro com o longa 
‘Underground’, em 1995, além de ter 
ganhado o prêmio de Melhor Diretor, 
também em Cannes, com ‘O Tempo 

dos Ciganos’, em 1989. Emir venceu 
também o Urso de Prata do Festival de 
Berlim em 1993 com ‘Arizona Dream’.

A ficha técnica de ‘Quando papai 
saiu em viagem de negócios’ inclui 
roteiro de Abdulah Sidran, fotografia 
de Vilko Filac, música de Zoran Simja-

novic e elenco com  Moreno D’E Bar-
tolli (Malik), Miki Manojlovic (Mesa, 
o pai), Mirjana Karanovic (Sena, a 
mãe), Mustafa Nadarevic (Zijah Zijo), 
Mira Furlan (Ankica Vidmar), Predrag 
Lakovic (Franjo) e Aleksandar Dorcev 
(Dr. Ljahaov).

Foto: Reprodução internet
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Paraíba reforçará o combate 
ao uso de agrotóxicos com 
ações integradas

Dia Nacional do Artesão
Séries de exposições marcam a data na capital e em CG

Circuito de Artesanato Paraiba-
no dará início hoje as comemorações 
alusivas ao Dia Nacional do Artesão. 
O evento, que é uma realização do 
Governo da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado do Turismo 
e do Desenvolvimento Econômico 
(Setde), está inserido no Programa 
de Artesanato da Paraíba (PAP), e vai 
acontecer até o próximo dia 27 nos 
principais shoppings de João Pessoa 
e Campina Grande.

São mais de 400 trabalhos de ar-
tesãos de todos os Estados, que vão 
desde o couro, cerâmica, madeira, 
brinquedos populares, metal a tece-
lagem, que estarão expostos durante 
os dias do circuito. De acordo com a 
gestora do PAP, Lu Maia, essa é uma 
grande comemoração em alusão à 
data, que muito embora exista há dez 
anos, era comemorada na Paraíba 
apenas no Shopping Boulevard, em 
Campina Grande, contemplando cer-
ca de 100 artesãos.

“O circuito visa contemplar o 
maior número de profissionais que 
trabalham durante todo o ano na 
produção de peças nas mais variadas 
tipologias, fazendo uma justa home-
nagem à data que, anteriormente, era 
comemorada de forma muito tímida 
e contemplava cerca de 100 artesãos. 
Além de contemplar um maior nú-
mero, o circuito levará esses produ-
tos a diversos lugares e também di-
vulgará as peças, proporcionando as 
vendas, contatos e encomendas após 
o período de realização do mesmo”, 
destacou Lu Maia.

Circuito de Artesanato Pa-
raibano será realizado das 10h às 
22h, nos MAG Shopping, localizado 
no bairro de Manaíra, em João Pes-
soa, e no Shopping Partage, localiza-
do na Avenida Severino Bezerra Ca-
bral, no bairro do Catolé em Campina 
Grande, no período de 20 a 27. En-
quanto que nos Shopping Mangabei-
ra e Manaíra, ambos em João Pessoa, 
o circuito será realizado no período 
de 19 a 26. Em cada espaço de rea-
lização do circuito são envolvidos 35 
expositores, entre associações, coo-
perativas e o artesão individual.

Programa viabiliza negócios
O PAP já existe há 11 anos e tem 

como objetivo proporcionar aos ar-
tesãos paraibanos expor e fazer com 
que os seus produtos sejam conhe-
cidos não somente na Paraíba, bem 
como no Brasil e no exterior. O progra-
ma, através das feiras nacionais e das 
exposições que são realizadas anu-
almente em João Pessoa e Campina 
Grande, são grandes oportunidades 
para que os artesãos possam escoar 
a sua produção. Segundo afirmou Lu 
Maia, somente no último ano, o PAP 
esteve presente na Feira Nacional do 
Artesanato, em Belém do Pará, Rural 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Sales Barros usa madeira para fazer esculturas e rezadeiras; ele elogia o programa do governo estadual que vem divulgando e promovendo o artesanato paraibano

Tur, em Campina Grande, na 7ª Feira 
Internacional do Artesanato, em Bra-
sília. E participou também do evento 
“Mãos do Brasil Salão de Artesanato”, 
uma feira realizada em dezembro no 
Estado de São Paulo, que agregou to-
dos os programas do artesanato vin-
culados ao Programa de Artesanato 
Brasileiro (PAB). Tendo como objetivo 
proporcionar o desenvolvimento eco-
nômico e social do artesão, o PAP vem 
proporcionando a sobrevivência do 
artesão na comercialização da sua arte 
através do seu produto. 

O artesão Sales Barros, natural  
de Areial, é um exemplo que sobrevi-
ve de sua arte, atuando como artesão, 
xilógrafo e entalhador. Ele reside em 
João Pessoa e divide um espaço no 

bairro dos Bancários em residência e 
atelier, um ambiente onde se mistu-
ram a natureza ao colorido das peças 
em madeira.

O trabalho é feito em belas escul-
turas em madeira tendo as rezadeiras 
em destaques nos detalhes da talha 
nas feições. “Eu nasci e me criei no ar-
tesanato porque a minha mãe era uma 
ceramista, sobrevivo dessa arte e há 
cerca de 8 anos comecei a trabalhar 
fazendo a talha na madeira, o mesmo 
período em que ingressei no PAP.  Acho 
muito interessante as ações promovi-
das pelo programa que tem levado a 
divulgação e valorização do artesana-
to paraibano”, destacou. Das mãos do 
metalúrgico-soldador, sem trabalhar 
devido a acidente de trabalho, surgem 

belas peças confeccionadas com o me-
tal reciclado. É assim que o artesão 
Amadeu Severiano Silva complemen-
ta a sua renda. Suas peças chamam a 
atenção pela delicadeza. São ferros, 
latinhas, peças de motocicletas, entre 
outros metais que se transformam em 
movimentos, a exemplo das dança-
rinas, equilíbrios sobrepostos, entre 
outros que surgem de sua imaginação 
e são transformados em belos objetos 
de decoração.

Presente há cerca de 7 anos no 
PAP, ele revela que o programa tem 
sido essencial para valorização do ar-
tesão. “Desde que me cadastrei no Pro-
grama do Artesanato da Paraíba, o meu 
trabalho passou a ser complemento da 
minha renda, porque anteriormente 

as peças produzidas por mim serviam 
apenas para presentear amigos e pes-
soas que apreciavam o meu trabalho. 
Hoje as minhas peças são comercializa-
das e estão presentes em diversas em-
presas paraibanas”, revelou.

Aos 70 anos de idade a aposen-
tada Violeta Almeida de Sousa, encon-
trou um novo sentido para a sua vida, 
desbravado na arte da renascença. Ela 
se cadastrou no PAP há cerca de 8 anos 
e revela que a sua vida mudou bastante. 
“Eu não tinha a oportunidade de expor 
o meu trabalho, graças ao meu cadastro 
no programa, as minhas peças de re-
nascença passaram a ser reconhecidas 
e eu iniciei a comercialização do meu 
produto que hoje é complemento para 
aminha renda familiar”, destacou.

Lu Maia: “Comemoração foi ampliada”. Violeta de Souza enaltece mudança de vida com programa do governo. Amadeu: “PAP valoriza o artesão paraibano”

FOTOS: Evandro Pereira

A presidente Dilma Rousseff sancio-
nou ontem sem vetos o Projeto de Lei nº 
13.106/15 do senador Humberto Costa 
(PT-PE) que criminaliza a venda e distri-
buição de bebidas alcoólicas a menores. 
O projeto foi sancionado após ter sido 
aprovado pela Câmara dos Deputados 
no dia 24 de fevereiro, sem ter sofrido 
qualquer alteração em relação ao texto 
aprovado pelo Senado. A medida alte-

ra o artigo 243 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), e criminaliza 
as condutas de “vender, fornecer, servir, 
ministrar ou entregar, ainda que gratui-
tamente, de qualquer forma, a criança o 
ao adolescente bebida alcoólica”. 

A lei pode ser estendida também a 
outros produtos que possam causar de-
pendência física ou psicológica.  Enten-
de-se por “jovens ou crianças” meno-
res de 18 anos. O juiz Adhailton Lacet, 
coordenador da Infância e Juventude do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, disse que 

a medida presidencial é oportuna, pois 
mesmo tendo conhecimento da proi-
bição, a comercialização era realizada, 
porque se tratava apenas de uma con-
travenção penal, em vigor há cerca de 40 
anos. Para o magistrado, a lei melhora a 
proteção à infância e à juventude, pois 
tantos as crianças como os adolescentes 
estavam expostos ao risco do álcool.

Interdição
A lei também prevê a interdição do 

estabelecimento comercial infrator até o 

pagamento da multa. A fiscalização será 
de responsabilidade do Ministério Públi-
co e dos Conselhos Tutelares, em parce-
ria com o Judiciário.

Como resultado de uma parceria en-
tre Judiciário, Ministério Público, Polícias 
Militar e Civil e Conselhos Tutelares, são 
realizadas na Paraíba operações para coi-
bir a venda de bebidas alcoólicas a crian-
ças e adolescentes em bares, restaurantes 
e similares. Recentemente, uma operação 
envolvendo todos os órgãos foi realizada 
na Região Metropolitana de João Pessoa.

Medida é oportuna e reforça proteção, diz juiz do TJPB
crImINAlIzAção DA VeNDA De bebIDA AlcoólIcA A meNores

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Afastamento lunar é alvo de estudo
veloCidade de 3,78 Centímetros por ano

Fenômeno provoca efeito 
na Terra e satélite está 
18 vezes mais longe 

l troféu 
Durante a 20ª reunião da 

Associação Brasileira de Jornalistas 
de Turismo da Paraíba - Abrajet 
PB, realizada no inicio desse mês 
no Restaurante Tasca da Esquina, 
em João Pessoa, foram escolhidos 
os melhores do turismo paraibano 
durante o ano de 2014. Receberam 
o Troféu Waldemar o Chef Victor 
Sobral (Tasca da Esquina), Memorial 
do Maior São João do Mundo (Cléa 
Cordeiro), Regina Amorim (gestora de 
turismo do Sebrae-PB), PBTur, Centro 
de Treinamento e Mergulho Mar 
Aberto (Ismar Just), Clube Turismo, 
deputada francesa Isabelle Attard, 
de Bayeux (França), Guia Mundo 
Receptivo, Coral Meninos de Lucena 
(Rejane Pinto) e Condutores do 
Lajedo Marinho (Boqueirão-PB).

peça

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

l turistas
Em fevereiro último a rede 

hoteleira de João Pessoa teve uma 
média de ocupação de seus leitos 
na ordem de 72,56%, enquanto que 
a ocupação registrada somente no 
período do Carnaval foi de 93,18%.  Os 
dados são frutos de pesquisa realizada 
pelo Setor de Estatísticas da PBTur e 
comprovam as expectativas geradas 
pelo setor de Turismo paraibano. Houve 
um aumento de 3,88% no número de 
hóspedes em comparação a fevereiro 
de 2014. O Fluxo Global Estimado foi 
de 134.890 pessoas. No acumulado 
do bimestre, a estimativa ficou em 
332.946, registrando um crescimento 
de 2,11% sobre o mesmo período do 
ano passado.

l feijão
O Clube do Feijão Amigo 

realiza no próximo sábado mais 
um festivo encontro. Os feijoeiros 
serão recepcionados no restaurante 
Haras Pedra de Fogo, no município de 
Pedras de Fogo, com musica ao vivo e 
animação do conjunto de forró Pé de 
Serra Trio Bandolera, apresentação 
e degustação do Engenho da 
Cachaça Bandolera e almoço. Tudo 
preparado pelo presidente do clube 
na Paraíba, Onaldo Mendes, que 
reservou um ônibus de turismo classe 
“A” para melhor deslocamentos dos 
participantes.

mergulho
Nos quase 133 quilômetros da costa paraibana existem relatos 

de mais de 40 naufrágios, dos quais alguns já foram localizados, a 
exemplo dos Alice, o Queimado e o Alvarenga, que guardam no fundo 
do mar curiosidades, relíquias e a possibilidade de resgate de tesouros. 
Esses naufrágios têm atraído pessoas não somente do Brasil, bem 
como pesquisadores e mergulhadores que estão impulsionando o 
turismo de mergulho em nosso Estado. A empresa Mar Aberto - Centro 
de Treinamento de Mergulho, que já formou mais de 2 mil e 500 
mergulhadores recreativos em águas paraibanas, é a única escola de 
mergulho credenciada internacionalmente para ministrar o curso ou 
o batismo, bem como conduzir o passeio aos naufrágios na Paraíba. 
Somente na última temporada do verão foi realizado mais de 100 
batismos, treinamento que prepara turistas para conhecer as belezas e 
a diversidade marinhas, as embarcações naufragadas e suas histórias. 
Informações pelo telefone 9983-4017.

Coreto
O Coreto da Praça Venâncio Neiva, está entre os mais belos cartões 

postais de João Pessoa. O projeto é do arquiteto italiano Paschoal Fiorillo 
e foi inaugurado em 1917, sendo ele um registro da urbanização dos seus 
principais espaços urbanos, bem como a implantação dos serviços de água 
encanada, saneamento e 
energia elétrica da capital 
paraibana. Os coretos e 
pavilhões, associados à 
urbanização de praças 
e jardins públicos, além 
de valorizar os espaços 
urbanos na época, também 
promoviam a dinamização 
da vida social e cultural das 
cidades. O Coreto da Praça 
Venâncio Neiva foi tombado 
através do Secreto 
estadual 8.636/1980.

l artesão
O Circuito de Artesanato Paraibano dará inicio hoje as 

comemorações alusivas ao Dia Nacional do Artesão. O evento que 
é uma realização do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria 
de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico (Setde), 
está inserido no Programa de Artesanato da Paraíba (PAP) e vai 
acontecer até o próximo dia 27 nos principais shoppings de João 
Pessoa e Campina Grande no período das 10h às 22h. Nos Shopping 
Mag, localizado no bairro de Manaíra em João Pessoa, e no Shopping 
Partage, localizado na Avenida Severino Bezerra Cabral, no bairro 
do Catolé em Campina Grande, o circuito acontecerá no período 
de 20 a 27. Enquanto que nos Shopping Mangabeira e Manaíra, 
ambos em João Pessoa, o circuito será realizado no período de 
19 a 26. Em cada espaço de realização do circuito são envolvidos 
35 expositores, entre associações, cooperativas e o artesão 
individual.

No próximo dia 27, a peça “O 
Amor Venceu”, em apresentação 
única, será encenada no auditório 
da Federação Espírita Paraibana 
com direção de Lucienne Cunha e 
adaptação de Renato Modesto. 
Uma história de amor real, 
elaborada por uma das maiores 
escritoras nacionais da atualidade 
que retrata uma história real 
extraída dos entrechoques 
constantes que presenciou no 
passado, uma obra psicografada 
pela escritora espírita Zíbia 
Gasparetto. O espetáculo, que 
está em cartaz há 19 anos no 
Brasil, vai ao encontro dos anseios 

e expectativas do ser humano 
mexendo com as emoções de 
cada pessoa. A história de amor de 
quatro jovens se passa no Egito 
Antigo (1.200 a.C.), nas terras do 
Faraó, onde os personagens ora 
senhores, ora escravos, encontram-
se entre prazeres e dificuldades 
pela vida, tentando resgatar a sua 
verdadeira existência. O espetáculo 
já foi apresentado em quase todo 
o Brasil e a sua encenação será 
às 20h no auditório da Federação 
Espírita Paraibana, Av. Bento da 
Gama, 555, Torre - João Pessoa. 
Informações (83) 3221-3590 / 3513-
7550 / 3513-7548.

FotoS: Evandro Pereira
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A Lua está se afastando 
da Terra a uma velocidade 
de 3,78 centímetros por ano. 
De acordo com especialistas, 
o satélite está 18 vezes mais 
longe do que há 4,5 bilhões 
de anos, quando se formou.

O fenômeno provoca 
consequências em solo ter-
restre. De acordo com a as-
trônoma Britt Scharringhau-
sen, a razão para o aumento 
da distância é que a Lua le-
vanta marés na Terra.

Como o lado do planeta 
voltado para a Lua fica mais 
perto, ele sente um puxão gra-
vitacional mais forte do que 
o centro. Do mesmo modo, a 
face oposta da Terra – que não 
está virada para a Lua – sente 
menos a gravidade da Lua do 
que o centro da Terra.

O efeito é como se es-
tivéssemos esticando um 
pouco a Terra, tornando-a 
levemente oblonga – são os 
chamados “bojos de maré”. O 
corpo sólido real da Terra é 
distorcido de alguns poucos 
centímetros, embora o efeito 
mais notável sejam as marés 
levantadas sobre o oceano.

Entenda o fenômeno
Como toda massa exerce 

uma força gravitacional, os 
bojos de maré sobre a Terra 
exercem uma força gravita-
cional sobre a Lua. Como a 
Terra gira mais rápido (uma 

vez a cada 24 horas) do que 
a Lua (uma vez a cada 27,3 
dias), os bojos de maré têm 
como efeito “acelerar” a Lua, 
o provoca esse afastamento.

Ainda que outras ex-
plicações concentrem-se na 
redução da velocidade da 
Terra, o efeito líquido é uma 
alteração da velocidade rela-
tiva entre a Terra e seu satéli-
te que tem como resultado o 
afastamento da Lua – quando 
algo que está em órbita de 
outro corpo acelera, essa ace-
leração o empurra para fora.

Interações 
A interação entre a Lua 

e a Terra afeta nosso planeta 
de várias formas. Para come-
çar, à medida que a Terra gira 
mais devagar, os dias ficam 
mais longos – dois milésimos 
de segundo a cada século. 
Isso tende a deixar os inver-
nos mais frios e os verões 
mais quentes.

E se a força gravitacional 
da Lua torna-se mais fraca, 
nossas marés não serão tão 
acentuadas. No entanto, mes-
mo sem a Lua, existiriam ma-
rés – ainda que muito mais 
suaves – pelo efeito gravita-
cional do Sol.

No entanto, segundo os 
cientistas, nenhuma dessas 
consequências é causa para 
preocupações, pois as mu-
danças são sutis demais para 
que possamos testemunhá
-las. Em algum momento, a 
Terra e a Lua vão chegar a um 
equilíbrio e a Lua deixará de 
se afastar.

A criação de uma 
agenda de circulação 
cultural no Nordeste 
para 2015 e 2016 foi um 
dos principais temas do 
encontro realizado no 
Auditório do Instituto 
do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional 
(IPHAN-PE), na manhã 
de ontem. O evento 
contou com a partici-
pação de produtores 
culturais independen-
tes da Paraíba e de Per-
nambuco e de diversas 
instituições públicas.

“Estamos diante de 
um trabalho de base 
para elaboração de um 
circuito de artistas pelas 
capitais do Nordeste. De 
abril a outubro de 2015, 
vamos articular ações 
estaduais entre secre-
tários de cultura, que 
por sua vez mobiliza-
rão seus artistas locais. 
Todo este movimento 
resultará na constru-
ção de um projeto que 
abrigará a agenda de 
circulação cultural no 
Nordeste para 2015 e 

2016”, afirmou Milton 
Dornellas, represen-
tante da Secretaria de 
Cultura do Estado da 
Paraíba (Secult-PB).

Também foram 
discutidas propostas 
para viabilizar a troca 
de informações e expe-
riências e demais inter-
câmbios; a promoção 
de circuitos de artistas 
nas capitais – com os 
necessários apoios das 
prefeituras, fundações 
culturais, universidades 
e secretarias de cultura 
dos Municípios e Esta-
dos do Nordeste.

A reunião marcou 
o início de uma fase 
preparatória para o En-
contro Nordestino de 
Produção Cultural Al-
ternativa, que será rea-
lizado em João Pessoa 
(PB), em data a ser di-
vulgada posteriormen-
te. A agenda de 2016 
será apresentada na 
Feira de Economia Cria-
tiva, que será realizada 
em novembro, em João 
Pessoa.

Paraíba e PE criam 
agenda do Nordeste

CirCuito de artistas

Mas, eventualmente an-
tes que isso aconteça, o Sol 
vai se expandir até virar uma 
gigante vermelha e engolir a 
Terra e seu satélite – daqui 
a cerca de 5 bilhões de anos, 
mais ou menos.

Monitoramento
Os primeiros monitora-

mentos sobre o afastamento 
lunar aconteceram durante 
missões espaciais dos Estados 
Unidos e da União Soviética, 
nas décadas de 1960 e 1970.

Em três das missões 
Apollo os astronautas dei-
xaram na Lua unidades re-
trorrefletoras cheias de 
pequenos espelhos. O robô 

lunar soviético Lunokhod-1 
também fez o mesmo. Desde 
então, os astrônomos têm 
disparado raios laser em di-
reção a essas unidades refle-
toras, para manter um regis-
tro exato de o quanto a Lua 
está se afastando.

Apesar de à primeira vista 
um fóton parecer pouco, ele é 
suficiente para medir a distân-
cia entre a Lua e da Terra até o 
seu último milímetro. Segundo 
a última medição feita, a distân-
cia exata da Terra à Lua era de 
393.499.257.798 milímetros, 
mas isso varia largamente ao 
longo da órbita da Lua, cuja di-
ferença entre perigeu e apogeu 
é de cerca de 42.500 km.

Lua abriga retrorrefletoras que ajudam a medir a distância da Terra 

FOTO: Reprodução/Internet
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PB intensificará controle com ações integradas

Uso de agrotóxicos

Consumo de 5,2 litros de veneno ao ano

FOTO: Secom/PB

Alexandre Nunes
alexandrenunes.nunes@gmail.com

Os agrotóxicos, produtos de-
senvolvidos para uso no cultivo, 
armazenamento e beneficiamento 
de produtos agrícolas, é atualmen-
te objeto de intenso debate entre os 
que defendem sua utilização para 
tornar a produção no campo mais 
eficiente e os que consideram seu 
uso como danoso à saúde humana 
e ao meio ambiente. A Lei Estadual 
9.781/2012 instituiu o Dia Estadu-
al de Combate ao Uso de Agrotóxi-
cos, que acontece hoje.

O assunto será tema de reunião 
marcada para o próximo dia 24, na 
sede da Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente do 
Estado da Paraíba (Sudema). Trata-
-se de uma reunião preparatória à 
instalação do Fórum Paraibano de 
Combate ao Uso Indiscriminado de 
Agrotóxico, que será instalado, no 
dia 10 de abril, pelo Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB).

A reunião da próxima terça-
-feira, dia 24, vai contar com a par-
ticipação da Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa), da 
Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba (Aesa), 
da Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente do Estado 
da Paraíba (Sudema), do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), do Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT), 
Ministério Público Federal (MPF), 
da Secretaria de Estado do Desen-
volvimento da Agropecuária e da 
Pesca, da Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Serviços Agrícolas 
(Empasa), do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB), e de várias organi-
zações não governamentais ligadas 
ao tema, a exemplo do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia 
do Estado da Paraíba (CREA-PB) e 
do Centro de Referência Estadual 
de Saúde do Trabalhador na Para-
íba (Cerest-PB).

Segundo Djanira Lucena de 
Araújo Machado, responsável pela 
Diretoria Técnica de Medicamen-
tos, Alimentos, Produtos e Toxico-
logia da Agevisa, cada uma dessas 
instituições tem uma atribuição 
com relação ao controle do uso do 
agrotóxico.

 “Não dá para se pensar o pro-
blema do agrotóxico de maneira 
isolada. É preciso pensar soluções 
em conjunto e adotar ações inter-
setoriais e integradas. O objetivo 
da reunião é exatamente definir as 
prioridades relativas à fiscalização, 
levantamentos e ações propria-
mente ditas. Por isso, cada órgão 
participante vai definir a sua área 
de atuação”, explica. Djanira refor-
ça que a ideia é criar uma força-

-tarefa contra o uso indiscriminado 
de agrotóxicos e para combater al-
guns problemas adjacentes, como 
a questão do descarte das embala-
gens vazias. Ela acrescenta que o 
destino dessas embalagens é atual-
mente regulamentado por lei e de 
responsabilidade do fabricante do 
produto, que periodicamente deve 
recolhê-las. Antes deve ser realiza-
da a tríplice lavagem dos frascos. 

“No entanto, há indícios de 
que alguns produtores rurais reu-
tilizam essas embalagens e que 
outros queimam o material junto 
com o lixo urbano. Por isso é preci-
so acionar as prefeituras locais, que 
devem estar atentas a esse descarte 
inadequado, porque se a queima do 
lixo urbano já libera substâncias tó-

xicas, imagine se for acrescentado a 
isso os recipientes dos agrotóxicos. 
Com certeza irá potencializar os 
efeitos negativos”, alerta.

Outro problema detectado no 
uso do agrotóxico é a contaminação 
do solo, dos lençóis freáticos e de 
rios e lagos. Djanira Lucena esclare-
ce que, para enfrentar este e outros 
problemas envolvendo o uso do 
agrotóxico, é preciso muito plane-
jamento e a definição de papéis de 
cada órgão, além de deliberações 
conjuntas, com o Ministério Públi-
co capitaneando as ações a serem 
adotadas. “No caso específico em 
questão, a ideia é intensificar a aná-
lise de solo, de água e dos resíduos 
nos produtos”, acrescenta. Ela lem-
bra que o uso de agrotóxicos é uma 

política intensificada no país desde 
1960. “Na Paraíba, a Lei Estadual 
9.781/2012 criou o Dia Estadual 
de Combate ao Uso de Agrotóxicos”, 
informa. Ela revela, ainda, que o 
agrotóxico tem relação com várias 
doenças, tais como as do sistema 
digestório, endócrino, circulatório, 
cardiovascular e neurológico. “Quer 
dizer, tem impacto negativo em vá-
rios sistemas orgânicos. Só que isso 
é passado como doença comum, 
quando as pessoas são acometidas 
e nunca se leva em consideração o 
tempo de exposição, a concentra-
ção a que a população direta ou 
indiretamente esteve exposta ao 
agrotóxico. É afetado quem traba-
lha, quem consome e quem mora 
no entorno”, acentua. 

Consumo exagerado de agrotóxicos provoca várias doenças às quais atingem os sistemas digestório, endócrino, circulatório, cardiovascular e neurológico

Feira comemora a data na capital

Agricultura

A presença de resíduos de agro-
tóxicos acima dos níveis autorizados 
nos alimentos é objeto de constante 
fiscalização, tanto nas áreas de plan-
tio, como durante a comercialização, 
o que envolve diversos órgãos fis-
calizadores. Mesmo assim, estudos 
apontam que o ser humano ingere 
uma média de 5,2 litros de agrotó-
xico todos os anos. Os pimentões 
são os campeões em contaminação. 
Mais de 80% das amostras cole-
tadas no último estudo da Anvisa 
apresentaram irregularidades. Fo-
ram encontrados resíduos de 15 
pesticidas diferentes.

Para evitar a contaminação por 
agrotóxicos de alimentos produzidos 
na Paraíba, o comércio de qualquer 
defensivo agrícola no território esta-
dual só é permitido para quem tem 
cadastro na Gerência Operacional 
de Defesa Vegetal (GEDA), da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca (Sedap), 
e o produto comercializado tem que 

ser registrado no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Anvisa e Ibama.

A venda só pode ser feita me-
diante a apresentação de um recei-
tuário agronômico, que é um laudo 
técnico do engenheiro agrônomo 
que prescreve o produto que vai ser 
usado para combater a praga que 
está prejudicando a lavoura. Com 
isso, o agricultor estará comprando 
o produto certo para a praga certa e 
na dosagem certa, além de receber 
orientações sobre os intervalos de 
segurança entre as aplicações do 
defensivo e a data de coleta, nunca 
inferior a 15 dias.

A Gerência Operacional de 
Defesa Vegetal também cuida da 
fiscalização do uso de agrotóxicos 
e afins. Nessa modalidade de fis-
calização, verifica-se qual o desti-
no final das embalagens vazias, se 
o empregador está fornecendo o 
Equipamento de Proteção Indivi-
dual (EPI) e se o empregado está 

usando o mesmo na hora da mani-
pulação e da aplicação do defensivo 
e se acontece a prática da tríplice 
lavagem. Além disso, é feita uma 
inspeção do local de lavagem dos 
equipamentos de aplicação, verifi-
ca-se se há registro do produto para 
a cultura, se está sendo respeitado 
o intervalo de segurança. Também 
é feita uma averiguação sobre quais 
as condições de armazenamento 
dos agrotóxicos, além de ser anali-
sado o Receituário Agronômico.

O transporte de agrotóxicos tem 
que respeitar regras para diminuir 
os riscos de acidentes e cumprir a 
legislação de transporte de produtos 
perigosos. O desrespeito das normas 
de transporte pode provocar mul-
tas para quem vende e para quem 
transporta o produto. É proibido o 
transporte de agrotóxicos dentro 
das cabines das caminhonetes e na 
carroceria, quando esta transportar 
pessoas, animais, alimentos, rações 
ou medicamentos.

Dicas naturais para eliminar os agrotóxicos dos alimentos

Os agrotóxicos ficam acumulados nas cas-
cas das frutas, legumes, folhas, bem como na 
pele e gordura das carnes, leite e derivados.

1 - Coloque 100ml de vinagre e 1 colher de sopa 
de bicarbonato de sódio em 900 ml de água. Deixe as 
frutas, legumes e verduras de molho por 15 minutos 
nesta solução. Depois do molho, passe por água cor-
rente e está pronto para o consumo.

2 - No caso das carnes a dica é não consumir a 
pele, eliminar o máximo possível da camada de gor-
dura e dar preferência ao leite desnatado e queijos 
magros.

3 - Outra opção é lavar as frutas com uma es-
ponja vegetal em água corrente, descascar os alimen-
tos e dar preferência às frutas e verduras da esta-
ção, que ajudam a reduzir o problema.

O Dia de São José será cele-
brado hoje, na praça de eventos do 
Ponto Cem Réis, no Centro de João 
Pessoa, junto com a comemoração 
ao Dia Estadual de Combate ao Uso 
de Agrotóxicos. E, ainda, com a re-
alização de uma Feira de Serviços 
e Produtos Orgânicos da Reforma 
Agrária. Essa é a terceira versão do 
evento que é realizado desde 2013, 
com o objetivo de despertar a po-
pulação para o consumo de produ-
tos saudáveis. 

A feira contará com mais de 
100 produtores e produtoras de 
alimentos in natura e beneficiados, 
além de artesanatos variados, de 
várias regiões do Estado. Os pro-
dutos a serem comercializados são 
produzidos pelas famílias assenta-
das, de forma orgânica, sem utiliza-
ção de agrotóxicos, e demonstram 
a diversidade que agricultura fami-
liar promove. 

O público terá a oportunida-
de de ver uma mostra diversa em 
produtos agrícolas, como mel de 
abelha, macaxeira, batata, inhame, 
hortaliças, comidas típicas, ovo de 
galinha de capoeira, frutas, legu-
mes, alimentos beneficiados e ar-
tesanatos, entre outros produtos 
oriundos das regiões do Alto e Mé-
dio Sertão, Brejo, Curimataú, Bor-
borema, Zona da Mata Norte e Sul.

A atividade é uma promoção 
do Incra/PB e do Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA), e 
uma realização do Mandato Esta-
dual do Frei Anastácio, Instituto de 

Assessoria à Cidadania e Desenvol-
vimento Sustentável (IDS) e Comis-
são Pastoral da Terra (CPT). A feira 
é realizada com o apoio de diversos 
parceiros que atuam no contexto 
da reforma agrária, como os movi-
mentos e organizações sociais que 
atuam no campo. 

E, ainda, conta com o apoio da 
Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), Secretaria 
Estadual da Mulher e da Diversi-
dade Humana (Semdh), Secretaria 
Executiva de Segurança Alimentar 
e Economia Solidária/Sedh, Fórum 
Estadual de Economia Solidária, 
Núcleos de Agroecologia, Empreen-
dimentos solidários, Entidades de 
ATER, Conab, Prefeituras de João 
Pessoa, de Pedras de Fogo e Alagoa 
Grande, entre outras entidades.

Segundo um dos coordenado-
res do evento, Valdivan Almeida 
(IDS),  “O Dia Estadual de Combate 
ao Uso de Agrotóxicos é um even-
to fundamental para mostrar à so-
ciedade paraibana  o papel que as 
famílias assentadas têm desempe-
nhado na produção de alimentos 
saudáveis e na preservação do meio 
ambiente”.

O evento, tem como base a Lei 
Estadual 9.781/2012, de autoria 
do deputado estadual Frei Anastá-
cio (PT), que institui o Dia Estadual 
de Combate ao Uso de Agrotóxicos, 
tem o objetivo de despertar a po-
pulação para consumo de produtos 
saudáveis e ambientalmente sus-
tentáveis.



Sra. Cristiane Immisch 
Lacet, pastor Edson de 
Oliveira Costa, empresá-
rios Abelardo Coutinho 
e Sávio Parente, médico 
Donato Braga Filho, ar-
quiteta Madalena Zác-
cara, deputado federal 
Rômulo Gouveia, atleta 
Zé Marco Nóbrega Melo, 
jornalista José de Souza. 
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Para quem aprecia um 
bom vinho e quer manter a 
forma, a dica está na matéria 
da Vogue compartilhada nas 
redes sociais.
  Uma taça de vinho tinto 
tem efeitos equivalentes no 
seu corpo a uma hora malhando 
na  academia.

Zum Zum Zum

FOTO Dalva Rocha

Academia
VEM AÍ mais um 

Desafio da Beleza, 
reality show que 
mobiliza centenas de 
maquiadores de todo o 
país, cujo prêmio maior 
é um contrato de 
R$ 100 mil com O 
Boticário, um ano de 
produtos da marca 
e uma viagem com 
acompanhante para 
a Europa.  Este ano 
os espectadores do 
canal GNT poderão 
fazer parte do júri e as 
inscrições podem ser 
feitas no site www.gnt.
com.br/desafiodabeleza.

Lourival Fonseca Neto e Socorro Ramalho, Larissa e Bruno, Fernanda Caldas 

“Sou uma criança que 
esqueceu de crescer, gosto 
de desenho animado, gosto 
de parque, gosto de algodão 
doce e gosto de colo”

“O que eu quero, agarro. 
O que eu desejo, abraço. 
O que eu sonho, desenho. 
O que eu imagino, escrevo. 
O que eu sinto, escondo”

MARCELLO THADEU TATI BERNARDI

Retorno
O DESEMBARGADOR 

Saulo Benevides está 
no comando da Terceira 
Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça da Parai-
ba. É a segunda vez 
que o magistrado fica 
à frente do órgão que 
vinha sendo conduzido 
pela desembargado-
ra Maria das Graças 
Morais Guedes, em 
virtude dele ter estado 
no comando do TRE/PB 
até o dia 2 de fevereiro 
passado. 

FOTO: Sampaio

A aniversariante de ontem Lucinha Jurema vai comemorar a data no 
próximo dia 26 na Casa Roccia

   O empresário Geraldo Guedes Pereira está em São Paulo participando da 
convenção nacional dos automóveis Citroën que na Paraíba dispõe de três conces-
sionárias, duas em João Pessoa e uma em Campina Grande.

Isolda e Abelardo Coutinho, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Dalva RochaFOTO: Goretti Zenaide

Fátima e Donato Braga, ele está hoje aniversariando

Gratuito
O UNIPÊ está 

oferecendo 480 vagas 
para cursos de Ad-
ministração gratuitos 
destinadas à comu-
nidade carente, com 
inscrições abertas até 
o próximo dia 30.

Os cursos, com 
aulas aos sábados, 
são os de Assistente 
Administrativo, Noções 
em Gestão de Pes-
soas, Excelência em 
Venda e Atendimento, 
Gestão Empreendedo-
ra de Micronegócios e 
Assistente Contábil.

Turismo

A PRESIDENTE 
da Pbtur, Ruth Avelino 
informando que pesquisa 
da empresa revela que 
a rede hoteleira de João 
Pessoa teve uma média 
de ocupação de seus lei-
tos na ordem de 72,56% 
no mês de fevereiro e no 
período de Carnaval foi 
de 93,18%. Os principais 
estados emissores de 
turistas foram São Paulo, 
Pernambuco, Rio e Minas. 

Música erudita
NA SALA de concertos “Maestro José Siqueira” 

no Espaço Cultural José Lins do Rego, acontece hoje 
às 20h30 o segundo concerto da temporada 2015 da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba.

O concerto será regido pela maestrina Lígia Amadio, 
conhecida internacionalmente pelas suas perfomances  
tendo sido premiada no célebre Concurso Internacional de 
Tóquio e no II Concurso Latino-Americano para Regentes 
de Orquestra de Santiago do Chile, além do prêmio de 
Melhor Regente do Ano no Brasil em 2001.

CASARAM-SE no último sábado na Igreja de São 
Francisco, com recepção no Haras Pôr do Sol, em Cabe-
delo e decoração assinada por Doralice Ramalho, os 
jovens Larissa Ramalho Fonseca e Bruno Caldas Chianca.

A noiva é filha de Lourival Fonseca Neto e Socorro 
Ramalho e o noivo, filho de Vicente Paulo Chianca (in 
memoriam) e Fernanda Caldas.

Marcha nupcial

   O ex-ministro e escritor Mailson da Nóbrega está em curtas férias 
em João Pessoa. Nome de projeção nacional, o paraibano escreve na revista Veja 
com temas quase sempre voltados para a economia.

FOTO: Goretti Zenaide

Clic especial de pai e filha: os estimados Flávio Tavares e Marieta Tavares na Basílica 
de Nossa Senhora das Neves

Órgão consultivo

O MINISTRO Ricardo Lewandowski, presidente do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ) acatou a proposta de criação de um 
órgão consultivo ligado à presidência do CNJ, que terá 
a atribuição de ser ouvido antes de deliberações que 
envolvam os tribunais de justiça. 

A proposta foi apresentada durante o 102o Encontro 
do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do 
Brasil, ocorrido na semana passada em Belo Horizonte, 
MG. 

O encontro teve a particiapação do desembargador 
Leandro dos Santos que foi representando o presidente 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos 
Cavalcanti.

   A construtora Planc está ultimando as vendas do edifício luxuoso Lasar 
Segall, localizado no bairro do Jardin Luna em João Pessoa. Com apartamentos de 
183 a 190 mestros quadrados, com quatro suítes e três vagas na garagem.
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Polícia prende agentes de 
investigação suspeitos 
de extorsão e tráfico 
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Possibilidade é de chuva no Estado
NO DIA DE SÃO JOSÉ

Católicos celebram a 
data em JP com missa na 
Igreja de N.S. do Carmo

O beijo na boca entre pes-
soas do mesmo sexo está cada 
vez mais em evidência em no-
velas, séries televisivas e filmes. 
A novela da Rede Globo ‘Babi-
lônia’, em seu primeiro capítulo, 

no início desta semana, entrou 
para a história da teledramatur-
gia brasileira ao mostrar o beijo 
entre duas das maiores atrizes 
do Brasil. Na novela, as perso-
nagens maduras de Fernanda 
Montenegro (Teresa) e Nathalia 
Timberg (Estela) se acariciam e 
trocam um longo beijo na boca. 

A cena chocou e ao mesmo 
tempo emocionou milhares de 
pessoas que assistem novelas 
pela idade das atrizes, e acabou 
sendo o tema da enquete do jor-
nal A União que foi ao Centro de 
João Pessoa ouvir os pessoenses 
sobre o que eles acham sobre 
o beijo na TV entre pessoas do 

mesmo sexo. Algumas acharam 
a cena do beijo ridícula, outros 
aplaudiram a cena e são a favor 
desde que sejam transmitidas 
tarde da noite, quando as crian-
ças já estiverem dormindo. Ve-
jam o que dizem os paraibanos 
sobre o beijo na TV entre pes-
soas do mesmo sexo:

Maioria não é contra, mas teme pelas crianças
BEIJO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO NA TV

Enquete

“Eu acredito 
que essas 
cenas mos-
tram que 
os diretores 
de novelas 
querem 
derrubar o 
preconceito 
que existe sobre os homossexuais, 
mas eu acho que esses beijos só 
aumentam o preconceito. Pra mim, as 
novelas deveriam mostrar apenas os 
casais gays, mas sem beijos”.

“Acho tudo 
isso muito 
normal. Atu-
almente a TV 
tem mostrado 
beijo na boca 
entre homens 
e entre 
mulheres com 
muita natura-
lidade. Particularmente vejo isso numa 
boa, mas acho que uma cena dessas 
não deveria ir ao ar, porque elas 
podem influenciar as crianças”.

“Eu não 
gosto des-
sas cenas 
nem sou de 
acordo que 
elas sejam 
jogadas ao 
ar pela TV. 
Como é que 
colocam duas velhas sem vergonha se 
beijando na boca numa novela das oito? 
Esse comportamento pra mim não está 
certo e acho essa novela uma vergonha. 
É o fim do mundo”.

“Vejo essas 
cenas e 
acho todas 
elas imorais 
porque 
a Bíblia 
condena. 
Pelo livro 
sagrado, o 
homem foi feito para a mulher. Então, sou 
contra todas essas cenas de beijos na 
boca e de namoro entre pessoas do mes-
mo sexo porque a Bíblia condena todos 
esses desvios de comportamento”.

“Nós 
estamos no 
século XXI e 
temos que 
mostrar a 
realidade, 
mas expor 
tudo isso 
de maneira 
que não haja constrangimento entre os 
pais de família e seus filhos. Acho normal 
que se mostre o beijo entre pessoas do 
mesmo sexo, mas em horários que as 
crianças já estejam dormindo”. 

“Não sou 
contra essas 
cenas, mas 
também não 
acho normal. 
Na vida e na 
arte cada 
um faz o que 
quer, mas 
não sou a favor que essas cenas sejam 
transmitidas porque elas podem acabar 
influenciando as crianças que ainda 
não têm uma opinião formada sobre o 
assunto”. 

“Acho o beijo 
na boca entre 
pessoas do 
mesmo sexo 
uma tremen-
da falta de 
respeito com 
as famílias do 
país, princi-
palmente porque no horário das novelas 
ainda têm muitas crianças assistindo 
TV. Particularmente não sou contra, mas 
não sou a favor que esses beijos sejam 
mostrados em horários ditos nobres”.

“Acho que 
eles deve-
riam mostrar 
apenas o 
namoro entre 
gays, mas 
não deveriam 
mostrar 
o beijo, 
porque os pais assistem TV até tarde 
geralmente com as crianças e elas não 
deveriam ver essas cenas. Sou contra e 
acho que essas cenas só deveriam ir ao 
ar tarde da noite”. 

“Eu acho 
tudo isso 
muito 
normal. Eu 
sou a favor 
de tudo, não 
sou contra 
nada e sou 
liberal. Acho 
que na vida cada pessoa deve ser feliz 
com quem quiser e beijar quem quiser 
e não vejo mal nenhum esses beijos 
serem mostrados em cenas de novela, 
porque a vida é assim mesmo”."

“Pra mim a vida 
é uma diver-
sidade e se há 
diversidade a 
gente tem que 
aceitar, e se a 
gente for levar 
o problema 
conforme a Bí-
blia, tudo isso está errado, mas como 
a diversidade vem crescendo com 
pessoas do mesmo sexo se casando, 
a gente tem mais que aceitar tudo 
isso. O importante é ser feliz”. 

Juan Oliveira 
 – estudante

elisama CardOsO 
 – estudante

Janilda maria Pereira
 – funcionária pública

ednalva Chavier
 – aposentada

valquíria ruthy 
– estudante

OsCar da silva  
– autônomo

angéliCa nasCimentO  
– comerciária

rafael feliCianO 
 – atendente de telemarketing

vambertO da silva
 – encanador

valter CarvalhO 
– Fretista 

FotoS: Edson Matos

José Alves 
zavieira2@gmail.com

A Igreja Nossa Senhora 
do Carmo, localizada na Pra-
ça Dom Adauto, no Centro 
de João Pessoa, vai celebrar 
uma missa hoje, às 16h, para 
comemorar o Dia de São José 
e os 80 anos de fundação do 
Instituto São José. Logo após 
a missa, haverá uma solenida-
de na Igreja Santa Tereza (ao 
lado da Igreja Nossa Senhora 
do Carmo). Durante o evento, 
será relançado a 2ª edição do 
livro "Meu depoimento sobre 
o Padre Zé", do historiador 
Humberto Nóbrega, reedita-
do pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB).

Diz a cultura popu-
lar que se chover no Dia de 
São José o resto do ano será 
abençoado com muita chuva, 

boa safra e colheita. "Esse 
fato não é bíblico, surgiu ape-
nas porque a festa acontece 
no dia 19 de março e coin-
cide com o período chuvoso 
em algumas regiões", explica 
o Pe. Marcílio Cavalcanti.

Segundo Carmem Be-
cker, meteorologista da 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa), a ocorrência 
das chuvas está relaciona-
do à Zona de Convergência 
Intertropical, uma banda de 
nuvens que circula o globo e 
que entre os meses de feve-
reiro e maio situa-se mais ao 
sul. "Por isso, se não chover 
até meados de março (Dia 
de São José), é que a Zona de 
Convergência não se deslo-
cou mais ao sul, desfavore-
cendo as chuvas", informa.

"Se até meados de mar-
ço, a Zona de Convergência 
não atuar no Semiárido, o 
período chuvoso fica com-
prometido, tendo em vista 

que o mesmo se estende até 
maio, reduzindo significa-
tivamente as chuvas após o 
término do mês de março", 
acrescenta a metereologista. 
A previsão do tempo para 
hoje é nebulosidade variável 
e possibilidade de chuva em 
todo o Estado paraibano.

"José foi um homem de 
fé, obediente a Deus. Quan-
do o anjo apareceu em um 
sonho e lhe contou a verda-
de sobre o filho de Maria, 
imediatamente dedicou-
-se a cuidar da noiva e do 
seu filho. Pela sua devoção 
e fidelidade, é considerado 
padroeiro das famílias", ex-
plica o padre. Ele também 
esclarece que por sua origem 
humilde e trabalhadora, São 
José é considerado padroei-
ro dos operários. Sendo um 
dos santos mais populares, 
foi proclamado protetor da 
Igreja Católica Romana, em 
1870, no Concílio Vaticano I, 
pelo papa Pio IX.

Janielle Lima
Especial para A União

Chico Lobo
chicolobojornal@yahoo.com.br

Damião Lucena
Sucursal de Patos

Homenagem 
com procissão 
e missa campal 
em Camalaú

O céu da cidade de Cama-
laú, localizada a 285km da ca-
pital, no Cariri paraibano, não 
dava sinais de chuva na manhã 
de ontem, véspera da festa em 
homenagem ao seu padroeiro, 
São José, que será encerrada 
com missa campal e procissão, 
às 17h desta quinta-feira.

O agricultor Fernando 
Gomes de Lima, Seu Bacalhau,  
olha pra o céu com desolação 
e esperança ao mesmo tem-
po, lembrando que o último 
bom inverno na região se deu 
em 2009, quando a chuva só 
chegou no dia 23 de março, 
enchendo açudes e barragens 
da Zona Rural, mas foi possível 
plantar e comer o milho verde 
na festa de São João.

Depois de cinco anos se-
guidos de seca, Seu Bacalhau 
arou somente metade da área 
da propriedade reservada ao 
plantio. Os longos anos de con-
vivência com a seca ensinaram 
que arando toda a proprieda-
de, se a chuva não vier, perde o 
pasto que ainda sobra e a terra 
não serve para plantar. "Aí se 
perde tudo, até a esperança", 
observou do alto dos seus 78 
anos vividos no campo. 

Diocese de 
Patos celebra 
a data especial 
para o Sertão

O Dia de São José constitui 
uma data referencial no calen-
dário dos sertanejos, pelo fato 
de servir de experiência para 
a dedução do comportamen-
to das chuvas durante o ano. 
Quando chove é sinal de um 
inverno regular. 

Na Diocese de Patos, a ce-
lebração acontece em várias 
cidades que fazem parte de 
sua circunscrição e este ano as 
maiores atenções estão volta-
das para São José do Bonfim, 
localizado a 15km da capital do 
Sertão que, anualmente, reali-
za uma caminhada de orações 
com destino à capela existente 
em uma serra, construída pelo 
saudoso padre Levi Rodrigues. 
Este ano, há a criação da Pa-
róquia do Padroeiro São José, 
com uma programação espe-
cial, coordenada por Dom Eral-
do Bispo da Silva. Nas demais 
37 cidades que fazem parte da 
circunscrição, serão realizadas 
procissões em homenagem ao 
santo, o que também acontece 
em Patos.

Uma das particularidades 
da Diocese de Patos é o fato 
de ter vários municípios com 
denominação em homenagem 
ao santo carpinteiro, onde as 
comemorações em sua home-
nagem são mais intensas: São 
José do Bonfim, São José de Es-
pinharas, São José de Princesa 
e São José do Sabugi. Em Areia 
de Baraúnas e Cacimbas, ele é o 
padroeiro venerado. Em Patos, 
São José intitula o seminário 
diocesano e um instituto edu-
cacional mantido pela Igreja.

Sertanejo expressa com fé expectativa para a colheita
A fé dos agricultores na 

consolidação do inverno a par-
tir do Dia de São José continua 
muito viva no Sertão. A tradi-
ção, inclusive, é esperar pela 
data para dar início ao plantio. 
Milhares de trabalhadores que 
cultivam a terra estão insegu-
ros em relação à quadra chu-

vosa da região que acontece 
com maior intensidade entre 
janeiro e abril. Muitos já plan-
taram com as primeiras chuvas 
de março, mas aguardam o dia 
de hoje com ansiedade, na ex-
pectativa de uma boa colheita.

Para o agricultor Francis-
co Miguel de Souza, o Dia de 

São José é a última esperança 
dos sertanejos, quando não 
chove regularmente nos três 
primeiros meses do ano. Ele 
disse que, apesar das previ-
sões de um inverno abaixo da 
média, ainda há uma expecta-
tiva de chuvas para pelos me-
nos garantir parte da colheita.

Celebrações
Na Diocese de Cajazeiras, 

missas e procissões marcam o 
Dia de São José, e o principal 
evento acontece na Catedral 
Nossa Senhora da Piedade. 
Será a partir das 16h, com 
uma procissão saindo da sede 
do Círculo Operário, percor-

rendo várias ruas centrais e 
terminando na própria Ca-
tedral, com a imagem de São 
José. Em seguida, haverá a 
tradicional missa das 17h. Em 
outras paróquias da cidade 
e da região, inclusive, na São 
José Operário, em Cajazeiras, 
haverá celebrações.

CAJAZEIRAS

Mais São José na página 14

São José, pai 
de Jesus, é 
considerado 
padroeiro 
das famílias

FOTO: Reprodução/Internet
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Carteiros da PB param atividades 
por 24 horas e pedem contratações 
De acordo com diretoria 
da ECT, 211 concursados 
foram contratados 

Os agricultores da 
região de Sousa estão 
mobilizando correntes 
de orações para o pa-
droeiro das chuvas e 
procissões estão sendo 
programadas em vários 
municípios da região. A 
crendice popular refor-
ça a ideia de que o re-
gistro de chuvas no Dia 
de São José  é um bom 
presságio e sinaliza a 
perspectiva de  inverno 
promissor para o Sertão.

As chuvas irregula-
res estão preocupando 
os agricultores. O cená-
rio registrado no ano 
passado vem se repetin-
do nos primeiros meses 
deste ano, com chuvas 
que chegam a apresen-
tar intervalo superior a 
dez dias, dificultando o 
desenvolvimento da in-
cipiente lavoura.

Dados do escritó-
rio regional da Emater 
apontam que o acumu-
lado de chuvas em Sousa 
este ano é de 301.7 mm. 
As chuvas irregulares 
contribuíram para o sur-
gimento de pasto para 
o gado, mas ainda não 
conseguiu aumentar o 
volume dos principais 
açudes da região, res-
ponsáveis pelo abasteci-
mento humano.

O Açude de São 
Gonçalo, no município 
de Sousa, abastece a 
zona urbana da cidade, 
os municípios de mari-
zópolis e Nazarezinho 
e ainda três núcleos ha-
bitacionais. O manan-
cial, segundo dados re-
passados pela Agência 
Executiva das Águas da 
Paraíba (Aesa), está com  
3.772,320 m³, o que cor-
responde a 8.5% da sua 
capacidade máxima, 
que é de 44 milhões de 
metros cúbicos.

À beira de um co-
lapso no abastecimen-
to de água do mu-
nicípio de Sousa, os 
agricultores recorrem 
às experiências popu-
lares e se voltam para 
o lado religioso. Uma 
procissão já está mar-
cada para amanhã, 
a partir das 17h, em 
Sousa. Os fiéis vão sair 
do bairro da Estação, 
zona Sul da cidade, e 
percorrerão as princi-
pais ruas com a ima-
gem do padroeiro das 
chuvas. Todo o percur-
so será seguido com 
cânticos voltados a São 
José. A mobilização 
vai ser concluída com 
a celebração de uma 
missa na igrejinha de 
São José, em bairro do 
mesmo nome.

Chuvas abaixo da média 
preocupam agricultores 

DIA DE SÃO JOSÉ

George Wagner

Reivindicando a contra-
tação de mais trabalhado-
res, já que o déficit na Paraí-
ba, segundo os dirigentes do 
sindicato da categoria é de 
200 carteiros e atendentes 
comerciais, os trabalhado-
res da Empresa de Correios 
e Telégrafos (ECT) realiza-
ram ontem uma paralisação 
de 24 horas para exigir mais 
contratação de pessoal. 

A falta de entendimen-
to entre as diretorias da 
empresa e do sindicato da 
categoria é visível também 
no repasse das informações. 
De acordo com a diretoria 
da ECT na Paraíba, a em-
presa trabalha atualmente 
com 694 carteiros no Esta-
do, já para o sindicato esse 
número é de 400, incluindo 
os atendentes. “O pior é que 
alguns estão tendo que aten-
der até cinco cidades, o que 
provoca atrasos e principal-
mente o desgaste físico dos 
trabalhadores”, disse o dire-
tor administrativo do Sindi-
cato dos Trabalhadores em 
Correios e Telégrafos (Sin-
tect), Husman Tavares.

De acordo com ele, 
a paralisação foi feita em 
respeito à população para 
mostrar que os atrasos que 
estão ocorrendo na entre-
ga de correspondências é 

uma política proposital da 
empresa para criar uma 
imagem negativa diante da 
sociedade. Neste dia de pa-
ralisação, cerca de 200 mil 
correspondências deixaram 
de ser entregues, segundo 
os sindicalistas. 

O diretor sindical afir-
mou que o atraso na entrega 
das correspondências vem 
acontecendo por falta de 
funcionários. “O último con-
curso realizado pela empre-

sa foi no ano de 2011 e ape-
sar de muitas pessoas terem 
sido aprovadas, a empresa 
não chamou nem 10% dos 
aprovados. Cerca de 70 pes-
soas chegaram a participar 
de diversos testes e já estão 
aptas para trabalhar, mas a 
empresa não contratou”, dis-
se Tavares, enfatizando que 
a empresa prefere contratar 
temporários. 

Já a assessoria de im-
prensa da ECT na Paraíba 

informou que nesse último 
concurso de 2011 foram 
oferecidas 73 vagas para 
carteiros em todo o Estado, 
e a empresa contratou 211, 
quase o triplo das vagas 
oferecidas.

Reclamações
Os moradores do bairro 

de Mangabeira estão recla-
mando dos atrasos na en-
trega das correspondências 
pela Empresa de Correios e 

Telégrafos. De acordo com 
Marcos Roberto, diretor do 
sindicato da categoria, 33 
carteiros atendem à popu-
lação de Mangabeira, sendo 
que há cinco anos eram en-
tregues, por dia, 23 mil ob-
jetos ou correspondências. 
Atualmente, a carga de Man-
gabeira passou para 45 mil 
objetos por dia, e o número 
de trabalhadores na locali-
dade continua o mesmo, ou 
seja, 33 carteiros. 

“Acho humanamente 
impossível que apenas 33 
carteiros consigam fazer 
a entrega de milhares de 
correspondências naquele 
bairro sem atrasos, e muitos 
estão adoecendo”, disse o 
sindicalista Marcos Roberto, 
revelando que o dia de para-
lisação dos carteiros aconte-
ceu em nível nacional.

Atestados médicos
De acordo com a dire-

toria da ECT na Paraíba, a 
empresa trabalha atualmen-
te com 694 carteiros na Pa-
raíba e os atrasos na entrega 
têm ocorrido pontualmente 
em algumas localidades por 
conta de um grande número 
de atestados médicos diá-
rios, o que acaba sobrecar-
regando alguns distritos.  

Para a diretoria da em-
presa, o número de cartei-
ros é suficiente para atender 
as áreas em que há distri-
buição regular. Entretanto, 
existe a necessidade de mais 
carteiros nas áreas em que 
houve uma grande expansão 
urbana com a criação de no-
vos bairros, e também, para 
substituir os carteiros que 
se aposentaram ou se desli-
garam da empresa.

Os dirigentes da ECT 
informaram ainda que a 
empresa estuda a realiza-
ção de novo concurso públi-
co para compor o efetivo e 
concurso para contratação 
por tempo determinado. 
Entretanto, o concurso de 
2011 ainda continua vigen-
te, sob liminar.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

FOTO: Edson Matos

Sindicato da categoria diz que déficit é de 200 trabalhadores e muitos estão atendendo 5 cidades, provocando atrasos e doenças

Funad lembra data com atividades especiais
A Fundação Centro In-

tegrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad) 
preparou uma programação 
especial para lembrar o Dia 
da Síndrome de Down, co-
memorado em 21 de março. 
Os reabilitadores organi-
zaram um dia de lazer, com 
brincadeiras na piscina e, 
além de trabalhar a coorde-
nação motora dos usuários 
com Down, eles participa-
ram da recreação, com mú-
sica e dança. 

Hoje, às 14h, haverá a 

Balada 21, no Auditório An-
tônio Paulino, da Funad. A 
ideia é proporcionar uma 
tarde de alegria e festa para 
os usuários com síndrome 
de Down, atendidos pela ins-
tituição. Um DJ comandará a 
balada, que visa, sobretudo, 
mostrar de uma forma diver-
tida a importância da lutas 
das pessoas com a síndrome, 
das famílias e amigos. A data 
lembra também a necessida-
de de inclusão dessas pes-
soas na sociedade, respeitan-
do suas limitações. 

O ponto alto da pro-
gramação será a parte cien-
tífica, com a realização do 
Seminário da Pessoa com 
Síndrome de Down, no Au-
ditório Jimmy Queiroga, da 
Funad, que será aberto pela 
presidente da fundação, Si-
mone Jordão. Haverá apre-
sentação musical e palestras 
sobre o desafio da inserção 
de pessoas com síndrome 
de Down nas atividades ad-
ministrativas do Ministério 
Público da Paraíba e a inser-
ção no mercado de trabalho 

em outros setores. À tarde 
haverá exibição do vídeo 
“Assim como você”, que ex-
plica como conviver com a 
síndrome e como inserir a 
pessoa na sociedade, de for-
ma simples, sem preconcei-
to. Depois haverá a apresen-
tação do Grupo de Hip Hop 
da Funad. 

O seminário prossegue 
com discussões sobre a au-
tonomia, orientação nutri-
cional e tecnologia assistiva 
para pessoas com síndrome 
de Down.

DIA DA SÍNDROME DE DOWN

Iphan aprova implantação de gasoduto
O Instituto do Patrimô-

nio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), por intermé-
dio da superintendência da 
Paraíba, aprovou o relatório 
do estudo preventivo de ar-
queologia para implantação 
de um gasoduto em trecho 
que liga os bairros de Man-
gabeira e Penha, na Zona 
Sul de João Pessoa.

A PBGás (Companhia 
Paraibana de Gás) recebeu a 
informação técnica daquele 
órgão e  anunciou que serão 
implantados, a médio pra-
zo, cerca de sete quilôme-
tros de extensão da rede de 
distribuição de gás natural 
para atender aos segmen-
tos residencial, comercial, 
industrial e automotivo que 
funcionam naquelas ime-
diações.

A aprovação do Iphan, 
que é uma exigência legal 
para a realização da obra, 
refere-se ao resultado do 
estudo arqueológico em 
toda a área onde o gaso-
duto será implantado, às 
margens da Avenida Souto 
Maior, partindo do Posto Z, 
até a avenida panorâmica 
Porta do Sol, nas imedia-
ções da Penha.

O presidente da PBGás, 
George Morais, recebeu o 
comunicado da aprovação e 
disse que, com esse parecer, 
a obra poderá se desenvol-
ver de forma segura. “Essa 
aprovação do Iphan é um 
atestado de liberação para 
que a obra possa ser reali-
zada sem maiores proble-
mas, com respeito ao nosso 
patrimônio cultural atrela-

do aos aspectos ambientais 
e com um grande ganho so-
cial, uma vez que os estudos 
resgataram um histórico da 
localidade”.

Ele destacou, ainda, 
que os estudos arqueológi-
cos são importantes como 
forma de preservação da 
história contida no subso-
lo. “São análises que nos 
permitem uma maior segu-
rança na instalação da nova 
rede, o que faz parte da nos-
sa preocupação com a pre-
servação ambiental, patri-
mônio cultural e proteção 
às pessoas”, comentou.

A gerente de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde da 
Companhia, Lily Maciene, 
disse que a PBGás, de pos-
se dessa autorização, passa 
a ter mais conhecimento do 

local e possui uma garantia 
oficial para utilização do 
subsolo. Ela lembrou que os 
trabalhos foram realizados 
por uma empresa especia-
lizada em gestão de risco e 
estudos ambientais, através 
de licitação, e que todo o 
trabalho envolveu estudos 
de impacto ambiental, ar-
queologia preventiva e aná-
lise de risco.

“O próximo passo da 
PBGás, agora, é receber a li-
cença prévia do empreendi-
mento junto à Sudema”, dis-
se Lily. “Com esses estudos, 
além de estar cumprindo os 
requisitos legais, a PBGás 
está agregando valor ao seu 
negócio com a responsa-
bilidade da sua política de 
Segurança, Meio Ambiente 
e Saúde”.

ENTRE MANGABEIRA E PENHA



Governo pavimenta 105 ruas 
do Bessa, Cristo e Mangabeira
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Projeto atende reivindicação 
de moradores que sofriam 
com período chuvoso Pela cidade

Promessa
A cooperativa que representa os motoristas 

e mototaxistas clandestinos exige do prefeito 
Romero Rodrigues a regulamentação do serviço. 
Eles alegam possuir um vídeo no qual o prefeito, 
ainda candidato, prometeu elaborar projeto com a 
regulamentação.

l Professor visitante
A UFCG recebe até hoje as inscrições de propostas 

para concessão de vagas de professor visitante. São dez 
vagas. A solicitação deve ser realizada pelo coordenador 
administrativo da unidade acadêmica e encaminhada à 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

l Processo
No dia 23 de março, o Comitê Gestor de Vagas 

de Professor Visitante divulgará as propostas aceitas. 
O período de 24 a 31 de março será reservado para 
análise das propostas e no dia 2 de abril será divulgada 
a lista com as propostas selecionadas.

negligência? 
A direção da AduePB (Associação dos Docentes 

da Universidade Estadual da Paraíba) avalia que o 
reajuste salarial dos professores da instituição ainda 
não foi encaminhado ao Poder Legislativo devido a 
uma suposta negligência cometida pela Reitoria da 
Universidade, que enviou um ofício ao Executivo, 
dando conta da deliberação do reajuste, quando, 
segundo a associação, o que foi definido pelo Conselho 
deveria ter sido em forma de resolução, para que fosse 
transformado em projeto de lei.

Pressão
“A data-base da categoria é em janeiro e os 

docentes aguardam há três meses a inércia da 
Reitoria, que não tem dado demonstração de interesse 
nessa pauta. Mesmo com a pressão dos docentes, a 
entidade ainda descarta greve a preço de hoje”, diz a 
direção.

surpresa
A AduePB afirmou que só “no dia 3 de março, 

em audiência no Palácio da Redenção com o chefe 
de gabinete Fábio Maia, a direção da associação foi 
informada que o reitor ainda não havia encaminhado a 
deliberação do Consuni ao gabinete do governador”.

investigação
O vereador Olimpio Oliveira (PMDB) protocolou na 

Superintendência da Polícia Civil de Campina Grande o 
pedido de investigação para identificar o responsável 
pela morte, por envenenamento, de 13 gatos, fato 
ocorrido no interior de uma residência abandonada, 
localizada na Rua Peregrino de Carvalho, no Centro 
de Campina Grande. O vereador utilizou a tribuna da 
Câmara e as redes sociais para manifestar indignação 
com a violência.

insensibilidade
“Mataram 13 gatinhos, sem que isso sirva para 

sensibilizar os nossos governantes. Tenho lutado, 
juntamente com inúmeros protetores há bastante 
tempo, para mudar essa realidade em nossa cidade. 
Lamentavelmente, a nossa luta tem sido em vão. O 
Centro de Zoonoses continua superlotado, centenas 
de animais continuam perambulando pelas ruas de 
Campina correndo o mesmo risco e colocando em risco 
a saúde das pessoas”, disse Olimpio.

clandestinos
Motoristas e mototaxistas que realizam o serviço 

não regulamentado de transporte de passageiros em 
Campina Grande ameaçam parar a cidade na próxima 
segunda-feira, 23, em reação à criação de uma força 
tarefa para combater os chamados clandestinos.

força tarefa
A partir do mês que vem a STTP, a CPTran, a PM 

e a Polícia Civil, com a presença do MP, formarão uma 
força tarefa para realizar três operações conjuntas 
mensalmente, para fiscalizar o exercício ilegal da 
atividade remunerada do transporte de passageiros.

Mais de R$ 19,2 milhões 
estão sendo investidos pelo 
Governo do Estado na pavi-
mentação de 105 ruas nos 
bairros de Mangabeira (Ci-
dade Verde), Bessa e Cristo 
Redentor. A intervenção vai 
eliminar os transtornos cau-
sados pelo alagamento nos 
trechos mais críticos.

“Estamos com 90% da 
drenagem já pronta. A ter-
raplenagem está em anda-
mento e a pavimentação co-
meçou mais recentemente 
em algumas ruas”, afirmou 
o engenheiro fiscal da Su-
perintendência de Obras do 
Plano de Desenvolvimento 
da Paraíba (Suplan), César 
Augusto Gomes Pereira.

Ao todo, de acordo com 
informações da Suplan, o 
projeto prevê a pavimen-
tação de 134,5 mil metros 
quadrados de rua. Essa área 
corresponde a 19,2 Km de 
calçamento. 

Das 105 ruas previstas 
para receberem drenagem, 
terraplenagem e pavimen-
tação, duas são do Cristo Re-

Já foramn concluídos cerca de 4,2km, o que equivale a 30 mil metros quadrados de calçamento

A Delegacia Geral de 
Polícia Civil da Paraíba de-
terminou que o Grupo de 
Operações Especiais (GOE) 
da instituição é responsá-
vel pela investigação que 
apura a possível prática de 
abuso de autoridade, ex-
torsão e tráfico de drogas 
por parte de três policiais 
civis no Sertão do Estado. 
O delegado Allan Terruel 
preside o inquérito e re-
presentou pela prisão tem-
porária dos envolvidos, 
que foi deferida pelo Poder 
Judiciário.

Na terça-feira, 17, fo-
ram presos, em Catolé do 
Rocha, os investigadores 
Eduardo André de Lima, 
Luis Otávio Negromon-
te e Jetro Xavier da Costa 
Lopes, que foram encami-
nhados para a Central de 
Polícia de Campina Grande, 
onde deverão permanecer 
inicialmente por 30 dias. 

“A decisão foi tomada 
visto à gravidade da de-
núncia, feita por um co-
merciante local, que é pre-
so do regime semiaberto, e 
procurou a Polícia Militar, 
sendo encaminhado à dele-
gacia para falar que estava 
sendo extorquido. Segundo 
ele, em Catolé do Rocha, foi 
abordado por policiais que 
estavam com uma quanti-
dade de maconha e teriam 
exigido R$ 150 mil para 
que não imputassem a ele 
a posse da droga. Nesse 
momento, os três policiais 
civis foram reconhecidos 
como autores do fato, na 
própria delegacia”, expli-
cou João Alves, delegado 
geral de Polícia Civil. 

Ainda de acordo com 
ele, a prisão foi pautada em 
uma investigação criterio-
sa, em testemunhos e tam-
bém em indícios materiais. 
“É muito difícil realizar um 

trabalho como esse, ini-
ciando as investigações e 
prendendo integrantes da 
nossa instituição. No entan-
to, foi uma ação necessária 
e demonstra uma evolução 
da Polícia Civil, que passou 
a cortar na própria carne e 
não tolerar qualquer tipo 
de notícia desse tipo en-
volvendo seus servidores”, 
completou o delegado Allan 
Terruel. 

Mudança na seccional
Nessa quarta-feira, 18, 

uma portaria da Delegacia 
Geral dispensou o delegado 
Gilson Teles da titularidade 
da 18ª Delegacia Seccional 
de Catolé do Rocha. João 
Alves esclareceu que a de-
cisão tem caráter adminis-
trativo e atende à necessi-
dade da gestão de pessoal 
na região. Um novo delega-
do seccional será designa-
do nos próximos dias.

Agentes são presos por suspeita 
de extorsão e tráfico de drogas 

no sertÃo

dentor, outras dez ficam no 
Bessa e 90 em Mangabeira 
(Cidade Verde). A obra co-
meçou em meados de 2014. 
A previsão de conclusão é 
até o final de 2016.  No mo-
mento, já foram concluídos 
cerca de 4,2 Km de pavi-
mentação, o que equivale a 
30 mil metros quadrados de 
calçamento.

Fim de alagamentos 
Antes de fazer o calça-

mento, é necessário concluir 
a drenagem das ruas para es-
coamento das águas pluviais. 
Esse trabalho, feito no subso-
lo, toma boa parte do tempo 
da execução do projeto.  

Como explicou o en-
genheiro César Augusto, o 
projeto atende a reivindi-

cações históricas de mora-
dores dos três bairros, que 
sofriam no período chuvoso. 
“A drenagem das ruas, que é 
um trabalho feito antes de 
qualquer pavimentação, vai 
acabar com os problemas de 
alagamentos que existiam 
na região e causavam tanto 
transtorno à população”, res-
saltou.

PM desarticula 
dois pontos de 
jogos de azar 
em João Pessoa 

A Polícia Militar desar-
ticulou dois locais que eram 
utilizados para a exploração 
de jogos de azar, em João 
Pessoa, na noite de terça-fei-
ra,17. Em um deles, no bairro 
de Tambaú, funcionava um 
bingo de luxo frequentado 
por pessoas de alto poder 
aquisitivo.

Essa foi a terceira vez 
que o local foi fechado pela 
Polícia Militar, nos últimos 
dez meses. De acordo com o 
capitão Clecitoni Albuquer-
que, que comandou a ação, 
os policiais receberam uma 
denúncia de que o bingo fun-
cionava novamente. “Monta-
mos uma ação conjunta entre 
a Força Tática do 1º Batalhão 
e a CEATur (Companhia Es-
pecializada em Apoio ao 
Turista) e apreendemos 44 
computadores, cadeiras e 
outros objetos”, contou. Duas 
pessoas foram levadas para 
a 10ª Delegacia Distrital, em 
Tambaú.

A outra apreensão foi 
realizada no Centro de João 
Pessoa, em frente ao Merca-
do Central, onde funciona-
vam dez máquinas caça-ní-
queis. Uma pessoa foi detida 
e levada para a 2ª Delegacia 
Distrital. 

No ano passado, 824 
máquinas caça-níqueis fo-
ram apreendidas pela Polícia 
Militar da Paraíba. A explora-
ção de jogos de azar é consi-
derada contravenção penal 
(infração penal de menor 
ofensividade), punida com 
pena de três meses a um ano 
de prisão simples (sem rigor 
penitenciário, em estabeleci-
mento ou seção especial, em 
regime aberto ou semiaber-
to) e multa, de acordo com o 
artigo 50 da Lei das Contra-
venções Penais (Decreto-lei 
nº 3.688/1941).

A Polícia Militar reali-
za hoje a avaliação de saú-
de dos 120 classificados 
na seleção interna para o 
Curso de Formação de Ca-
bos (CFC). Os convocados 
foram habilitados na etapa 
intelectual, realizada no fim 
do ano passado. Há mais de 
12 anos que não era realiza-
do o concurso interno para 
esta graduação na PM.

Esta fase tem caráter 
eliminatório e os candida-
tos passam por uma avalia-
ção médico-odontológica. 
Os concorrentes ficam res-

ponsáveis por entregarem 
os exames subsidiários, a 
exemplo do teste ergomé-
trico, hemograma comple-
to e outros definidos no 
edital do certame - dispo-
nível no site da Polícia Mi-
litar (www.pm.pb.gov.br).

A realização dos exa-
mes será dividida em dois 
grupos, sendo o primeiro 
às 8h e o segundo às 14h 
– ambos no Centro de Edu-
cação da Polícia Militar, 
no bairro de Mangabeira, 
na capital. A comissão or-
ganizadora lembra que o 

candidato deve chegar com 
antecedência mínima de 
uma hora, antes do horário 
marcado.

Após a etapa de saúde, 
os candidatos serão sub-
metidos aos exames físicos, 
depois da divulgação do re-
sultado do exame de saú-
de. Os aprovados nas duas 
etapas, dentro do número 
de vagas estabelecidas no 
edital, iniciarão o curso, 
conforme cronograma. A 
concorrência desta seleção 
interna foi de mais de 24 
policiais por vaga.

Policiais fazem exames de saúde 
para curso de formação de cabos

seLeÇÃo interna

Foto: Vanivaldo Ferreira
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ALPB concede medalha ao PNud
Nações UNidas para o deseNvolvimeNto
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em resposta às ruas, 
Governo Federal aprova 
pacote anticorrupção
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Embaixador das Nações 
Unidas, Jorge Chediek, 
recebeu a comenda

Durante sessão espe-
cial da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB), 
na manhã de ontem, foi 
entregue a Medalha Go-
vernador Antônio Mariz 
ao Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento (PNud). Quem 
recebeu a comenda foi o 
embaixador da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) no Brasil, Jorge 
Chediek. A propositura 
foi da deputada estadual 
Estela Bezerra (PSB) e a 
medalha foi entregue pelo 
presidente da Casa Epitá-
cio Pessoa, Adriano Galdi-
no (PSB).

Para o embaixador 
da ONU no Brasil, a Pa-
raíba tem sido uma gran-
de parceira na conquista 
das condições assumidas 
para a implementação da 
agenda global que a ONU 
propôs no ano de 2000. 
“É uma grande honra 
para nossa organização 
esse reconhecimento. A 
ideia de construção de 

uma sociedade mais jus-
ta com menos pobreza foi 
assumida pela Paraíba e 
esta cidade virou modelo.  
Com o engajamento do 
setor público e privado da 
sociedade civil foram me-
lhoradas as condições de 
vida do povo paraibano”, 
declarou Jorge Chediek.

Segundo a deputada 
Estela Bezerra, que pro-
pôs a entrega da meda-
lha ao PNud, nos últimos 
15 anos, o progresso da 
Paraíba no cumprimento 
das oito metas do milênio 
vinha sendo monitorada 
pelo PNud e a Paraíba foi 
um dos Estados destaque. 
“Apesar de que ainda te-
mos muito o que avançar, 
a Paraíba cumpriu todas 
as metas com excelência. 
Vencemos a pobreza e a 
miséria e reduzimos o nú-
mero de pessoas abaixo 
da linha da pobreza. Gera-
mos equidade de  gêneros 
e temos hoje mais mulhe-
res autônomas emprega-
das e mais respeitadas, 
apesar das grandes dis-
tâncias que ainda temos 
que vencer”, declarou a 
parlamentar.

Já os objetivos relati-

vos à saúde, a deputada 
destacou as metas desen-
volvidas para o combate 
à Aids. “Conseguimos um 
bom programa de enfren-
tamento à Aids, às doen-
ças sexualmente trans-
missíveis e à malária. 
Somos um país modelo 
no enfrentamento à Aids. 
Temos que celebrar es-
sas conquistas apesar de 
todas as metas que ain-
da temos que conquistar 
no tocante ao desenvol-
vimento sustentável que 
se iniciam a partir 2015”, 
disse a parlamentar.

Participaram da ses-
são especial compondo a 
mesa, a secretária-execu-
tiva do Movimento Nós 
Podemos Paraíba, Beatriz 
Ribeiro e a representan-
te da Secretaria Geral da 
Presidência da República, 
Mirian Barreto.

PNud
O programa executa 

diversos projetos em di-
ferentes áreas e oferece 
aos parceiros apoio téc-
nico, operacional e geren-
cial, por meio de acesso 
a metodologias, conheci-
mentos, consultoria espe-

Os deputados apro-
varam em plenário, 
na sessão ordinária de 
ontem, a instalação da 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 
Telefonia, de autoria do 
deputado João Gonçal-
ves (PSD). O parlamen-
tar relata que foi leva-
do por vários motivos 
a requerer a instalação 
desta CPI, tais como 
falta de investimento e 
defasagem tecnológica 
nos equipamentos, au-
sência de sinal mesmo 
nas áreas de cobertura, 
queda frequente das 
ligações, má prestação 
de dados e, por fim, a 
forma de cobrança de 
cartões pré-pagos. 

Nova etapa
Por sua vez, o depu-

tado Hervázio Bezerra 
(PSB) destacou, durante 
seu pronunciamento, o 
empenho do governa-
dor Ricardo Coutinho 
para concluir as obras 
do Teatro Ariano Suas-
suna, última etapa do 
Centro de Convenções 
de João Pessoa. O par-
lamentar informou que 
o governador, em Brasí-
lia, terá audiência com 
o ministro do Turismo, 
Vinícius Lages.  Na pau-
ta, a liberação da últi-
ma parcela de recursos 
na ordem de R$ 30 mi-
lhões para conclusão do 
teatro.

De acordo com Her-
vázio, o valor total da 
obra é de R$ 242 mi-
lhões. “O Estado, com 
recursos próprios já 

aplicou na obra R$ 145 
milhões”, disse.  O Go-
verno Federal investiu 
R$ 97 milhões. ”Hoje 
nós temos em João Pes-
soa e na Paraíba um 
desenvolvimento enor-
me na área de turismo 
e 50% de responsabili-
dade desse avanço no 
Estado é sem dúvida o 
Centro de Convenções”, 
destacou o líder do Go-
verno na Assembleia.

Hervázio avalia que 
muitas pessoas que par-
ticipam de eventos no 
Centro de Convenções 
acabam retornando a 
João Pessoa. Ele come-
mora o excelente índice 
de ocupação na rede 
hoteleira: “Nós estamos 
na baixa estação e mes-
mo assim a ocupação 
nos hotéis e na ordem 
de 80%, basta visitar a 
orla e verificar o fluxo 
de turistas”, revelou.

De toda a obra do 
Centro de Convenções 
de João Pessoa faltam 
concluir apenas 5%, 
que é exatamente a 
finalização do Teatro 
Ariano Suassuna.

Deputados aprovam 
instalação de CPI

teleFoNia

cializada e ampla rede de 
cooperação técnica inter-
nacional.

Com o objetivo de con-
tribuir para o desenvolvi-
mento humano, o combate 

à pobreza e o crescimento 
do país nas áreas prioritá-
rias, o PNud Brasil tem a 
constante missão de bus-
car alinhar seus serviços 
às necessidades de um 

país. Os projetos são rea-
lizados em parceria com 
o Governo Federal, insti-
tuições financeiras inter-
nacionais, setor privado e 
sociedade civil.

Propositura foi da deputada Estela Bezerra; entrega foi feita pelo presidente Adriano Galdino

Foto: Nyll Pereira/Divulgação-ALPB

Produtores vão 
ao Legislativo 
em defesa do 
setor canavieiro

Representantes da Fe-
deração dos Plantadores de 
Cana do Brasil (Feplana), da 
Organização dos Plantado-
res de Cana do Centro-Sul 
(Orplana), da União Nordes-
tina dos Produtores de Cana 
(Unida) e do Instituto Brasi-
leiro da Cachaça (Ibrac)  vão 
expor, na manhã de hoje, as 
demandas que são prioritá-
rias para o setor canavieiro. 
O público-alvo do evento, que 
acontece no auditório Freitas 
Nobre, da Câmara dos Depu-
tados, em Brasília são os de-
putados e senadores da atual 
legislatura do Congresso Na-
cional. 

“A proposta é passar in-
formações do setor aos par-
lamentares, mostrando a real 
situação e a necessidade de 
se implantar uma política 
nacional energética voltada 
para valorizar o etanol”, expli-
ca o  presidente da Feplana, 
Paulo Leal. Dentre as reivin-
dicações, o pleito em defesa 
da subvenção econômica da 
cana nordestina e do Rio de 
Janeiro, pendente desde julho 
de 2014, se destaca.

A programação do even-
to começa com uma apresen-
tação das lideranças do setor 
que vão abordar o tema ‘O 
setor de cana-de-açúcar, suas 
necessidades e demandas’. 
Em seguida, o deputado Ar-
naldo Jardim, atual secretário 
estadual da Agricultura de 
São Paulo, falará sobre ‘Polí-
ticas públicas da cadeia pro-
dutiva do açúcar e do álcool’. 
Na sequência, o deputado 
Marcos Montes mostrará as 
ações da Frente Parlamentar 
da Agropecuária e a Agenda 
Legislativa para Agricultura 
em 2015. Depois será o mo-
mento do deputado Rubens 
Bueno falar sobre a atual con-
juntura política do Brasil.

O vereador Lucas de Brito 
(DEM) pretende se reunir com 
o presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
deputado Adriano Galdino 
(PSB), para discutir a implanta-
ção conjunta de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
visando apurar  a instalação de 
pardais em João Pessoa. Desde 
o ano passado, Lucas vem de-
nunciando o aumento dos gas-
tos da gestão municipal com a 
manutenção desses redutores 
de velocidade.

O pedido da CPI dos Par-
dais na ALPB foi feito pelo 
presidente da Casa, mas existe 
dúvida sobre a competência 
do Legislativo Estadual para 
analisar o tema. “Diante disso, 
nós queremos levar os elemen-
tos que já temos para subsidiar 

Vereador propõe união entre 
Casas para investigar pardais

assembleia e Câmara

as investigações da Assembleia 
e tentar convencer os parla-
mentares na Câmara sobre a 
importância de participarmos 
das investigações”, explicou.

Lucas de Brito lembrou 
que vem denunciando a ins-

talação indiscriminada de 
radares em avenidas de João 
Pessoa desde o ano passado, 
quando encaminhou informa-
ções para o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB), que está 
analisando o assunto junto 
com a prestação de contas do 
município. “Na Câmara essa 
investigação não vingou por-
que a prefeitura sempre foi 
blindada por sua bancada na 
Casa”, denuncia.

Segundo o vereador, em 
2013, a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa gastava R$ 100 
mil por mês com a empresa 
Consórcio Perkons para a ma-
nutenção de equipamentos de 
lombadas eletrônicas. Contu-
do, este valor saltou para R$ 
900 mil por mês, quase mil por 
cento de aumento.

O governador Ricardo 
Coutinho participa hoje, no 
Centro de Convenções, em 
João Pessoa, da solenida-
de de abertura da 97ª edi-
ção do fórum trimestral do 
Conselho Nacional dos Se-
cretários de Estado da Ad-
ministração (Consad). Pelo 
menos 20 Estados brasilei-
ros já confirmaram presen-
ça no evento, a exemplo de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Bahia, Cea-
rá e Pernambuco. O objeti-
vo do encontro é discutir a 
administração pública em 
meio à recente crise eco-
nômica e traçar estratégias 
para enfrentá-la. 

Para a secretária de 
Estado da Administração 
da Paraíba e vice-presi-
dente do Consad, Livânia 
Farias, é um momento 
importante para o Estado 
ser anfitrião de um evento 
como este. “É uma ocasião 
de compartilharmos ex-
periências e, dessa forma, 
adotarmos medidas para 
melhor administrar o nos-
so Estado. Uma das expe-
riências de sucesso que a 
Paraíba vai compartilhar 
é o Sistema Integrado de 
Gestão dos Bens Públicos. 
É algo que vem dando cer-
to e teremos o orgulho de 
mostrar para outros Es-

tados da Federação”, afir-
mou.

Livânia Farias enfa-
tizou ainda os temas que 
a Paraíba vai levar para o 
debate.  “Entre os temas 
que não podem faltar à 
pauta está a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Para 
se ter ideia, basta dizer 
que, em todo o país, ape-
nas seis Estados cumprem 
a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, a Paraíba é um 
deles”, acrescentou. “Não 
tenho dúvidas de que sai-
remos desse encontro 
mais aptos a encarar os 
desafios da administração 
pública”, prosseguiu. 

Governador participa da 
abertura do Fórum do Consad

CeNtro de CoNveNções

Lucas denuncia “blindagem”

João Gonçalves 
relata que foi 
levado por vários 
motivos a 
requerer a CPI, 
tais como falta 
de investimento 
e defasagem

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com,br

Foto: Divulgação/CMJP
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NACIONAL

O pacote anticorrupção 
enviado pelo governo ao Con-
gresso Nacional e lançado 
oficialmente ontem pela pre-
sidente Dilma Rousseff prevê 
a tipificação do crime de caixa 
2 e a elaboração de um projeto 
de lei que institui a obrigatorie-
dade da ficha limpa para todos 
os servidores públicos dos Po-
deres Executivo, Legislativo e 
Judiciário.

Promessa de campanha 
de Dilma, e entregue na terça-
-feira, 17, ao presidente do 
Congresso, senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL), pelos 
ministros da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo, e da Secretaria 
de Relações Institucionais, 
Pepe Vargas, o pacote contém 
ainda uma proposta de emen-
da à Constituição (PEC) para 
possibilitar o confisco de bens 
oriundos de atividade crimino-
sa, improbidade e enriqueci-
mento ilícito.

Pelo proposta, quem for 
condenado pelo crime de caixa 
2 após a aprovação da propos-
ta pelo Congresso poderá ficar 
preso de três a seis anos. A ti-
pificação do crime consiste, se-
gundo o pacote do governo, na 
tentativa de fraudar a fiscaliza-
ção eleitoral, com a inserção de 
elementos falsos ou omissão 
de informações para ocultar a 
origem, o destino ou a aplica-
ção de bens, valores ou servi-
ços da prestação de contas de 
partido político ou de campa-
nha eleitoral.

A punição será estendi-
da aos doadores – inclusive 
responsáveis por doações de 
pessoas jurídicas – e aos par-
tidos. A proposta prevê ainda 
aplicação de multa de cinco a 
dez vezes sobre o valor doado 
e não declarado, proporcional 
aos crimes praticados por pes-
soa física, jurídica ou partido 
que se aproveitar das condutas 
ilícitas.

Elaborado pelos minis-
térios da Justiça, do Plane-
jamento, da Casa Civil, pela 
Controladoria-Geral da União 
e Advocacia-Geral da União, o 
pacote sugere a aprovação de 
projetos de lei e mudanças na 
Constituição para permitir ao 
Estado “uma atuação contra di-
ferentes frentes da corrupção”. 
Os projetos de lei e as PECs só 
vão se tornar leis depois que 
foram aprovados e sanciona-
dos, no caso dos PLs, e promul-
gados, no caso das PECs.

Resposta do governo às 
manifestações populares do 
último fim de semana, o pacote 
também propõe a aprovação 
pelo Congresso do PL 5.586 
de 2005, que tipifica o crime 
de enriquecimento ilícito. De 
acordo com a proposta, pos-
suir, adquirir ou fazer uso de 
bens incompatíveis com a  ren-
da ou evolução acarretará pena 
de três a oito anos de prisão.

O pacote ainda prevê a re-
gulamentação da Lei Anticor-
rupção, por meio de decreto, 
com incentivo à adoção de pro-
gramas de integridade por em-
presas privadas, com códigos 
de ética e de conduta, políticas 
e diretrizes para detectar des-
vios e irregularidades contra a 
administração pública. O texto 
estabelece e disciplina o rito 
do processo administrativo de 
responsabilização e também 
disciplina o acordo de leniên-
cia, com competência exclusiva 
da CGU no Executivo Federal.

Pacote anticorrupção prevê crime 
para ‘caixa dois’ e confisco de bens

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

 Democracia e 
cleptocracia

As manifestações democráticas são o combustível 
que movimenta e também renova a vida das instituições 
políticas em uma democracia. A reunião e manifestação 
de pessoas de forma livre e espontânea em espaços 
públicos tem uma força e significação simbólica que 
confere especial expressão à democracia, que como todo 
sistema político se alimenta também de símbolos. As 
manifestações de sexta-feira (13) reuniram de forma 
localizada e inexpressiva, aqueles que têm um projeto 
de partido, notadamente o partido que está no poder. Já 
as manifestações de domingo (15) reuniram de forma 
ampla, cobrindo boa parte do território nacional, espon-
tânea e expressiva aqueles que têm um projeto de nação. 
Se a manifestação do dia 13 foi a manifestação daqueles 
que pensam o Brasil sob a ótica partida de um partido 
político, a manifestação do dia 15 foi a daqueles que 
pensam o Brasil como unidade contra a corrupção. 

A democracia se notabiliza por ser o sistema políti-
co que substitui a força pelo consenso, um consenso que 
pressupõe liberdade (ausência de coerção) e racionali-
dade. O que significa que nem todo consenso popular é 
um consenso democrático, pois pode haver um consenso 
em torno de um ditador ou tirano, ou o governo Nazista 
não gozava de um consenso popular na Alemanha na dé-
cada de 30?! O consenso popular para ser democrático 
pressupõe liberdade, um ambiente social e político livre 
de coerções e intimidações, e racionalidade nas delibe-
rações. Eis uma ética mínima a reger a ação política em 
um sistema que se pretende democrático. Sobretudo em 
sociedades complexas e heterogêneas, com um amplo 
espectro ideológico e interesses econômicos, como 
construir “consensos democráticos” se não é possível 
um acordo quanto ao conteúdo ideológico daquilo que é 
discutido?! Um caminho para contornar esse obstáculo 
é recorrer ao respeito aos procedimentos de escolha e 
deliberação democrática. Se um acordo ideológico sobre 
pautas tão variadas e controversas é impossível, a racio-
nalidade migra do conteúdo para a forma, essa última 
mais isenta de paixões e coloridos ideológicos. 

Em democracias representativas o respeito ao 
processo eleitoral é fundamental, não só o resultado 
que vem das urnas é sagrado em uma democracia, mas 
mesmo o respeito ao rito processual eleitoral. Tanto que 
a legitimidade dos mandatários políticos repousa no res-
peito ao procedimento de eleição dos mesmos. A ques-
tão que emerge no decorrer dos fatos que vêm à tona 
no curso das investigações da operação Lava Jato, é se 
aqueles que foram eleitos subvertendo a ordem demo-
crática, ao jogarem sujo usando recursos ilegais, podem 
reivindicar a mesma democracia, uma vez eleitos, para 
legitimar os seus mandatos. 

Os mandatos da presidente e do seu vice, eleitos em 
chapa única, e os mandatos do presidente da Câmara e 
Senado, se de fato financiados por recursos ilícitos, não 
gozam de legitimidade democrática, pois a democracia 
não tolera a quebra das regras do jogo democrático. A 
democracia exige daqueles que querem jogar o jogo 
democrático o fairplay (jogo limpo), não o foul play (jogo 
sujo). O foul play na democracia tem como consequência 
a impugnação da candidatura ou se eleito, do mandato. 
Assim, quem se elege segundo o foul play, o jogo sujo, 
pode reivindicar a legitimidade democrática depois de 
eleito e condenar como “golpe” ou “terceiro turno” toda 
tentativa de se questionar a legitimidade desse mandato 
cada vez mais sob suspeição?! Essa suspeição no estado 
atual das investigações não se limita à presidência da 
República, mas a todos os cargos da linha de sucessão 
em um eventual processo de impeachment. 

As ruas mandaram, creio, um recado claro no 
domingo: que a Democracia é incompatível com a 
Cleptocracia (governo dos ladrões). O realismo político 
daqueles que têm um projeto de partido que passa pela 
Cleptocracia do “doa a quem doer”, uma dor que recai 
no bolso via de regra do contribuinte, não se coaduna 
com o fair play, o jogo limpo dos milhões de brasileiros 
que pensam o Brasil como unidade em defesa da De-
mocracia, uma Democracia que não é compatível com 
a Cleptocracia partidária que pensa uma sociedade 
partida, pois vivem e se habituaram a uma crise ética, 
política e econômica que a simbologia das ruas não 
mais tolera. 

Lei da Ficha Limpa será 
estendida a todos os 
servidores públicos

FOtO: José Cruz/Agência Brasil

Durante a cerimônia de apresentação das medidas, Dilma disse que é preciso uma nova consciência

Ivan Richard
Repórter da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff disse 
ontem que o pacote anticorrupção en-
viado pelo governo ao Congresso Na-
cional permitirá ao Estado ampliar sua 
capacidade de prevenir e coibir a cor-
rupção, principalmente no que se refe-
re ao combate à impunidade. Durante a 
cerimônia de anúncio oficial do pacote, 
a presidente ressaltou que o Brasil preci-
sa afastar o estigma de que o brasileiro 
quer levar vantagem em tudo.

Para Dilma, as medidas são “concre-
tas”, mas não encerram o debate acerca 
das ações para acabar com a corrupção 
no país. “Não pretendemos esgotar a 
matéria, mas evidenciar que estamos 
no caminho correto. Somos um gover-
no que não transige com a corrupção e 
temos obrigação de enfrentar a impu-
nidade. [As medidas] fortalecem a luta 
contra a impunidade que é, talvez, o 
maior fator que garante a reprodução 

da corrupção”, afirmou Dilma.
“Temos de ter clareza que, além 

desse conjunto de novas leis para resol-
ver esse problema, é preciso uma nova 
consciência, uma cultura fundamentada 
em valores éticos profundos e moralida-
de republicana que deve nascer dentro 
de cada lar, escola e da alma e do cora-
ção de cada cidadão”, disse Dilma.

A presidente voltou a frisar que a 
corrupção é um mal sistêmico no país e 
destacou a “coragem” do governo de 
enfrentar esse tipo de crime. “Tenho cer-
teza de que todos os brasileiros de bem, 
de boa-fé, mesmo os que não votaram 
em mim, sabem que a corrupção não foi 
inventada recentemente. Mas não so-
mos mais o país que fazia e alardeava ser 
um povo que gosta de levar vantagem 
em tudo. Temos de nos afastar dessa vi-
são. Temos, sim, de criar uma nova visão 
de moralidade pública”, destacou.

Presidente evidencia “caminho correto”

CAIXA 2
Projeto de lei que tipifica o crime de caixa 2 e pro-
põe pena de três a seis anos para quem fraudar a 
fiscalização eleitoral, inserindo elementos falsos 
ou omitindo informações, com o fim de ocultar a 

origem, o destino, ou a aplicação de bens, valores ou serviços da 
prestação de contas de partido político ou de campanha eleitoral.
Pela proposta, também haverá punição para os doadores, 
inclusive pessoas jurídicas, e para os partidos, com multa 
de cinco a dez vezes sobre o valor doado e não declarado, 
proporcional aos crimes praticados por pessoa física, jurídi-
ca ou partido que se aproveitar das condutas ilícitas.
Prevê também a criminalização da “lavagem eleitoral”, com 
pena de três a dez anos de reclusão para quem ocultar ou 
dissimular, para fins eleitorais, da natureza, origem, locali-
zação, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de fontes de recursos vedadas pela legislação eleitoral.

CONFISCO DE BENS
Proposta de Emenda à Constituição que viabiliza 
o confisco dos bens que sejam fruto ou proveito 
de atividade criminosa, improbidade e enri-
quecimento ilícito. O confisco ficaria a cargo do 

Ministério Público, da Advocacia-Geral da União e procuradorias.
Além disso, um Projeto de lei (PL) que possibilita ação civil pú-
blica de extinção de domínio ou perda civil de bens obtidos por 
meio de corrupção. O texto prevê a extinção de posse e proprie-
dade dos bens, direitos, valores ou patrimônios que procedam 
de atividade criminosa e improbidade administrativa; que sejam 
utilizados como instrumentos de ilícitos; que procedam de ne-
gócios com esses bens; ou que sejam incompatíveis com a renda 
ou evolução do patrimônio. O PL estabelece procedimento para 
a alienação dos bens e declaração da perda civil, independen-
temente da aferição de responsabilidade civil ou criminal, bem 
como do desfecho das respectivas ações civil e penais. 
Há ainda um pedido de urgência para tramitação do Pro-
jeto de Lei 2.902/2011, que prevê a alienação antecipada 
de bens apreendidos para preservação de seus valores. A 
medida alcança bens sobre os quais haja provas ou indí-
cios suficientes de ser produto ou proveito de crime. Pela 
proposta, a indisponibilidade dos bens pode ser decretada 
para garantir o perdimento de bens, reparação de danos de-

correntes do crime e o pagamento de prestação pecuniária, 
multas e custas. A indisponibilidade poderá ser levantada 
nos casos de: absolvição, suspensão do processo ou extin-
ção de punibilidade, prestação de caução, embargos julga-
dos procedentes.

FICHA LIMPA
Projeto de lei que amplia a exigência da 
Ficha Limpa para todos os servidores dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
Pedido de urgência na tramitação do Projeto 
de Lei 5.586/2005, que tipifica o crime de 
enriquecimento ilícito, com pena de três a oito 
anos para quem possuir, adquirir ou fizer uso 

de bens incompatíveis com renda ou evolução patrimonial.

INTEGRIDADE PARA EMPRESAS
Regulamentação da Lei Anticorrupção que, entre 
outros pontos, incentiva a adoção de Programas 
de Integridade (compliance) por empresas pri-
vadas. A medida passa pela criação de códigos 

de ética e de conduta, políticas e diretrizes para detectar des-
vios e irregularidades contra a administração pública por estas 
empresas. Acelera a tramitação de processos que envolvam 
corrupção por meio do Processo Administrativo de Responsabi-
lização (PAR). A regulamentação disciplina o acordo de leniência, 
de competência da Controladoria-geral da União (CGU).
Outra inovação da Lei Anticorrupção é a possibilidade de mul-
ta e proibição das empresas condenadas firmarem contratos 
com o poder público. A proposta regula a multa por prática de 
atos contra a administração pública, no valor que pode variar 
de 0,1 a 20% do faturamento bruto da empresa.

GRUPO DE TRABALHO
Criação de grupo de trabalho com participação de 
representantes do Ministério da Justiça, Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), CGU, AGU e Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). O grupo fará avaliação 

de propostas para agilizar tramitação de processos judiciais, pro-
cedimentos administrativos e demais procedimentos apuratórios 
relacionados à prática de ilícitos contra o patrimônio público.

Conheça as principais medidas do pacote anticorrupção:
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O bloqueio faz parte de 
um acordo de cooperação
entre dos dois países

Suíça bloqueia R$ 1,3 bilhão de 
contas investigadas na Lava Jato

O Ministério Público 
da Suíça anunciou ontem 
o bloqueio de R$ 1,3 bi-
lhão de empresas e pesso-
as envolvidas na Operação 
Lava Jato. O valor é equi-
valente a US$ 400 milhões. 
O bloqueio faz parte de 
um acordo de cooperação 
com o Ministério Público 
Federal, responsável pela 
investigação.

De acordo com as au-
toridades suíças, foram 
localizadas 300 contas, 
nas quais houve movi-
mentação de milhões de 
dólares por ex-diretores 
da Petrobras e executivos 
das empreiteiras investi-
gadas. Até o momento, R$ 
390 milhões (US$ 120 mi-
lhões) foram repatriados.

Na semana passa-
da, a Procuradoria-Geral 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

da República anunciou 
a repatriação de R$ 139 
milhões pertencentes ao 
ex-gerente da Petrobras 
Pedro Barusco. O dinhei-
ro estava depositado 
em contas na Suíça e foi 
transferido para uma con-
ta da Justiça Federal em 
Curitiba, responsável pe-
las investigações da Ope-
ração Lava Jato na primei-
ra instância.

Recentemente, os in-
vestigadores localizaram 
também, na Suíça, de-
pósitos do ex-diretor de 
Serviços da Petrobras Re-
nato Duque. Ele foi preso 
na última segunda-feira 
(16), porque transferiu 20 
milhões de euros da Suí-
ça para Mônaco, em uma 
possível tentativa de es-
conder o dinheiro dos in-
vestigadores da Lava Jato. 
A defesa de Duque nega 
recebimento de propina e 
que ele tenha contas se-
cretas no exterior. O ministro Joaquim Levy se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para discutir a desoneração da folha

Governo vai enviar ao Congresso 
projeto sobre desoneração de folha

Após se reunir com o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), o ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, in-
formou que o governo deve 
encaminhar, nos próximos 
dias, ao Legislativo um pro-
jeto de lei tratando da deso-
neração da folha de paga-
mento das empresas.

“Aquele ajuste da re-
núncia que vinha sendo 
feita das contribuições pa-
tronais que estava na MP 
[medida provisória] 669, 
no devido momento [vamos 
enviar outro projeto sobre 
desoneração] em vista do 
que se passou com a MP”, 
disse Levy, sem apontar 
uma data exata para o en-
caminhamento da proposta 
de lei.

O projeto substitui a 

MP 6.668/15 publicada no 
Diário Oficial da União no 
dia 27 de fevereiro e que, na 
prática, reduzia a desonera-
ção da folha de pagamentos, 
iniciada em 2011.

 De acordo com a MP, a 
partir de junho, as empre-
sas que tinham alíquota de 
2%, passariam a pagar 4,5% 
sobre o faturamento bru-
to, enquanto as que tinham 
alíquota de 1% de contri-
buição previdenciária sobre 
a receita bruta passariam 
para 2,5%.

A medida, entretanto 
foi devolvida ao Palácio do 
Planalto pelo presidente do 
Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), que criticou o 
aumento de “imposto por 
medida provisória”. Após 
a devolução, a presiden-
ta Dilma Rousseff assinou 
projeto de lei, com urgência 
constitucional, com o mes-
mo conteúdo. A medida, 

contudo, ainda não havia 
sido encaminhada à Câmara 
dos Deputados.

Como desdobramento, o 
governo foi obrigado a dialo-
gar mais com o Parlamento. 
A mudança de rumo apresen-
tou resultado já na semana 
passada, quando um acordo 
entre líderes do Congresso e 
o ministro da Fazenda resul-
tou na publicação da MP que 
traz os reajustes da tabela 
do Imposto Renda da Pessoa 
Física (IRPF), evitando a der-
rubada do veto presidencial 
ao reajuste na tabela.

A reunião com o presi-
dente da Câmara faz parte 
da estratégia do governo de 
negociar com os partidos a 
aprovação das medidas de 
ajuste fiscal. 

“Eu acho que o ministro 
Joaquim Levy teve a percep-
ção clara de que ele precisa 
discutir realmente as pro-
postas que tem que apre-

sentar, até para defendê-las, 
para permitir que todos 
possam defendê-las”, disse 
Cunha, após a reunião.

“Eu acho um ganho po-
sitivo a presença dele mais 
vezes no Congresso, deba-
tendo, procurando segmen-
tos, procurando o Sena-
do, procurando a Câmara”, 
acrescentou o deputado. 
Cunha disse ainda que, “se 
todos que querem aprovar 
matérias fizessem desse jei-
to, facilitaria muito”.

Segundo o ministro, a 
reunião foi uma “conversa 
boa”, que tratou das pers-
pectivas econômicas e da 
situação em que o Brasil se 
encontra, além dos desafios 
da Previdência Social. De 
acordo com o governo, a al-
teração na desoneração po-
deria gerar uma economia 
de até R$ 5,35 bilhões este 
ano e de R$ 12,8 bilhões por 
ano, a partir de 2016.

Os primeiros julgamen-
tos feitos ontem pela Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM) de empresas de Eike 
Batista resultaram em multas 
ao empresário no total de R$ 
800 mil – a primeira delas, no 
valor de R$ 300 mil, pela não 
divulgação de fato relevan-
te no processo de venda do 
controle da MPX, atual Eneva, 
para um grupo alemão.

 O advogado de Batista 
no processo, Kevin Michael 
Altit, disse que aguardará a li-
beração do acórdão pela CVM 
para avaliar a interposição de 
recurso. “Não dá para, sim-
plesmente, punir o Eike por 
linchamento, só porque ele é 
objeto de tantas notícias. Cada 
processo é um processo, e ele 
tem que ser julgado no corpo 

de cada processo, por cada 
acusação que lhe é imputada”, 
acrescentou.

Segundo o advogado, a 
CVM entende que o empresá-
rio deveria ter publicado um 
aviso de fato relevante indican-
do que haveria uma negocia-
ção de venda de participação 
da MPX para o grupo alemão. A 
defesa de Eike alega, entretan-
to, que no momento em que 
notícias sobre o assunto foram 
publicadas na imprensa, elas 
tinham natureza “meramente 
especulativa”. “Não havia ne-
nhuma negociação concreta, 
as notícias eram imprecisas. 
Na verdade, as empresas es-
tavam na imprensa todos os 
dias, e Eike gerava uma sanha 
muito grande na imprensa”.

Para Kevin Altit, nessas 
circunstâncias, determinar o 
que é fato relevante e o que 
não é depende da “boa-fé e da 

diligência” de quem está den-
tro do processo. “Ele julgou 
que naquele momento não 
havia um fato específico que 
justificasse a publicação de 
um aviso de fato relevante”. O 
advogado acredita que o en-
caminhamento do processo 
ao Conselho de Recursos do 
Sistema Financeiro Nacional 
poderá resultar em revisão da 
decisão da CVM. O argumento 
é que a empresa enfrentava 
uma situação delicada, bus-
cando alternativas para se ca-
pitalizar. “É uma situação de 
exceção e é justificada”.

Em outro processo, ligado 
à empresa LLX Logística, atual 
Primo Logística, Eike Batista 
foi condenado a pagar multa 
de R$ 500 mil. A CVM multou 
em R$ 200 mil o diretor de 
Relações com Investidores da 
companhia, Otávio Lazcano. 
Batista e o diretor foram acu-

sados de falha na divulgação 
de fatos relevantes. Dois dire-
tores incluídos no processo, 
Eugenio Leite de Figueiredo e 
Cláudio Dias Lampert, foram 
absolvidos.

No último processo jul-
gado na manhã de ontem, en-
volvendo a CCX Carvão da Co-
lômbia, o diretor de Relações 
com o Investidor, José Gustavo 
de Souza Costa, recebeu multa 
de R$ 200 mil por divulgação 
intempestiva, isto é, feita no 
momento incorreto, de fato 
relevante vinculado à saída 
do executivo da empresa. Eike  
não foi citado nesse processo.

Para o período da tarde, 
está previsto o julgamento de 
mais dois processos relativos à 
OGX Petróleo e Participações e 
à CCX Carvão da Colômbia, am-
bos envolvendo divulgação de 
fato relevante. O nome de Eike 
Batista está incluído em ambos.

Eike terá de pagar multas de R$ 800 mil
CoNDENAÇÃo PELA CVM

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil 

Análise do grau de 
poluição de 111 rios 
brasileiros, divulgada 
ontem pela organiza-
ção não governamental 
(ONG) SOS Mata Atlân-
tica, revela que 23,3% 
das águas é ruim ou 
péssima. De acordo com 
a legislação brasileira, 
as águas nessa situação 
não podem sequer re-
ceber tratamento para 
consumo humano ou se-
rem usadas para irriga-
ção de lavouras.

Os pesquisadores 
coletaram água em 301 
pontos de rios e manan-
ciais do Rio de Janeiro, 
de São Paulo, Brasília, 
Santa Catarina, Minas 
Gerais e Rio Grande do 
Sul, entre março de 2014 
e fevereiro de 2015.

De acordo com a 
pesquisa, em 21,6% dos 
pontos de coleta, a água 
foi considerada ruim, e 
em 1,7%, péssima. Em 
186 pontos (61,8%), os 
pesquisadores encon-
traram água considera-
da regular e 45 pontos 
(15%) mostraram boa 
qualidade.

Nenhum dos rios 
analisados tem água to-
talmente limpa, segundo 
o levantamento. A clas-
sificação tem como base 
parâmetros do Conselho 
Nacional do Meio Am-
biente (Conama).

Em São Paulo, o 
número de pontos de 
coleta com qualidade 
ruim ou péssima caiu 
de 74,9% para 44,3% 
na comparação com o 
levantamento anterior, 
feito entre março de 
2013 e fevereiro de 2014 
No mesmo período, o 
percentual de amostras 
com qualidade regular 
ou boa subiu de 25% 
para 55,4%.

A coordenadora da 
Rede das Águas da SOS 
Mata Atlântica, Malu Ri-
beiro, explica que a seca 
no Estado diminuiu o es-
coamento para os rios, 
o que protegeu os cur-
sos d’água da poluição. 
“Com a seca,  os pontos 
monitorados deixaram 
de receber resíduos sóli-
dos ou lixo, sedimentos 
com solos contamina-
dos, fuligem de veículos 
e materiais particula-
dos”, disse.

No Rio de Janeiro, 
no entanto, a qualida-
de da água piorou em 
2014/2015. O percentual 
de pontos com água de 
qualidade ruim subiu 
de 40% para 66,7% na 
comparação com o le-
vantamento anterior.

A SOS Mata Atlân-
tica atribui a poluição 
dos rios à falta de inves-
timento em saneamento 
e tratamento de água, 
ao desmatamento e à 
perda da mata ciliar – 
vegetação nas margens 
de rios – desses cursos 
d’água. Para Malu, a 
qualidade das águas 
está diretamente ligada 
à crise hídrica que atinge 
diversas regiões do país. 
“O problema não é falta 
de chuva, é que as águas 
que existem estão poluí-
das”, destacou.

Poluição atinge 23% 
dos rios brasileiros

MEIo AMBIENtE

Da Agência Brasil 

Alana Gandra
Repórter da Agência Brasil

Pesquisadores 
coletaram 
água em 301 
pontos de rios 
e mananciais 
do RJ, SP, 
Brasília, SC,
 MG e RS



A ação terrorista ocorreu 
quando turistas visitavam
o Museu Nacional do Bardo

Atentado na Tunísia mata 19 e  
governo quer evitar mais ataques

O presidente da Tunísia, 
Beji Caid Essebsi, disse on-
tem que o país vai fazer tudo 
para evitar novos ataques, 
após o atentado que deixou 
19 mortos, incluindo 17 tu-
ristas nessa quarta-feira.

“As autoridades toma-
ram todas as medidas para 
garantir que estas coisas não 
voltem a acontecer”, afirmou 
o chefe de Estado, depois de 
visitar os feridos do ataque 
no hospital Charles-Nicolle, 
em Túnis.

Dois homens com armas 
automáticas mataram hoje 
19 pessoas, 17 delas turis-
tas estrangeiros, no Museu 
Nacional do Bardo, na capi-
tal da Tunísia. Em seguida, 
os atiradores foram mortos 

pela polícia. Entre os turistas 
estrangeiros mortos havia 
espanhóis, italianos, alemães 
e poloneses.

“Espero que os meios 
de que dispomos se tornem 
mais eficazes”, disse Essebsi. 
“Todas as autoridades foram 
informadas e espero que um 
desastre como este não volte 
a acontecer”, reforçou.

O ministro da Saúde tu-
nisiano, Said Aidi, disse à im-
prensa que 38 pessoas fica-
ram feridas no ataque, entre 
as quais turistas da França, 
da Itália, da Polônia, do Japão 
e da África do Sul.

O chefe de Estado ressal-
tou que a Tunísia e toda aque-
la região enfrentam o mesmo 
desafio, evocando a situação 
cada vez mais caótica que se 
vive na vizinha Líbia, onde o 
grupo extremista Estado Islâ-
mico (EI) está ativo.

“Esperávamos que exis-
tisse uma ação deste nível” 
também na Tunísia, disse 

Beji Caid Essebsi. O presi-
dente qualificou o ataque de 
hoje como um “crime hor-
rível”, acrescentando que 
transmitiu aos feridos “o 
apoio, a compaixão e o pesar 
[do Estado]”.

O primeiro-ministro da 
Tunísia, Habib Essid, infor-
mou que a polícia está à pro-
cura de dois ou três supostos 
cúmplices dos dois homens 
que executaram o ataque 
contra o Museu Nacional do 
Bardo.

“Existe uma possibilida-
de, mas ainda sem certeza, 
[de que os dois atacantes 
mortos] possam ter sido 
apoiados por dois ou três ele-
mentos e estamos neste mo-
mento realizando intensas 
operações para identificar 
estes dois ou três terroristas 
que podem ter participado” 
no ataque, disse o primeiro-
ministro tunisiano, num dis-
curso transmitido pela tele-
visão estatal.
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Da Agência Lusa

O governo brasileiro di-
vulgou nota em que “conde-
na com veemência o covarde 
atentado” praticado na ma-
nhã de ontem contra o Mu-
seu do Bardo, em Túnis, que, 
segundo o primeiro-minis-
tro da Tunísia, Habib Essid, 
causou a morte de pelo me-
nos 19 pessoas, incluindo 17 
turistas, além dos dois ho-
mens armados que fizeram 
o ataque.

“O governo brasileiro 
reitera seu absoluto repú-
dio a atos de terrorismo e 

ataques contra civis inocen-
tes, praticados sob qualquer 
pretexto”, diz a nota divul-
gada pelo Ministério das 
Relações Exteriores. “Neste 
momento de luto e tristeza, 
o governo brasileiro estende 
ao povo e ao governo da Tu-
nísia, assim como às famílias 
das vítimas de diferentes 
nacionalidades, sua solida-
riedade.”

Na nota, o governo elo-
gia o “admirável processo 
de transição democrática, 
abrangente e inclusivo” le-
vado adiante na Tunísia e 
observa que o país sediará, 
no próximo fim de semana, 

o Fórum Social Mundial, do 
qual participará uma grande 
delegação brasileira.

O atentado ao Museu 
do Bardo foi praticado, de 
acordo com as autoridades 
tunisianas, por dois homens 
armados. Segundo a polícia, 
os turistas assassinados são 
de nacionalidades polonesa, 
italiana, alemã e espanhola.

Segundo o primeiro-mi-
nistro tunisiano, Habib Essid, 
os terroristas vestiam uni-
formes militares e abriram 
fogo contra os turistas quan-
do eles saíam de um ônibus, 
obrigando-os a refugiarem-
se no interior do museu.

Governo brasileiro repudia ato
Danilo Macedo
Da Agência Brasil

O primeiro-ministro israelense, 
Benjamin Netanyahu, superou as ex-
pectativas dos analistas ao vencer as 
eleições legislativas da última terça-fei-
ra. No momento em que a contagem 
dos votos estava praticamente concluí-
da, o partido de Benjamin Netanyahu 
- o Likud (direita) – tinha garantido 
30 dos 120 assentos do Parlamento 
israelense, contra 24 da coligação de 
centro-esquerda União Sionista.

Antes da votação, as pesquisas 
mostravam os dois candidatos no 
mesmo nível, com 27 lugares para 
cada uma das respectivas formações 
políticas.

“Contra todas as expectativas, 
conseguimos grande vitória para o 
Likud para o campo nacional para o 
povo de Israel”, disse o primeiro-mi-
nistro no discurso da vitória, em Tel 
Aviv, onde integrantes do Likud cele-
braram a vitória com festejos que se 
prolongaram pela noite.

O líder da União Sionista, Isaac 
Herzog, reconheceu a derrota e felici-
tou Netanyahu pelo terceiro mandato 
consecutivo. “Falei há poucos minutos 
com o primeiro-ministro Benjamin Ne-
tanyahu. Felicitei-o pela vitória e de-
sejei-lhe sorte”, afirmou, afastando 
qualquer hipótese de coligação.

Netanyahu prometeu estabelecer 
um novo governo nas próximas sema-
nas, lembrando que já falou com os lí-
deres de outros partidos de direita, de 
cujo apoio precisa para formar uma 
coligação majoritária.

“O primeiro-ministro tem a in-
tenção de começar a formar o gover-
no imediatamente, de forma a ter-

minar a tarefa dentro de duas a três 
semanas”, anunciou o partido em co-
municado.

Netanyahu tinha colocado a se-
gurança em destaque na sua campa-
nha eleitoral, argumentando que ele 
era o único capaz de proteger Israel 
de uma ameaça nuclear iraniana e 
que nunca iria permitir que os pales-
tinos estabelecessem uma capital no 
leste de Jerusalém.

Em resposta, os palestinos prome-
teram intensificar a campanha diplo-
mática para a criação de um Estado 
palestino. “É claro que o primeiro-mi-
nistro Benjamin Netanyahu vai formar 
o próximo governo. Por isso dizemos, 
de uma forma muito clara, que iremos 
para o Tribunal Penal Internacional de 
Haia e que vamos acelerar, prosseguir 
e intensificar” todos os esforços diplo-
máticos, disse à agência noticiosa AFP 
o negociador principal, Saeb Erekat.

Premiê Benjamin Netanyahu 
vence as eleições em Israel 

PLEITo LEGISLATIVo

Antes do processo de

votação, as pesquisas 

mostravam os dois 

candidatos no mesmo 

nível, com 27 lugares 

para cada uma 

das respectivas 

formações políticas.

FOTO: Netanyahu.org.il

Após sua vitória nas eleições, Netanyahu vai rezar no Muro das Lamentações, em Jerusalém,

Cerca de 750 milhões 
de pessoas no mundo vivem 
sem acesso à água potável, o 
que resulta na morte de mais 
de 500 mil crianças por ano, 
informa comunicado divul-
gado onten pela organização 
Plan Internacional.

Por ocasião do Dia 
Mundial da Água, que será 
comemorado no próximo 
domingo, a organização não 
governamental (ONG) de 
proteção aos direitos da in-
fância lembrou que o recolhi-
mento de água é um trabalho 
de mulheres e, sobretudo, de 
crianças, na maioria dos paí-
ses em desenvolvimento da 
África, Ásia e América.

A falta de água de qua-
lidade e potável “agrava a 
pobreza dos países em de-
senvolvimento” e causa “sub-
nutrição e morte”, comenta.

“Uma criança morre 
por minuto devido a falta de 
acesso à água limpa”, destaca 
o comunicado.

No ano passado, a Plan 
Internacional investiu mais 
de 42 milhões de euros em 
projetos de água e sanea-
mento e na melhoria de ins-
talações sanitárias de mais 
de 800 mil famílias.

“Embora a meta fixada 

pelos Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODM), 
de 89% de cobertura de água 
potável em nível mundial, te-
nha sido alcançada em 2012, 
ainda há 45 países que não 
conseguiram chegar a esse ob-
jetivo e não deverão atingi-lo 
até 2026”, de acordo com os 
cálculos da ONG.

A diretora-geral da Plan 
Internacional na Espanha, 
Concha Lopez, garantiu que 
“o acesso à água potável em 
uma comunidade melhora 
de forma decisiva aspectos 
como a educação e a igualda-
de de gênero”.

Lopez acrescentou que 
ter um ponto de água próxi-
mo de casa “melhora os ín-
dices de presença na escola e 
contribui para o cumprimen-
to de outro ODM: garantir a 
educação primária universal”.

Os programas dessa 
organização estendem-se 
a projetos contra doenças 
como a malária ou a cólera 
em vários países, como a re-
gião de Kayes, no Mali, onde 
uma de suas iniciativas, fi-
nanciada pela União Euro-
peia, contribui atualmente 
para a distribuição de água 
de qualidade a cerca de 20 
mil pessoas.

750 milhões de pessoas 
não têm acesso à água

PESQuISA MundIAL

Mais de 100 mil 
pessoas, segundo as 
primeiras estimativas 
da polícia russa, se 
concentraram ontem 
na Praça Vermelha, 
em Moscou, para ce-
lebrar o primeiro ani-
versário de anexação 
da Crimeia (penínsu-
la ao Sul da Ucrânia) 
à Rússia.

Num ambiente 
bastante festivo, com 
bandeiras e balões 
coloridos, os partici-
pantes se reuniram 
nas proximidades  da 
Catedral de São Ba-
sílio e dos muros do 
Kremlin (sede da pre-
sidência russa) para 
assistir a um concerto 
comemorativo, com 
vários artistas e in-
tervenções políticas, 
sob o lema “Estamos 
juntos”.

Entre os vários 
cartazes exibidos pe-
los manifestantes po-
dia-se ler a frase “Eu 
sou Crimeia”.

Mais de 
100 mil 
celebram 
anexação
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Superioridade do 
Timão é destaque na 
temporada 2015

AUTO ESPORTE

Posse dos interventores será hoje
Ato, que estava marcado 
para ontem, foi adiado 
para esta quinta-feira

Sousa está 
confiante para 
jogo do próximo 
domingo em JP

Atlético de 
Cajazeiras fará 
amistoso no 
Estádio Perpetão

O Sousa fará uma par-
tida de seis pontos, contra 
o Auto Esporte, no domingo 
(22), às 16h, no Estádio Al-
meidão, em jogo que estava 
programado para o dia 2 de 
abril. Na sexta posição, com 
12 pontos, o Dinossauro 
tem o mesmo número que 
o Campinense, que vem na 
quinta, e espera voltar ao 
G4. Um confronto na busca 
da reabilitação para um time 
que perdeu para o Botafogo 
(2 a 1), no Estádio Almeidão. 
Apesar de atuar longe da tor-
cida a confiança em vencer é 
a melhor possível, já que terá 
a força máxima à disposição. 

Outra novidade do time 
sertanejo pode ser a estreia 
do meia Mateus, de 24 anos, 
que estava no Maranguape-
CE e defendeu o Atlético de 
Cajazeiras (2013 e 2014). 
De acordo com o coman-
dante sousense uma opor-
tunidade da equipe obter a 
reabilitação e iniciar uma 
nova fase na disputa conse-
guindo voltar ao quadran-
gular final. “Estamos enca-
rando como uma decisão 
para as nossas pretensões, 
principalmente porque te-
remos a força máxima à dis-
posição. Caso Mateus tenha 
condições físicas podere-
mos utilizá-la no decorrer 
da partida”, avaliou. 

Com folga na tabela do 
Estadual no final de sema-
na o Atlético de Cajazeiras 
realiza no próximo sábado, 
às 17h, um amistoso contra 
o Esporte Clube Teixeira, no 
Estádio Perpetão. A equipe 
só volta a jogar oficialmen-
te no dia 25 deste mês, às 
20h30, contra o Campinense, 
no mesmo local. No último 
compromisso o Trovão Azul 
empatou diante do Botafogo 
(1 a 1), em seus domínios, 
mantendo na 9ª posição, 
com 8 pontos ganhos. A ideia 
da comissão técnica é avaliar 
o grupo e manter o ritmo de 
jogo para encarar a Raposa. 

De acordo com o trei-
nador Tassiano Gadelha, 
realizar treinos não é sa-
tisfatório para quem deseja 
fazer observações e corri-
gir os erros que ocorreram 
contra o Botafogo. “Futebol 
é uma coisa que sempre 
muda e temos que evoluir 
para o Atlético melhorar 
a cada rodada. Os atletas 
estão conscientes que os 
amistosos são fundamen-
tais para avaliar e observar 
outras opções”, disse. 

Sobre a situação do time 
que se encontra na penúlti-
ma posição - o lanterna é o 
Miramar (1) - o comandan-
te sertanejo acredita que o 
Atlético vai dar a volta por 
cima. “Estamos contratando 
jogadores para as posições 
carentes e fortalecendo o 
grupo”, avaliou Tassiano.

Apesar da greve 
dos jogadores por falta 
de salários do mês de 
fevereiro, o meia Léo 
Olinda é um dos desta-
ques do Auto Esporte 
no Estadual. Ele ressal-
tou a boa campanha 
que passa a equipe, que 
ocupa a quarta posi-
ção, com 13 pontos, na 
tentativa de conquistar 
uma das vagas no qua-
drangular final. “Esta-
mos conseguindo nosso 
espaço para brigar pelo 
título. Mesmo com os 
problemas financeiros 
que estamos passando 
o grupo está unido e 
disposto a levar o clube 
ao título”, disse. 

 Simples, humilde e 
confiante no conjunto 
que compõe o elenco 
automobilista o meia 
disse que tudo é fruto 
do trabalho que vem 
sendo feito com muito 
esforço e dedicação de 
todos. Segundo ele, não 
existe “mágica” para o 
bom momento que pas-
sa o time.  Nos nove jo-
gos disputados o Clube 
do Povo obteve três vi-
tórias, quatro empates e 
apenas uma derrota. “A 
união faz a força para 
que possamos chegar 
no objetivo. Sou ape-

nas mais um que ajuda 
e tenta dar o máximo 
para que as vitórias 
aconteçam”, disse. 

Sobre a possibilida-
de do time conquistar o 
título paraibano o meia 
ressaltou que a briga 
será boa e bem disputa-
da, principalmente com 
os considerados “favo-
ritos” como Botafogo, 
Treze e Campinense. 
“Estamos correndo por 
fora na tentativa de al-
cançar a liderança. Que-
remos ser o azarão da 
disputa e brigar pelas 
vitórias”, frisou. Com re-
lação o retorno ao Auto 
Esporte para mais uma 
temporada - esteve no 
time no Paraibano/2014 
- o meia frisou que tem 
uma amizade forte e 
cristalina com o treina-
dor Jazon Vieira. 

“Ele é um compa-
nheiro, amigão e pai-
zão quando necessita 
chamar a atenção do 
grupo. Trata-se de um 
profissional competen-
te que tem um esquema 
tático definido e sabe 
escalar o time. Quero 
até agradecer pela con-
fiança”, avaliou. Consi-
derado o xodo da gale-
ra o meia disse que fica 
feliz pelo incentivo dos 

Léo Olinda destaca bom momento do Auto
PARAIBANO 2015

Santa Cruz e CSP duelam no Teixeirão
Em jogo antecipado do 

dia 8 de abril, Santa Cruz de 
Santa Rita e Centro Sporti-
vo Paraibano (CSP), se en-
caram hoje, às 20h30, no 
Estádio Teixeirão, na terra 
dos canaviais. As equipes 
se encontram em posições 
opostas na tabela de classifi-
cação, com o Tigre na tercei-
ra posição, com 13 pontos, 
contra 10 do Tricolor, que 
vem na 7ª. A Cobra Coral 
faz o segundo jogo em seus 

domínios na disputa - o pri-
meiro houve empate (1 a 1) 
contra o Campinense - e es-
pera novamente o apoio do 
torcedor santaritense. 

O treinador Mirandinha 
não terá Gildo (volante) e 
Thiago Almeida (meia), que 
foram dispensados, além de 
Eduardo Recife (atacante), 
que acertou com o CSE-AL, 
e o goleiro Léo Russo, que 
pediu para sair. De acordo 
com MIrandinha, um dos 

maiores problemas é com 
relação a salários atrasados, 
mas terá que encontrar uma 
solução para motivar o gru-
po. “Sou técnico e ao mesmo 
tempo psicólogo para dar 
moral ao grupo. A diretoria 
corre contra o tempo para 
pagar os salários e dar mais 
tranquilidade aos jogado-
res”, avaliou o ex-atleta.  

Já o CSP pode ter cinco 
desfalques - Ítalo (zagueiro), 
Raí (lateral direito),  Sapé 

(volante), Emercino (meia) 
e Leandro (atacante) - que 
aguardam o “sinal verde’ do 
Departamento Médico. Ape-
sar das dificuldades o trei-
nador Tazinho acredita no 
potencial dos atletas que de-
vem substituir no confronto 
do Teixeirão. “Estou torcen-
do pelo aproveitamento dos 
jogadores. Caso sejam veta-
dos os atletas estão aptos 
para o desafio contra o San-
ta”, comentou Tazinho. 

JOGO ANTECIPADO

torcedores e as pessoas 
que torcem pelo suces-
so da equipe na dispu-
ta. Segundo ele, são 
apoios e carinhos que 
fazem aumentar a res-
ponsabilidade em cam-
po de fazer o melhor 
pelo Alvirrubro.  “Te-
nho uma consideração 
enorme pelos torcedo-
res  que prestigiam os 
jogos do clube na com-
petição. Tento fazer o 
melhor para ajudar o 
time a vencer os desa-
fios”, frisou. 

Na opinião do meia 
automobilista as brigas 
judiciais atrapalham o 
trabalho de todos, já 
que reflete no psicoló-
gico do pessoal que está 
apenas buscando os seus 
direitois em receber os 
salários “Infelizmente 
as questões vão para o 
campo e mexe com o in-
terior de cada atleta que 
tem contas para quitar e 
não recebe o que é de 
direito. Temos famílias 
e responsabilidade”, co-
mentou Léo. 

Léo está fazendo a diferença no meio de campo do Clube do Povo

Os novos interventores do Auto, Acácio Moreira e Benedito Honório, vão tomar posse na 4a Vara Regional no Fórum de Mangabeira

FOTO: Marcos Russo
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wsergionobre@yahoo.com.br

A posse dos novos in-
terventores do Auto Esporte, 
composto pelo advogado Be-
nedito Honório e o ex-atleta, 
Acácio Moreira, ficou para 
hoje, à tarde, na 4ª Vara Re-
gional no Fórum de Manga-
beira. O ato estava marcado 
para ontem, mas Benedito 
desistiu de assinar o docu-
mento por não constar o pe-
ríodo de duração dos inter-
ventores no comando do 
Clube do Povo - 90 dias com 
mais 30, caso seja necessário 
- ficando a decisão para a juí-
za da 4ª Vara, Andréa Dantas 
Ximenes resolver. 

A magistrada atendeu 
a ação movida pelo ex-pre-
sidente Edvalson Travassos 
que destituiu a diretoria 
anterior, composta por Wat-
teau Rodrigues (presidente) 
e José Caetano (vice). “Não 
vou assinar um documen-
to que não consta o período 
que iremos comandar o Auto 
Esporte. Quero tudo transpa-
rente para que não aconteça 
nenhum imprevisto após a 
posse”, disse Honório. Ele fri-
sou que pode até mudar de 
ideia e desistir de assumir o 
cargo, com possibilidade de 
indicar outra pessoa. 

“Vou pensar e avaliar se 
vale a pena participar, afinal, 
temos outros companhei-
ros aptos para o cargo. Não 
quero entrar em conflitos de 
ideias que será muito ruim 
para o clube”, comentou. Já 
Acácio Moreira, que assinou 
o documento, frisou que não 
esperava a atitude de Bene-
dito e que deseja cumprir 
o que foi determinado ju-
dicialmente. Segundo ele, o 
período de intervenção pode 
durar até menos, já que o ob-
jetivo é administrar o clube, 
reunir os sócios que estive-
rem aptos e marcar a eleição 
do Conselho Deliberativo o 
mais rápido possível para 
depois escolher a nova dire-
toria executiva. 

“Temos que ser objeti-
vos e coerentes diante dos 
problemas que estão aconte-
cendo no clube. O Auto pre-
cisa de ações práticas para 
que os problemas sejam re-
solvidos em curto espaço de 
tempo”, avaliou. Com rela-
ção a greve dos jogadores e 
comissão técnica - que vem 
desde a última terça-feira 
- pelo não pagamento dos 
salários de fevereiro, Acá-
cio disse que estará hoje no 
clube para tentar um acordo 
para resolver o impasse. O 
ex-presidente ressaltou que 
o time tem jogo marcado 
para domingo (22), contra 
o Sousa, às 16h, no Estádio 
Almeidão, pelo Estadual. 
“Iremos dialogar com o gru-
po e encontrar uma manei-
ra de resolver a questão, já 
que temos compromisso no 
domingo. Infelizmente as 
questões judiciais atrapa-
lham a vida do clube den-
tro de campo, onde se não 
acontecesse a situação seria 
outra totalmente diferente”, 
observou Acácio. 

Enquanto isso, ontem, 
na sede do clube, em Man-
gabeira, os jogadores perma-
neciam em greve a espera de 
uma posição dos dirigentes 
ou dos interventores.

FOTO: Marcos Russo



Moroni e Mocidade decidem 
o turno no Paraibano Sub-13
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Jogo no beach soccer 
será realizado hoje
na praia do Cabo Branco

Governo e Clubes buscam um 
acordo para o pagamento de 
dívidas em projeto que vem 
sendo bastante discutido 
no Congresso Nacional. De 
acordo com dados extraofi-
ciais utilizados pelo Planalto, 
a dívida total estimada dos 
clubes brasileiros com a União 
é de R$ 4 bilhões, sendo de 
R$ 1,1 bilhão a soma das cinco 
maiores dívidas, que são de Atlético-MG (R$ 282,6 
milhões), Flamengo (R$ 241,3 milhões), Botafogo 
(219,9 milhões), Corinthians (186,5 milhões) e Flumi-
nense (172,8 milhões). O pior é que esses números 
não param de crescer diante da irresponsabilidade 
dos dirigentes.

Dívida dos clubes

Sem planejamento 
tudo dá errado

Deixando de lado os problemas da tabela do Campe-
onato Paraibano e suas flexibilidades, os clubes seguem 
dispensando e contratando jogadores. Outros alertando 
dirigentes sobre atraso de pagamentos, casos de Santa 
Cruz e Auto Esporte onde os jogadores foram ao extre-
mo ao cruzarem os braços, se negando a treinar antes 
de qualquer definição sobre a remuneração devida. Cenas 
lamentáveis registradas pelas câmeras que somente 
depõem contra o nosso já combalido futebol.

Realmente tá difícil enxergar uma luz no fim do túnel 
diante de problemas repetidos como o que enfrenta o 
Auto Esporte. A crise se instalou desde o ano passado 
e os torcedores vivem clamando por uma solução o que, 
convenhamos, está muito difícil. Uma queda de braço en-
tre situação e oposição que parece não ter fim. Já falei e 
repito que não entro no mérito da discussão. Torço para 
que o bom senso impere pelo bem do alvirrubro.

O Santa Cruz montou um bom time, mas vem so-
frendo devido a problemas de ordem financeira. Já perdeu 
jogadores importantes e segue fazendo o impossível 
para se manter na Primeira Divisão. O mesmo não se 
pode dizer do Miramar que, pelo visto, já jogou a toalha. 
Aproveitou a folga na tabela e liberou os jogadores para 
evitar despesas.  Isso é profissionalismo?

E não pensem que os problemas é só nos clubes 
pequenos. Os grandes como Botafogo, Campinense e 
Treze enfrentam problemas parecidos com dispensas 
e contratações de jogadores. A cada semana tem uma 
novidade. Antes diziam que a Federação cobrava taxas 
exorbitantes e jogava a crise na conta da FPF. Hoje não 
pagam taxas de administração e os valores de registro 
de contrato caíram quase 50%. E continua do mesmo 
jeito. É claro que a maluquice do calendário tem a ver com 
tudo isso. Quando vamos ter um campeonato atraente e 
com clubes altamente fortalecidos?

O sorteio para definição dos confrontos das quartas 
de final da Copa do Nordeste será amanhã, às 9h30, no 
auditório da sede da CBF. Os quatro melhores da fase 
classificatória ocupam o Bloco I e os demais o Bloco II.

Sorteio na Copa do Nordeste

Já vamos entrar no Segun-
do Turno do Paraibano nos 
próximos dias e nada da-
quele convênio da Prefeitu-
ra para ajudar os clubes de 
João Pessoa. Qual o motivo 
da demora no acerto?

Convênio

O farrista Ronaldinho segue 
aprontando, agora no 
México. E ainda tem clube 
querendo os serviços desse 
problemático jogador que 
deveria sair de cena a muito 
tempo e se aposentar.

Ronaldinho

A Copa do Brasil já começou, mas para os times paraiba-
nos a bola ainda não rolou. Botafogo e Campinense só 
estreiam no dia primeiro de abril. Parece mentira, mas é 
a pura verdade. O campeão paraibano recebe o Botafogo 
carioca, no Almeidão; e a Raposa o Grêmio no Amigão.

Copa do Brasil

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O campeão do Primei-
ro Turno do Campeonato 
Paraibano de Beach Soccer, 
categoria Sub-13, será co-
nhecido hoje à noite. Moroni, 
primeiro lugar da chave A, e 
Mocidade, primeiro da chave 
B, decidirão o título, a partir 
das 19h30, na quadra arma-
da na Praia do Cabo Branco, 
próximo ao Hotel do SESC. 
O Moroni chegou a decisão, 

após vencer na semifinal o 
ADM/Maníacos pelo pla-
car de 4 a 2. Já o Mocidade, 
perdeu na semifinal para 
o Pitimbu Fênix por 9 a 3, 
mas entrou com um protes-
to alegando irregularidades 
do adversário, que acabou 
abandonando a competição, 
e o Mocidade herdou a vaga 
para a grande final.

Segundo o presidente da 
Federação Paraibana de Bea-
ch Soccer, Airton Cavalcanti, 
a decisão deveria ter sido no 
último domingo, mas com o 
protesto do Mocidade con-
tra o Pitimbu, acabou sendo 
adiada para hoje. "Essa foi a 
primeira vez que tivemos um 

jogo protestado. Avaliamos 
todas as acusações e vimos 
que a equipe do Mocidade 
estava com a razão. A partir 
daí, resolvemos marcar logo 
a decisão para esta quinta-
feira, para não atrapalhar o 
calendário com os jogos do 
Segundo Turno da competi-
ção", disse o presidente da 
FPBS.

Copa Verão
A Copa Verão de Beach 

Soccer 2015, categoria adul-
to masculino, começará neste 
final de semana, com a parti-
cipação de seis clubes: Sport 
Club de Acaú, Mocidade Es-
porte Clube do Altiplano, Pi-

timbu Fênix, Porto de Cristo 
de Jacaraú, Moroni e a Palho-
ça Marisol. Os clubes foram 
divididos por chave. Na chave 
A estão Sport Acaú, Palhoça 
Marisol e Pitimbu Fênix. Na B, 
as equipes são Moroni, Moci-
dade e Porto de Jacaraú. 

A primeira rodada vai 
acontecer no próximo sába-
do, com a realização de três 
jogos. Abrindo a rodada, o 
Sport Acaú enfrenta o Moro-
ni, na sequência, o Pitimbu 
Fênix pega o Porto de Cris-
to de Jacaraú, e encerrando 
a rodada, a Palhoça Marisol 
enfrenta o Mocidade. Todos 
os jogos serão disputados a 
partir das 15h.

Foto: Reprodução/Internet
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Campeonato tem início com 34 partidas
O Campeonato Parai-

bano de Futsal edição 2015 
já começou para várias ca-
tegorias. A abertura foi no 
último final de semana, com 
a realização de 34 jogos, nas 
cidades de Guarabira, Campi-
na Grande e João Pessoa. As 
disputas começaram pelas 
categorias Sub-8, Sub-9, Sub-
11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. 
Ao todo, estão disputando os 
campeonatos 42 equipes.

"Neste primeiro semes-
tre, ainda teremos o início 
das categorias adulto, cujo o 
congresso técnico está pro-
gramado para o próximo dia 
11 de abril, além da Sub-20 e 
do feminino. Estas duas últi-
mas categorias vamos iniciar 
no mês de maio", acrescentou 
o presidente da FPFS. 

Para o segundo semes-
tre, Bosco Crispim disse que 
será a vez de iniciar o Cam-
peonato Paraibano das cate-
gorias Sub-7, Sub-10, Sub-12 
e Sub-14. 

Em Fortaleza
O presidente da Federa-

ção Paraibana de Futsal, Bos-
co Crispim, está em Fortaleza 
participando de um encontro 
na Confederação Brasileira 
de Futsal, para definir o fu-
turo da entidade, que estava 
sem presidente, desde a não 

FUTSAL

aprovação das contas da ad-
ministração de Aécio Borba, 
referente ao ano passado. A 
Paraíba foi um dos cinco Esta-
dos do país convocados para 
este encontro, e terá direito a 
indicar uma nova chapa para 
concorrer às próximas elei-
ções da entidade.

"Nós estamos indo lá 

muito esperançosos de que o 
futsal do país vai mudar nos 
próximos anos e por conse-
guinte, o da Paraíba também. 
Estamos apoiando uma cha-
pa, encabeçada pelo o ex-pre-
sidente da Federação Mineira 
de Futsal, Marcus Madeira. 
Temos uma série de reivindi-
cações para o nosso Estado, e 

discutirei com ele lá em For-
taleza. No momento, não pos-
so revelar, porque são ape-
nas propostas, mas tão logo 
alguma seja aprovada, terei 
o prazer de divulgar em toda 
a imprensa", disse Bosco, no 
Aeroporto Castro Pinto, mo-
mentos antes de embarcar 
para Fortaleza.(IM)

A equipe Sub-13 do Moroni que vai decidir o título do Primeiro Turno do Campeonato Paraibano hoje contra o Mocidade

A competição teve 
início em diversas 

categorias no último 
fim de semana



Superioridade na temporada
CORINTHIANS
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Time de Tite brilha tanto 
no Paulistão como na
Taça Libertadores

FotoS: Reprodução/Internet

Tite voltou ao Corin-
thians em 2015 com uma 
dura missão. Afinal, o técni-
co já havia conquistado tudo 
pelo time alvinegro, incluindo 
as duas taças mais impor-
tantes da história do clube: 
Libertadores e Mundial. O co-
meço deste ano, contudo, ani-
ma o torcedor e mostra um 
time com números superio-
res a equipe que entrou para 
a história três anos atrás.

São 14 jogos desde que o 
time fez sua primeira partida 
oficial diante do Marília, pelo 
Campeonato Paulista. O Co-
rinthians soma 11 vitórias e 
três empates, não tendo per-
dido um jogo sequer no ano. 
Em 2012, foram 10 vitórias, 
três empates e uma derrota 
- diante do Santos, pelo Pau-
listão.

Não é somente nos pon-
tos que a equipe de Tite se 
mostra superior. O ataque é 
mais positivo, tendo marcado 
24 gols contra 18 em 2012. A 
defesa, marca registrada do 
comandante no Corinthians, 
consegue ser ainda melhor, 
com quatro gols sofridos em 
2015 contra seis bolas nas 
redes registradas três anos 
antes no mesmo período.

"Se pudesse resumir em 
uma palavra, seria ‘equilí-
brio'. Gostaria que as pessoas 
me vissem como uma pes-
soa equilibrada e que visse 
o Corinthians dessa forma 
também. Mas isso é forma do 
processo. É um processo de 
evolução, não se esqueçam 
que empatamos com Red Bull 
há poucos dias", disse Tite em 
entrevista coletiva após a vi-
tória  de 2 a 1 sobre o Danu-
bio, nessa terça-feira.

O resultado deixou a 
equipe na liderança isolada 
do grupo 2 da Libertadores, 
chamado antes do torneio de 
"grupo da morte." São três vi-
tórias em três jogos, que dei-
xam o alvinegro muito próxi-
mo de uma classificação para 
a segunda fase. Na Liberta-
dores de 2012, ano em que o 
Corinthians foi campeão in-
victo, o time terminou o pri-
meiro turno da fase de gru-
pos com cinco pontos, tendo 
vencido o Nacional-PAR em 
casa e empatado com Cruz 
Azul e Deportivo Táchira 
como visitante.

Guerrero
Paolo Guerrero fazia 

uma partida ruim, na noite 
dessa terça-feira, até abrir 
caminho para a vitória por 
2 a 1 do Corinthians sobre o 
Danubio. Ele ainda sofreu a 
falta que resultou no segun-
do gol e terminou o jogo no 
Uruguai com o moral reno-
vado na negociação da reno-
vação de seu contrato com o 
clube do Parque São Jorge.

Questionado sobre o 
assunto, o peruano demons-
trou alguma irritação. “Mi-
nha vontade de ficar aqui é 
muito grande, já falei mui-
tas vezes. Vou deixando nas 
mãos dos meus empresários 
para resolver. Não quero fa-
lar disso mais. Estou focado, 
quero seguir meu trabalho”, 
afirmou.

Fora um aumento sala-
rial – já acertado –, Guerrero 
pede US$ 7 milhões como 
prêmio pela assinatura de 
um novo compromisso até o 
final de 2017. Com a moeda 
norte-americana em dispara, 
o valor já equivale a quase R$ 
23 milhões, algo que o Co-
rinthians não está disposto 
a pagar.

Flamengo lidera os
jogos ao vivo na TV

Copacabana receberá 
Circuito Mundial

Lucas diz que não
há crise no Real

Gustavo anuncia a
sua aposentadoria

O Flamengo será o mais beneficiado 
pelas transmissões em TV aberta dos jogos 
do Brasileiro deste ano. Das dez rodadas 
iniciais, os rubro-negros serão a atração 
em sete. Corinthians e São Paulo empatam 
na preferência da Rede Globo, detentora 
dos direitos de transmissão, com seis 
jogos exibidos no período. Corinthians e 
Flamengo são os clubes que mais faturam 
com direitos de transmissão apenas em TV 
aberta: R$ 120 milhões cada. 

Após 11 anos, a Praia de Copacabana 
voltará a receber uma etapa do Circuito 
Mundial de 1 a 6 de setembro deste ano. A 
competição vai servir como evento-teste 
para os Jogos Olímpicos de 2016, que será 
disputado no mesmo local. A última vez que a 
tradicional praia da Zona Sul carioca recebeu 
uma etapa do Circuito Mundial foi em 2004, 
quando as brasileiras Ana Paula e Sandra 
Pires e os alemães Markus Dieckmann e Jonas 
Reckermann foram os campeões. 

Crise? Ao menos no registro 
publicado por Lucas Silva não há nada disso. 
O jogador divulgou uma imagem em sua 
conta no Instagram com Cristiano Ronaldo 
e Marcelo. A turma, apesar do clima frio e 
da chuva, mostrava animação ao final do 
trabalho comandado por Carlo Ancelotti. “ 
Treinamento de hoje! Simmmmm” escreveu o 
braslieiro. A missão do final de semana será 
difícil na briga pela liderança do Campeonato 
Espanhol contra o Barcelona.

Um dos principais nomes da geração 
mais laureada do vôlei brasileiro, Gustavo 
Endres anunciou sua despedida das quadras 
de vôlei. Após sua última partida pelo Vôlei 
Canoas na Superliga - já que o time perdeu 
para o Taubaté/Funvic por 3 sets a 0 e deu 
adeus à competição -, o gaúcho de 39 anos 
confirmou que não atuará mais. "Foi meu 
último jogo. Minha mulher, que sabe, deve 
está em casa chorando, tadinha, porque não 
vai me ver mais nas quadras”.

Curtas

Clubes atrasam os
salários de atletas

Popó vai voltar ao 
ringue em junho

Os clubes do futebol brasileiro 
atravessam uma crise financeira, agravada 
por falta de responsabilidade administrativa. 
O resultado disso aparece na forma de 
dívidas e atrasos em salários de jogadores. 
Dos 12 principais clubes de Rio, São Paulo, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apenas 
três estão em dia com os pagamentos a 
jogadores e funcionários.  O Corinthians 
é um dos que mais devem  a jogadores, 
chegando a R$ 10 milhões.

Após anunciar sua volta aos ringues, 
Acelino ‘Popó’ Freitas confirmou o local e o dia 
de seu combate. Segundo o tetracampeão 
mundial, a luta será em Santos, na Arena 
Santos, no dia 6 de junho. O adversário ainda 
não foi divulgado. "Agora é oficial. 6 de junho, 
na Arena Santos, na cidade de Santos. Popó 
de volta aos ringues! Últimos detalhes sendo 
acertados. Vamos pra cima! Vem mais títulos 
para o Brasil. O campeão voltou", disse Popó 
em sua conta do Instagram.

O atacante Paolo Guerrero fez um segundo tempo muito bom e ajudou o Corinthians a derrotar o Danubio por 2 a 1 na última terça-feira

Competição tem a melhor média de público
 O Campeonato Paulista, 

dono da melhor média de pú-
blico pagante do Brasil, é tam-
bém o responsável pela maior 
arrecadação entre os Estaduais 
que contam com clubes do Bra-
sileirão da Série A. De acordo 
com o levantamento do site Sr-
Goool, o Estadual de São Paulo 
acumula renda líquida de R$ 
15.057.151,84 e ostenta média 
de R$ 155.228,37. Foi levada 
em conta a média, uma vez que 
o número de jogos não é o mes-
mo entre as competições.

 Para se ter uma ideia, só 
Palmeiras (R$ 7.865.452,87) e 
Corinthians (R$ 3.451.217,77) 
já embolsaram mais de R$ 
10 milhões. A dupla, aliás, dá 
exemplo de como encher os 
cofres a cada rodada. Com es-
tádios novos, os rivais nadam 
em dinheiro. A média de ar-
recadação do Verdão é de R$ 
1.310.908,81, enquanto o Ti-
mão fatura R$ 690.243,55 por 
jogo.

Mas mesmo com tamanho 
sucesso, o Paulistão também 
sofre com aqueles clubes com 
baixo desempenho financeiro. 
Seis dos 20 clubes da Série A1 
têm média inferior a R$ 10 mil. 
Já São Bento (R$ - 2.418,09) e 
Red Bull (R$ - 16.385,44) estão 

no vermelho. Bem abaixo do 
Paulistão aparecem os Esta-
duais Gaúcho e Mineiro. Estas 
duas competições têm renda 
líquida parecida.

O Estadual do Rio Gran-
de do Sul apresenta média 
de R$ 60.613,26, enquanto 
os mineiros ostentam média 
de R$ 60.052,00. Por ter mais 
clubes e jogos, o Gauchão - no 
total - arrecadou mais (R$ 
5.212.740,38) do que o Cam-
peonato de Minas Gerais (R$ 
2.822.444,19). Os Estaduais de 
Pernambuco (R$ 26.944,30) 
e de Santa Catarina (R$ 
25.713,54) completam o Top 5.

Do outro lado da tabela, 
a situação é preocupante. A 
pior situação é do Campeona-
to Paranaense. O Estadual do 
Paraná é o único com déficit. 
O Paranaense, até aqui, está 
com dívida de R$ - 72.698,67. 
A cada jogo, os mandantes - em 
média - ficam R$ - 1.346,27 no 
vermelho. Atlético Paranaen-
se e Coritiba - justamente os 
representantes do Estado no 
Brasileirão - são os clubes que 
dão o pior exemplo.

O Furacão, mesmo com 
sua arena moderna, está com 
déficit de R$ - 210.253,26. A 
cada partida em casa, o Atlético 

CAMPEONATO PAULISTA

tem dívida de R$ - 42.050,65. 
O rival Coritiba faz ainda pior. 
Todo jogo no Couto Pereira 
dá, em média, déficit de R$ 
- 54.118,63. Em cinco jogos 
como mandante, o Coxa acu-
mula déficit de R$ - 270.593,13. 
O Cariocão, mesmo com 16 

clubes - três da Série A, dois 
da Série B e um da Série C -, 
arrecadou só R$ 889.450,67. A 
média de renda líquida chega a 
apenas R$ 11.118,13. Situação 
nada boa para os Estaduais 
que contam com os melhores 
clubes do país.

O Palmeiras, de Arouca, foi quem mais arrecadou no Paulistão

São dois títulos, quatro decisões 
e 15 participações na Libertadores. 
Em nenhuma delas foi eliminado da 
fase de grupos. O Cruzeiro é o único 
entre os 12 grandes clubes do fute-
bol brasileiro a ter esse privilégio em 
todas as edições da competição con-
tinental, incluindo a atual. O desafio 
em 2015 é continuar sendo a exce-
ção entre os mais tradicionais, mas 
o início irregular com dois empates 
complica o time. O lema é vencer ou 
vencer diante do Mineros, hoje, às 
22h15 (de Brasília), em Puerto Or-
daz, na Venezuela.   

Campeão da Libertadores em 
1976 e 1997, o Cruzeiro pode se ga-
bar de sempre ter conseguido che-
gar à fase de mata-mata. Além das 
quatro decisões, o time ainda sofreu 

uma eliminação na segunda fase 
(quando o formato da Libertadores 
era diferente), cinco nas oitavas de 
final, três nas quartas de final e três 
na semifinal.   

Caso não consiga um bom re-
sultado em Puerto Ordaz, a equipe 
celeste pode ver mais perto a sua 
exceção cair por terra. Isso porque, 
na melhor das hipóteses, terminaria 
a terceira rodada com três pontos, 
tendo que correr atrás do tempo 
perdido nos jogos restantes contra 
Huracán, da Argentina, e Universi-
tario Sucre, da Bolívia, clubes que 
completam o Grupo 3.   

“Precisamos ganhar, fazer a 
nossa melhor partida. Precisamos da 
vitória e vamos em busca dela para 
conseguir a primeira vitória e somar 

mais três pontos” avisou o lateral 
chileno Mena.   

Cruzeiro joga contra Mineros na Venezuela
LIBERTADORES

Cruzeiro empata com o Huracan: 0 x 0
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Oito vitórias e dois 
empates mostram a
boa performance

Melhor início nos últimos 20 anos
campanha do vasco

FotoS: Reprodução/Internet

A torcida ainda não tem 
total confiança no time, mas 
jogando um futebol de forma 
objetiva e eficiente, o Vasco 
versão 2015 já vai rompendo 
barreiras. Com uma campa-
nha invicta de oito vitórias 
e dois empates, a equipe do 
técnico Doriva já ostenta o 
melhor início de temporada 
do Cruzmaltino dos últimos 
20 anos.

A última vez que o Vasco 
teve uma sequência superior 
foi em 1994, ano em que o 
clube conquistou o tricam-
peonato carioca. Na ocasião, 
nos dez primeiros jogos, fo-
ram nove vitórias e um em-
pate.

Aquela geração marcan-
te, que tinha no elenco Jardel, 
Yan, Gian, Luisinho, Carlos 
Germano, entre outros, tam-
bém possuía um atacante 
que, curiosamente, hoje é 
auxiliar-técnico de Doriva: 
Valdir Bigode.

Em sua avaliação, há al-
gumas semelhanças entre as 
duas equipes, embora naque-
la época o Vasco já estivesse 
vindo de um bicampeonato 
estadual.

"Tínhamos uma boa 
equipe. Fizemos uma prepa-
ração muito boa, tanto quan-
to essa agora. O trabalho, até 
pelo número de vitórias, é 
praticamente o mesmo. Mas 
naquela ocasião nós fomos 
campeões, já sabemos qual 
foi o final daquela festa. Des-
ta vez, ainda não. As duas 
equipes eram jovens, mas 
aquela já vinha jogando há 
mais tempo, alguns até desde 
a base. A deste ano, o Vasco 
teve de trazer alguns joga-
dores para a montagem do 
elenco", avaliou.

Na próxima rodada, 
diante do Flamengo, o time 
atual pode igualar a campa-
nha de 94 caso saia vencedor 
do clássico. Porém, para su-
perar o início de temporada 
da turma de Valdir, Jardel e 
companhia a estrada ainda 
será longa. Ao todo, aquele 
elenco ficou 19 jogos invic-
tos.

A última vez que o Vas-
co conquistou o Campeonato 
Carioca sem perder jogos foi 
em 1992, primeiro ano da 
sequência. Na ocasião, foram 
18 vitórias e seis empates.

Curtas

são paulo lucra ao 
emprestar maicon

Luxemburgo fala 
em novos reforços

Brasil perde para o
argentina no sub-17

carlos alberto em
situação complicada

BRasILEIRo com maTa-maTa nÃo dEvE sER apRovado

O São Paulo não queria se desfazer 
do volante Maicon, mas comemorou os 
valores recebidos na negociação com o 
Grêmio. Pelo empréstimo do jogador até 
o fim do ano, e preferência de compra 
fixada, os gaúchos vão pagar R$ 1,2 
milhão. Um grande negócio do Tricolor 
do Morumbi.

O Flamengo irá ao mercado atrás 
de reforços para o Campeonato Brasileiro. 
A informação é do técnico Vanderlei 
Luxemburgo, que garantiu que o 
orçamento do clube permitirá a chegada 
de mais dois jogadores para a disputa 
do Nacional. O ex-cruzeirense Montillo 
continua em alta no clube.

O jogador Carlos Alberto recebeu 
ordem judicial para deixar às pressas 
sua residência e ficar 100 metros 
de distância de sua mulher, Carolina 
Bernardes. Atualmente desempregado, 
o meio-campista de 30 anos é acusado 
de agredir a esposa em novembro do 
ano passado e em fevereiro deste ano. O 
caso tramita no VII Juizado de Violência 
Doméstica, no Rio de Janeiro.

Em reunião dias atrás, ao ser perguntado sobre o assunto, o presidente eleito da CBF, Marco Polo del Nero, brincou e disse: ‘sou como São Tomé: 
só acredito vendo'. Não foram essas exatamente as palavras, mas o cartola não esconde a sua desconfiança em torno do avanço da comissão 
de clubes formada para discutir a volta dos mata-matas ao Brasileiro, dentre outros assuntos. O seu ceticismo passa basicamente por um 

motivo. A exemplo do que foi feito no último Conselho Arbitral da Série A, no início do mês, foi criado em 2014 um grupo para tratar do programa de 
responsabilidade fiscal em Brasília. Naquela ocasião, faziam parte Coritiba, Vitória, Flamengo, Inter e Vasco. Dessa vez, exceção feita aos colorados, 
os demais são acompanhados ainda por Atlético-MG, Atlético-PR, Santos e Sport. "No início, o entusiasmo era geral, mas, no fim, sempre eram o 
Vilson (ex-presidente do Coxa) e mais um dos representantes", disse Del Nero durante o encontro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A Seleção Brasileira Sub-17 estreou 
com derrota no hexagonal final do Sul-
Americano do Paraguai. Na noite dessa terça-
feira, após desperdiçar muitas chances de 
gol, o Brasil perdeu por 1 a 0 para a Argentina 
em Luque. O Brasil volta a campo na próxima 
sexta-feira, no mesmo horário, 17h50, para 
enfrentar o Equador. Ainda faltam quatro 
jogos para o fim do hexagonal final. Damiani 
novamente estará presente.

piloto faz acordo e 
deixa a Fórmula-1

Após fazer acordo com a equipe 
Sauber, com a qual brigava na Justiça, 
reivindicando uma das vagas de piloto 
da escuderia para a Fórmula 1 de 2015, 
Giedo van der Garde falou pela primeira 
vez sobre o caso. O holandês, que por 
sua ação colocava em risco as vagas do 
brasileiro Felipe Nasr, e do sueco Marcus 
Ericsson, em risco, fez duras críticas ao 
time suíço. O piloto reconheceu também 
não ter mais chances de guiar na 
categoria.

“Chegamos a um acordo com a 
Sauber e meu contrato com a equipe foi 
terminado por consentimento mútuo. 
Sinto-me triste e desapontado. Meu 
sonho foi tirado de mim e sei que meu 
futuro na Fórmula 1 provavelmente 
acabou” publicou Giedo em sua página 
do Facebook, elegendo a chefe da equipe, 
Monisha Kaltenborn, como culpada pelos 
problemas entre as partes, já que ela não 
queria mais o piloto.

O currículo de Dagoberto não cha-
ma atenção somente pelo fato de ser 
pentacampeão brasileiro. Outro fator 
de destaque é o seu faro de gols em 
clássicos regionais. Com experiências 
neste sentido em São Paulo, Minas Ge-
rais e Paraná, ele se diz um "abençoa-
do".

Perto do seu primeiro Vasco x Fla-
mengo, jogo que acontecerá justamen-
te no dia em que completará 32 anos, 
no próximo domingo, ele vive a ansie-
dade de ajudar o Cruzmaltino.

"Sou um cara abençoado por tudo 
o que Deus tem me proporcionado. 
Clássico é sempre diferente, a motiva-
ção, até o ar do jogo. Fui muito feliz em 
alguns. Só não marquei no Gre-Nal. To-
mara que eu possa ajudar o Vasco nesse 
primeiro clássico. Por onde passei, con-
quistei títulos e tive êxito em clássicos", 
destacou.

Seu bom retrospecto poderá ser 
importante, já que o Vasco carrega 
uma escrita de três anos sem vencer o 
rival. A última vitória aconteceu na se-
mifinal da Taça Rio de 2012 (3 a 2).

"Eu venci o Flamengo há alguns 
meses (atuando pelo Cruzeiro). Mas 
isso é coisa de clássico, faz parte. Passei 
um bom tempo no São Paulo sem ven-
cer o Corinthians. Isso apimenta o jogo. 
Domingo temos a chance de fazer uma 
história bonita e estamos preparados 
para um grande jogo. Vai ser legal. 
Nunca joguei no dia do meu aniversá-
rio e marcar um gol contra o rival seria 
ótimo. Se eu estivesse fazendo 20 anos 
seria melhor", disse sorrindo.

Dagoberto estreou no último do-
mingo, tendo feito um bonito gol na 
goleada vascaína por 5 a 1 sobre o Nova 
Iguaçu. Ele assinou um contrato de em-
préstimo com o clube até o fim do ano.

Dagoberto sonha em fazer gol no Flamengo no próximo domingo

Atacante Dagoberto estreou marcando gol contra o Nova Iguaçu

Jogadores do Vasco comemorando gol no Campeonato Carioca. Uma rotina desde o início da disputa que levou o clube a liderança após a realização de 10 rodadas



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 
dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 31 de março de 2015 as 11h00min. Objetivo: Eventual 
aquisição de alimentos (peixes), destinado à distribuição gratuita a população do Município de São 
Jose dos Ramos. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de 
Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 
Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 17 de março de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
GURINHEM, no dia 02 de Abril de 2015 as 09h00min. Objetivo: Eventual aquisição de matérias de 
expedientes e didáticos destinados a manutenção das secretarias municipais. Maiores informações e 
aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-PB, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 18 de Março de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis, Lubrificantes, Reagentes e Filtros diversos, 
para atendimento da frota veicular. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios/FMS/Outros: 01.00 - 04.122.0003.2002 - 02.00 - 04.122.0003.2004 - 
03.00 - 04.122.0003.2005 - 04.01 - 10.301.0012.2007 - 10.301.0013.2008 - 10.301.0014.2012 - 05.00 
- 12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2019 - 210201 - 12.361.0018.2020 - 210201 - 12.361.0018.2021 
- 12.361.0020.2023 - 06.00 - 15.122.0003.2027 - 07.00 - 08.122.0003.2029 - 3.3.90.30.01. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia 
da Traição e PE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ: 17.717.726/0001-42 – VALOR CONTRATADO: 
R$ 707.692,20 (setecentos e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos) - CT Nº 
00006/2015 - 04.02.15.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 
10h00min do dia 31 de Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 18 de Março de 2015
GETULIO COSTA DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
A Prefeitura Municipal de Baía da Traição torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 
10h00min do dia 30 de Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 17 de Março de 2015
GETULIO COSTA DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00011/2015, para contratação de empresa médica para a prestação 
de serviços com a realização de consultas médicas, axames de radiografias, ultra-sonografias, 
tomografias computadorizadas e outros e ADJUDICO o seu objeto à empresa UDI PATOS SERVIÇOS 
E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 09.442.754/0001-76, com proposta 
no valor global de R$ 175.285,00 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

Aguiar - PB, 18 de março de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

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° 00012/2015, para contratação de empresa para prestação de 
serviços de divulgação em emissora de rádio com alcance e audiência em toda região do Vale do 
Piancó, com a finalidade de divulgação de atos oficiais, prestação de contas dos atos adminis-
trativos, avisos, decretos, serviços, obras e outras divulgações de interesse público das diversas 
Secretarias, órgãos e departamentos municipais, e ADJUDICO o seu objeto à empresa RÁDIO 
CIDADE DE PIANCÓ LTDA ME, CNPJ n° 08.606.071/0001-44, com proposta no valor mensal de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aguiar - PB, 18 de março de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00013/2015, para prestação de serviços diversos e ADJUDICO o 
seu objeto à empresa JOZENILTON NOBRE NUNES - CNPJ n° 04.969.612/0001-48, apresentou 
proposta com o valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para o ITEM 01, a Srª. FRANCISCA 
AMANCIO DANTAS NUNES, apresentou proposta com o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecen-
tos reais), para o ITEM 02, a Srª. FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES, apresentou proposta 
com o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), para o ITEM 03, a Srª. FRANCISCA 
AMANCIO DANTAS NUNES, apresentou proposta com o valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, nove-
centos e cinqüenta reais), para o ITEM 04,  à empresa JOZENILTON NOBRE NUNES - CNPJ n° 
04.969.612/0001-48, apresentou proposta com o valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), para 
o ITEM 05, à empresa JOZENILTON NOBRE NUNES - CNPJ n° 04.969.612/0001-48, apresentou 
proposta com o valor de R$ 1.170,00 (hum mil, cento e setenta reais), para o ITEM 06, à empresa 
JOZENILTON NOBRE NUNES - CNPJ n° 04.969.612/0001-48, apresentou proposta com o valor 
de R$ 1.580,00 (hum mil, quinhentos e oitenta reais), para o ITEM 07, à empresa JOZENILTON 
NOBRE NUNES - CNPJ n° 04.969.612/0001-48, apresentou proposta com o valor de R$ 570,00 
(quinhentos e setenta reais), para o ITEM 08 e à empresa JOZENILTON NOBRE NUNES - CNPJ 
n° 04.969.612/0001-48, apresentou proposta com o valor de R$ 1.170,00 (hum mil, cento e setenta 
reais), para o ITEM 09.

Aguiar - PB, 18 de março de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio de Luna Freire, 250 - Centro - Mari - PB, às 10:30 horas do dia 01 de abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 32872512. Email: camarademari@hotmail.com

Mari - PB, 17 de março de 2015.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Generos 
Alimentícios(Bolos,Salgados e Pães),destinados a atender a Secretaria de Ação Social.. 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 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br Link: transparencia

Cabedelo - PB, 12 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N°005/2015
A Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, sediada na AV. Governador Antônio Mariz, 49, Centro, 

Matinhas-PB, nos termos do Edital do Pregão Presencial Nº 005/2015, cujo objeto é o CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER VÁRIAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, convoca os interessados, para a abertura no dia 08 de Abril de 
2015, às 14h30min, no Auditório da Comissão Permanente de licitação.  O Edital encontra-se à 
disposição dos interessados site www.matinhas.pb.gov.br.

Matinhas, 17 de Março de 2015
Bruno César Cunha Santos

Pregoeiro
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

A Pregoeira Oficial comunica que na publicação do Diário Oficial e Jornal A União no dia  18 
de Março de 2015, que ONDE LÊ-SE: Execução dos serviços de transportes diversos destinado 
as Secretarias deste município – LEIA-SE: Locação de um Veículo tipo utilitário e uma motocicleta 
destinado a Secretaria de Transporte deste município Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-1880
Jacaraú - PB, 18 de Março de 2015

Ana Raquel Freire de Mendonça - Pregoeira Oficial
 

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada de ALI-

MENTOS NÃO PERECIVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PRODUTOS DE 
PANIFICAÇÃO,CARNES,PEIXE,FRANGO E DERIVADOS destinados a Merenda Escolar, 
Programa Brasil Alfabetizado, CRAS, PETI, Bolsa Família, Pró Jovem e para atender as de-
mais Secretarias do Município durante o Exercício de 2015.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00004/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça: 02010.04.122.1001.2002 - 02030.04.122.1003.2005 02040.04.122.1005.2007 
-  02050.12.361.1006.2013 -  02050.12.361.2002.2014 -02050.12.361.2002.2015 
02050.12.361.2002.2016 -  02050.12.361.2002.2016 -  02050.12.361.2002.2057 
- 02050.12.361.2002.2064 - 02050.12.361.2003.2012 - 02050.12.365.2004.2019 
- 02050.12.366.2005.2020 - 02050.12.366.2005.2058 - 02050.12.366.2005.2064 
- 02070.15.122.1007.2034 - 02080.20.122.1008.2038 - 02090.08.122.1009.2042 
02110.10.301.2007.2024 - 02110.10.301.2007.2025 02110.10.301.2007.2026 02110.10.302.2007.2063 
- 02110.10.302.2019.2066 - 02110.10.302.2019.2067 - 02110.10.304.2007.2032 
-  02110.10.305.2007.2033 -  02120.08.243.2017.2043 02120.08.243.2017.2044I 
02120.08.244.2016.2050 - 02120.08.244.2016.2051 02130.13.392.2006.2065 - Elemento de 
Despesa: 3390.30.0000 FONTES 000,001,002,014,015,019,029VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa 
de Roça e:CT Nº 00010/2015 - 12.03.15 - Raimundo Adelmar Fonseca Pires (FONSECA PIRES) 
- R$ 621.532,16

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa para Locação Mensal de Veículos, 
motos e Máquinas pesadas, destinados as diversas Secretarias. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 18 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80015/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa para Locação Mensal 
de Veículos, destinado aos Programas e a Secretaria de Desenvolvimento Humano de Cajazeiras. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 18 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 31 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 18 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 
de Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 018/2015, cujo objeto é Aquisição de Combustíveis, Óleo Lubrificante, Óleo de Freio, Filtros, 
Óleo para Caixa de Marcha, Óleo Hidráulico, e Graxas, destinados a manutenção, funcionamento 
e consumo dos veículos deste município e da Secretaria de Saúde.

VENCEDOR (ES):
ANTONIO LUCENA & CIA. LTDA.
862.500,00(Oitocentos e Sessenta e Dois Mil, Quinhentos Reais)

MONTE HOREBE - PB, 05 de Março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
019/2015, cujo objeto é Aquisição de Material Didático e de Expediente, destinados a distribuição 
nas escolas municipais e consumo de diversas Secretarias deste município.

VENCEDOR (ES):
GALVAO MAGAZINE LTDA-ME.
262.460,25(Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Vinte e Cinco 

Centavos)
MONTE HOREBE - PB, 05 de Março de 2015

ERIVALDO JACO DE SOUSA
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 

de Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 020/2015, cujo objeto é Aquisição de pneus, protetores de pneus, câmara de ar, destinados a 
manutenção, funcionamento e consumo deste município.

VENCEDOR (ES):
LUZIA DE AQUINO FERREIRA
165.600,00(Cento e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos Reais)

MONTE HOREBE - PB, 05 de Março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
021/2015, cujo objeto é Aquisição de Alimentação do tipo café da manha, almoço e jantar, destinados 
aos funcionários contratados diversos e do PSF, PSBF, deste município.

VENCEDOR (ES):
IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA
74.000,00(Setenta e Quatro Mil Reais)

MONTE HOREBE - PB, 05 de Março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
022/2015, cujo objeto é Aquisição de produtos Gráficos, destinados ao consumo deste município.

VENCEDOR (ES):
CLEONACIO GOMES FEITOSA
50.870,00(Cinquenta Mil, Oitocentos e Setenta Reais)

MONTE HOREBE - PB, 05 de Março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
023/2015, cujo objeto é Contratação de 01 (Uma) Empresa no ramo laboratorial, destinada a realizar 
EXAMES LABORATORIAIS do povo carente deste município.

VENCEDOR (ES):
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA -ME
90.955,00 (Noventa Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)

MONTE HOREBE - PB, 05 de Março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 

de Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 024/2015, cujo objeto é Contrato para Aquisição de produtos de Informática destinados 
ao consumo deste município..

VENCEDOR (ES):
GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES
123.195,00(Cento e Vinte e Três Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais)

MONTE HOREBE - PB, 05 de Março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
025/2015, cujo objeto é Contratação de empresa, para prestação de serviços de consultoria em 
Recursos Humanos e Individualização do FGTS para este município.

VENCEDOR (ES):
DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
13.000,00(Treze Mil Reais)

MONTE HOREBE - PB, 06 de Março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais e Equipamentos 
Odontológicos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Mataraca - PB, 18 de Março de 2015
DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CÔNEGO JOSÉ VITAL RIBEIRO 
BESSA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, destinado a merenda escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Mataraca - PB, 18 de Março de 2015
MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA - Presidente da Comissão 

AGRO MERCANTIL URTIGA S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30

AVISO AOS ACIONISTAS
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa: AGRO MERCANTIL URTIGA 

S/A – AMUSA, para a reunião da Assembleia Geral Ordinária e  Extraordinária, a ser realizada às 
08:00 horas do dia 30/04/2015, na sede da companhia, situada à Fazenda Urtigas, S/N – Zona 
Rural – Santa Terezinha – PB – CEP 58.700-000, com a finalidade aprovação dos balanços patri-
moniais de 2008 a 2014 e outros interesse da sociedade. Santa Terezinha – PB, 17 de março de 
2015.  José Afonso Gayoso Filho, Diretor Presidente.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 19 de março de 2015

EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A - PBTUR
CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da EMPRESA PARAIBANA DE 
TURISMO S/A - PBTUR, convidados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 31 de 
março de 2015, às 10:00h (dez horas), na sede da PBTUR, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 
100, Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação e aprovação do relatório do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2014;

João Pessoa,17 de março de 2015.
RUTH AVELINO CAVALCANTI

Diretora - Presidente

PBTUR HOTÉIS S/A
CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A, convi-
dados a reunirem-se em sessão  ordinária a ser  realizada no dia 31 de março de 2015, às 10:30h 
(dez horas e trinta minutos), na sede da Empresa, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 100, 
Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação e aprovação do relatório do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2014;

João Pessoa,17 de março de 2015.
RUTH AVELINO CAVALCANTI

Diretora –Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível
Fórum Des. Mário Moacyr Porto, Av. João Machado, 532. Jaguaribe. CEP. 58013-250 – Fone 

(83) 3208-2467
PROC. Nº 0004765-46.2014.815.2001
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A DRA. ANDRÉIA CARLA MENDES NUNES GALDINO, JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA 

DESTA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, 
NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital vierem a ter dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que perante este Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, sito 
na Av. João Machado, 532, Jaguaribe – João Pessoa, tramita uma ação de USUCAPIÃO de nº. 
0004765-46.2014.815.2001 em que são partes ARMANDO BELARMINO DE MELO E OUTROS.  
Pelo presente, ficam CITADOS os CONFINANTES E OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS 
OU DESCONHECIDOS que se encontram em lugar incerto e não sabido para, querendo, contestar 
a presente ação no prazo de 15 dias, com a advertência do art. 285, segunda parte, se o litígio 
versar sobre direitos disponíveis. Conforme despacho proferido nos autos acima mencionados. E, 
para que não alegue ignorância do fato, mandou a Juíza anexar cópia no Átrio do Fórum, publicar 
em Jornal de grande circulação local por duas vezes e publicar no Diário da Justiça. CUMPRA-
-SE.  Dado e passado nesta Cidade de João Pessoa, aos onze (11) dias do mês de março do ano 
de dois mil e quinze (2015). Eu, Tereza Priscila Pessoa da Rocha, Técnica Judiciária, Matrícula 
477.435-3, autorizada o digitei.

ANDRÉA CARLA MENDES NUNES GALDINO
JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

  
EDITAL 

Responsável: Izaiane Kelly Honorato Gomes
CPF: 002.751.202-95
Título/Valor – DM - R$ 200,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra ME
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100281
Responsável: Eliane de Oliveira Leite
CPF: 50.107.904-00
Título/Valor – DM - R$ 232,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra ME
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100279
Responsável: Wellington Pereira da Silva
CPF: 024.778.534-22
Título/Valor – DMI - R$ 574,25
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliários
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100087
Responsável: Erisbergue Moreira Dias
CNPJ: 11.648.620/0001-58
Título/Valor – DMI - R$ 1.399,35
Protestante: Industria e Comercio de Calçados Glamour

Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 99924  
Responsável: Associação de Produtores de Leite 
de Cajaz
CNPJ: 06.246.713/0001-16
Título/Valor – CDA - R$ 1.483,68
Protestante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA – Outras
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Protocolo: 100184
Responsável: Francisca Lucimar Amorim de Souza
CPF: 082.121.764-01
Título/Valor – DMI - R$ 37,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100301
Responsável: Assoc. Comum. Rural dos Sítios Timbauba
CNPJ: 03.813.457/0001-03
Título/Valor – CDA - R$ 1.793,08
Protestante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA – Outras
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Protocolo: 100181
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 18 de março de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA – CNPJ: 
08.537.904/0001-62ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O presiden-
te desta entidade sindical no uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias, 
CONVOCA todos os associados quites e em gozo de seus direitos sindicais para comparecerem 
a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede deste Sindicato à Rua Coronel José 
Vicente, 22, Centro, Sousa, PB, neste dia 30 de março de 2015, às 17 horas em primeira convo-
cação, e não havendo quorum, às 19 horas em segunda Convocação com qualquer número de 
associados presentes e de conformidade com o previsto no Estatuto desta entidade classista, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 
POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PA-
TRIMONIAL/2014 INSTRUÍDO COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL. Sousa – PB., 17 de 
março de 2015 – Josélio Ramos – Presidente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Expedientes e Didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste 
Município e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 142.428,85.

Serraria - PB, 10 de Março de 2015.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes e Didáticos, para atender as 

necessidades das secretarias deste Município e aos Programas Federais. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00004/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAIF, PAB, FUS, 
FMAS, MDE, FUNDEB, PRO-JOVEM, IGD, PDDE e MAIS EDUCAÇÃO: 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00009/2015 - 11.03.15 - MAURILIO DE ALMEIDA MEN-
DES - R$ 142.428,85.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MARCIO MURILO MENDES WANDERLEY - ME - R$ 76.500,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais de Construção, para atender as demandas das secretariais deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME - R$ 
122.118,24; SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME - R$ 141.368,70.

Serraria - PB, 11 de Março de 2015.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta 

de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas 
Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e FUS: 
3.3.90.30.02 – Medicamentos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00010/2015 - 12.03.15 - MARCIO 
MURILO MENDES WANDERLEY - ME - R$ 76.500,00.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Construção, para atender as demandas das 

secretariais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015. DOTA-
ÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAIF, PAB, FUS, FMAS, MDE, FUNDEB, PRO-JOVEM, 
IGD, PDDE e MAIS EDUCAÇÃO: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT 
Nº 00011/2015 - 12.03.15 - MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME - R$ 122.118,24; CT Nº 
00012/2015 - 12.03.15 - SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME - R$ 141.368,70.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços no fornecimento de Links de Internet para a Administração Municipal.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços funerais com 
fornecimento de ataúdes para atender as famílias carentes do Município de Serraria. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes congelados, para 
serem distribuídos com famílias carentes deste Município durante o período da semana santa. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 17 de Março de 2015.
PETRONIO DE FREITAS SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2015

Contratante:Prefeitura de Desterro/PB, CNPJ Nº 08.925.968/0001-30. Contratada: Maciell 
Justino de Medeiros ERRELI-ME, CNPJ: 20.816.132/0001-01. Objeto:Prestar serviços especiali-
zados de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrtativa e financeira de Desterro/PB. 
Valor Total: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Recurso:Próprios. Vigência:09/03/2015 a 09/03/2016. 
Dotação:Orçamento de 2015.Data: 09/03/2015. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e o 
Sr.Maciell J. de Medeiros (Sócio Proprietário).

Desterro/PB, 09 de março de 2015
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2015
Contratante:Prefeitura de Desterro/PB, CNPJ Nº 08.925.968/0001-30. Contratada:Radio Carri 

FM Ltda-EPP, CNPJ: 21.028.010/0001-05.Objeto: Prestar serviços na divulgação de matérias 
institucionais (aviso de editais, convites, entrevistas e atos administrativos), de interesse da mu-
nicipalidade de Desterro/PB. Valor Total: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Recurso:Próprios. 
Vigência:09/03/2015 a 09/01/2016. Dotação:Orçamento de 2015. Data: 09/03/2015. Partes ass.: 
Rosângela de F. Leite (Prefeita) e o Sr.João Rogério dias de Tolêdo Farias (Sócio Proprietário).

Desterro/PB, 09 de março de 2015
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita
 

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

RESULTADO FASE PROPOSTA - CONVITE Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de impressão gráfica de material 

de expediente e formulários..
LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respect ivos valores totais das 

contratações:WILSON SILVA VIEIRA - Valor: R$ 12.872,00;
ADIJAILSON COSTA - Valor: R$ 32.911,20;
GRAFICA PALMEIRAS - Valor: R$ 2.270,00;
PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA - Valor: R$ 66,00;
RICARDO GOMES DA SILVA - ME - Valor: R$ 9.320,00.
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 Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de 
Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 18 de Março de 2015
MARCELINO DA SILVA COSTA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Serviços parcelados 
de confecções de materiais gráficos personalizados diversos; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE PAULO DOS SANTOS - R$ 54.287,50.

Duas Estradas - PB, 18 de Março de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 
23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 15:30 horas do dia 17 de Março de 2015, o FRACASSO na 
tentativa de realizar a licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de materiais de expediente diversos, mediante requisição diária e periódica, destinados 
as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 18 de março de 2015.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Dezembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pães, 
bolos e salgados diversos, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 18 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 31 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de leites especiais 
e suplementos nutricionais diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 18 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 16:00 horas do dia 31 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pneus, baterias, 
extintores, rodas e macacos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 18 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 19 de março de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 

Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            670,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014965
Responsavel.: MADAME GLAMOUR COMERCIO DE 
CONFECAO
CPF/CNPJ....: 018491767/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014968
Responsavel.: MARCIA MARIA DOS SANTOS REGES
CPF/CNPJ....: 767737874-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            393,24
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014909
Responsavel.: MARIA SOCORRO FARIAS DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 417704981-68
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            319,73
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM 
CABO
Protocolo...: 2015 - 014484
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012867
Responsavel.: ROBERLANNE PEREIRA TEIXEIRA
CPF/CNPJ....: 021084755/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014290
Responsavel.: VERA LUCIA LINS COSTA
CPF/CNPJ....: 146031538-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            923,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010953
Responsavel.: JAILSON CANDIDO COSTA
CPF/CNPJ....: 020942021/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010632
Responsavel.: PEDRO DOS SANTOS DE FREITAS 
0330421
CPF/CNPJ....: 018493381/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            106,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010133
Responsavel.: COMERCIAL DE PISOS E LOUCAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012454116/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            873,62
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010113
Responsavel.: ALFAEMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LT
CPF/CNPJ....: 014066228/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010176
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas 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,  19/03/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALICE DE SA
CPF/CNPJ....: 368624364-49
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
     Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2015 - 014298
     Responsavel.: ANTONIO GLAUBER DE SOUSA 
DO NASCIME
CPF/CNPJ....: 111146847-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.180,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012176
Responsavel.: CELSO TADEU LUSTOSA PIRES 
SEGUNDO
CPF/CNPJ....: 019502064-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            515,09
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013373
Responsavel.: CENARIUM IND. MAQ. EQUIP. APAR 
PARA
CPF/CNPJ....: 008780178/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015568
Responsavel.: CYNARA GESTEIRA CABRAL
CPF/CNPJ....: 032632774-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015956
Responsavel.: DANIELLE DE ALMEIDA COSTA
CPF/CNPJ....: 011814733/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.970,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012815
Responsavel.: ESTEFHAN KAROLLINY
CPF/CNPJ....: 055961114-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            469,62
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014908
Responsavel.: FABRICIA NOGUEIRA RAMOS VASCON
CPF/CNPJ....: 020917913/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            275,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015336
Responsavel.: GERALDO GOMES DE CARVALHO 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 675310754-15
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            592,80
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRAFLOR
Protocolo...: 2015 - 011098
Responsavel.: GERALDO GOMES DE CARVALHO 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 675310754-15
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            592,80
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRAFLOR
Protocolo...: 2015 - 011099
Responsavel.: JOSINALDO JEFERSON SANTIAGO
CPF/CNPJ....: 057178466-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015977
Responsavel.: JOSINALDO XAVIER DA SILVA 0405
CPF/CNPJ....: 017865967/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            381,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015048

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

AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A – C.N.P.J.  Nº. 09.229.295/0001-47 – EMPRESA 
BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR – ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Convocamos os acionistas 
da AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A, a se reunirem em Assembléia  Geral Ordinária 
e Extraordinária, que se realizará na sede social da empresa, situada na AV. Epitácio Pessoa, nº. 
3745, bairro do Miramar, João Pessoa, Estado da Paraíba, às 10:00 (dez) horas do dia 26 de março 
de 2015, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembléia Geral Ordinária: a) 
Matéria de que trata o artigo 132 da Lei nº. 6.404/76, referentes aos exercícios sociais encerrados em 
31.12.2002, 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 
31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013; b) eleição dos membros para o Conselho de 
Administração, para o triênio 2015/2018. Em Assembléia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artº. 
3º do Estatuto Social, com a ampliação dos objetivos sociais; c) Eleição dos membros da Diretória 
para o triênio 2015/2018; d) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO – Encontram-se 
a disposição dos acionistas, na sede social desta empresa, os documentos a que se refere o artº 
133, da Lei nº 6.404/76, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2002, 31.12.2003, 
31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 
31.12.2012 e 31.12.2013. João Pessoa, 17 de março de 2015. Sebastião Coimbra Neto – Presidente 
do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 11h00min, do dia 26 de Março de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de CARNES 
BOVINA, FRANGO, PEXE e LINGÜIÇA, destinados ao PETI, CRECHE, PRO JOVEM, CRAS, 
CASA DE APOIO, MERENDA ESCOLAR e demais setores da Administração 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, 12 de Março de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 
11h30min do dia 31 de Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRUTAS, POLPAS, HORTALIÇAS E VERDURAS, 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 18 de Março de 2015
GETULIO COSTA DE ARAUJO - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCO-
LARES E CAMISETAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 18 de Março de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis (Óleo diesel 
S10) fornecidos de forma parcelada, destinados as diversas Secretarias e ao Fundo Municipal 
de Saúde, conforme solicitação da Secretaria de Transportes. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 18 de Março de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 18 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

   
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2015

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conheci-
mento dos interessados,  que realizará procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 004/2015, no dia 01 de abril de 2015 às 14:00 horas (horário Brasília), cujo objeto é a aquisição, 
através de Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos e acessórios, necessários para 
atender às demandas do Poder Judiciário Estadual. 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 13h00 às 18h00 e às sexta-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou 
ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de 
Justiça www.tjpb.jus.br ou pelo www.licitacoes-e.com.br 

João Pessoa, 18 de março de 2015
Marcelo Ferreira de Andrade

Pregoeiro
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 13:30 horas do dia 08 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO 
MUNICÍPIO E OS LOCADOS A ESTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com; site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 18 de Março de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

  
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60028/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa para Locação Mensal de Veículos 
e motos, destinados aos Programas e a Sede da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 18 de Março de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de blusas de malha com impressão em policromia, mediante 

requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de Promo-

ção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter atividades 
do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção ao idoso - FNAS 
08.241.2021.2060 - Manter atividades do Centro de Convivência para Idosos 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Programa Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.244.2018.2064 - Manter atividades 
do Programa Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Progra-
ma IGD SUAS - FNAS 08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD 
BF - FNAS 08.244.2018.2068 - Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos 
- FNAS 08.244.2019.2069 - Manter atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 
- Manter atividades administrativas ao CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Con-
selhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e 
preconceito 08.244.2020.2074 - Manter atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vul-
nerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 
08.244.2020.2077 - Manter ações do Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades 
do Programa de Acesso ao Mundo Trabalho ACESSUS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação 
para operadores de programas sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de 
apoio a geração de emprego e renda 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00002/2015 - 16.03.15 - WILLAMS MEDEIROS JUNIOR - R$ 143.000,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha GPL - botijão de 13 kg recarga -, mediante 

requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 
02.00 - Gabinete do Vice-Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 
03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.122.1002.2009 - Manter atividades da 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 
- Manter atividades da Secretaria de Finanças 04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência 
da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades 
da Secretaria de Controle Interno 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 
12.122.1002.2017 - Manter atividades dos Conselhos da Educação 12.306.2010.2019 - Manter 
atividades do Programa de Merenda Escolar 12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações edu-
cativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 - Manter atividades de educação básica - Convênio 
12.361.2011.2023 - Manter atividades da educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 
- Manter atividades da educação básica - Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter ativida-
des do Programa Dinheiro Direto na Escola 12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação 
básica - MDE 12.365.2011.3032 - Manter atividades de educação infantil e creche - FUNDEB 40% 
12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches - FNDE 12.366.2011.2034 - Manter ativi-
dades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 12.366.2011.2035 - Manter atividades do 
Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 - Manter atividades de educação de jovens 
e adultos - FNDE 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto Incentivo 
a Leitura 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 20.122.1022.2045 - Manter atividades da Secre-
taria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro e 
Mercado Público 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter 
atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 09.00 - Departamento Municipal de 
Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de Trânsito 12.00 - Secretaria 
de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria de Comunicação 13.00 - 
Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da Secretaria de Planejamento 
3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00029/2015 - 16.03.15 - REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 28.600,00 
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 
23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 15:30 horas do dia 17 de Março de 2015, o FRACASSO na 
tentativa de realizar a licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de materiais de expediente diversos, mediante requisição diária e periódica, destinados 
as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 18 de março de 2015.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execuçãos dos serviços de lavagem - tipo lava jato - dos veículos e máquinas per-

tencentes a frota municipal e locados.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1003.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice-Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.062.1002.2013 - Manter atividade de apoio financeiro a co-
marca local e Ministério Público 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2032 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.3032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João 
e festas populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto Incentivo 
a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo Tempo 
e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, 
capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da 
Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro 
e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 
08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da 
Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 3390.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00030/2015 - 16.03.15 - JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU - R$ 31.030,00 
  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
blusas de malha com impressão em policromia, mediante requisição periódica; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: WILLAMS MEDEIROS JUNIOR - R$ 143.000,00.

Sapé - PB, 16 de Março de 2015
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gás de cozinha GPL - botijão de 13 kg recarga -, mediante requisição periódica; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL 
LTDA - R$ 28.600,00.

Sapé - PB, 16 de Março de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Execuçãos dos serviços 
de lavagem - tipo lava jato - dos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal e locados; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JURANDI VALTER RIBEIRO 
VENCESLAU - R$ 31.030,00.

Sapé - PB, 16 de Março de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

                                            
CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO

                     AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2015
A Câmara Municipal de Desterro - PB, através de seu presidente, torna publico que se realizará 

dia 01 de abril de 2015, às 08:00h na Câmara Municipal de Desterro, licitação modalidade Pregão 
Presencia l, tipo menor preço por item, cujo objetivo é serviço de locação de  01 (um) veículo  para 
atender as necessidades da Mesa Diretora da Câmara Municipal durante o ano de 2015, nos ter-
mos estabelecidos no Edital e seus anexos. A sessão pública será realizada no prédio da Câmara 
Municipal, sediada a Rua Praça Sebastiana de Andrade Leite, Desterro – PB. Informações sobre o 
edital das 08:00h às 12:00h (horário único)nos dias úteis, tel.(83)3473-1469.

Desterro, 18 de Março de 2015.
Ermando Ferreira Rufino

Presidente da CMD
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Aquisição de equipamentos elé-
trico, material de irrigação, bombas submersas, motor bombas, bombeadores e outros; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE HERBER MORENO CAVALCANTE - CASA 
DO AGRICULTOR - R$ 115.313,62; MANUEL P DO NASCIMENTO - ME - R$ 320.022,60.

Cachoeira dos Indios - PB, 16 de Março de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos elétrico, material de irrigação, bombas submersas, motor 
bombas, bombeadores e outros.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: 11.00 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15.122.1001.2068 - Manutenção 

das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 110101 - Recursos ordinários 33903901 
- Outros serviços de terceiros - pessoa juridica 17.512.1001.2073 - Manutenção dos serviços de 
abastecimento d’ água

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00033/2015 - 16.03.15 - JOSE HERBER MORENO CAVALCANTE - CASA DO AGRICUL-

TOR - R$ 115.313,62
CT Nº 00034/2015 - 16.03.15 - MANUEL P DO NASCIMENTO - ME - R$ 320.022,60
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de peças 
automotivas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 18 de Março de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de instrutor de corte 
e costura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 18 de Março de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada 
de lençóis e toalhas, destinadosao Fundo Municipal de Saúde. Data: 31/03/2015. Horário: 09:00. Local: 
Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, 
nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada 
de material de expediente diversos, destinadosao Fundo Municipal de Saúde. Data: 31/03/2015. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 
3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contrataçãode em-
presa para prestação de serviço de dedetização e controle de pragas, destinadosao Fundo Municipal 
de Saúde. Data: 01/04/2015. Horário: 09:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, 
nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: 
Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada 
de material de informática diversos, destinadosao Fundo Municipal de Saúde. Data: 01/04/2015. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 
3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de lençóis e 
toalhas, destinadosas diversas secretarias da administração. Data: 06/04/2015. Horário: 09:00. Local: 
Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, 
nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de material para 
artesanato diversos, destinados as diversas secretarias da administração. Data: 06/04/2015. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 
3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na mo-

dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de material de 
informática diversos, destinadosas diversas secretarias da administração. Data: 07/04/2015. Horário: 
09:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 
3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de dedetização e controle de pragas diversos, destinados as diversas secretarias 
da administração. Data: 07/04/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, 
nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: 
Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de dedetização e controle de pragas, destinados as diversas secretarias da 
administração. Data: 08/04/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, 
nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: 
Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
002/2015, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: ARTHUR ANDRADE LIMA, CNPJ17.500.393/0001-03, 

vencedor nos itens 01, 02 e 05, totalizando o valor de 34.200,00 (Trinta e quatro mil e duzentos reais) ; 
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME, CNPJ: 17.886.274/0001-22, vencedor no item 04, totalizando 
o valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
10.570.384/0001-31, vencedor no item 03, totalizando o valor de R$ 11.388,00 (Onze mil, trezentos e 
oitenta e oito reais), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 18 de março de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira e equipe de apoio, quando do julgamento do 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2015, ADJUDICAMOS a Presente Licitação 
para as empresas: ARTHUR ANDRADE LIMA, CNPJ17.500.393/0001-03, vencedor nos itens 01, 02 
e 05, totalizando o valor de 34.200,00 (Trinta e quatro mil e duzentos reais) ; DENISE MOURA DO 
NASCIMENTO ME, CNPJ: 17.886.274/0001-22, vencedor no item 04, totalizando o valor de R$ 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos reais); RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 10.570.384/0001-31, 
vencedor no item 03, totalizando o valor de R$ 11.388,00 (Onze mil, trezentos e oitenta e oito reais),

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 18 de março de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia                          02 de abril 
de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob                              N° 2.12.001/2015, 
tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME. ou Empresa de Pequeno Porte – EPP., 
tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ARTES 
E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) – PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA – PRAÇA 
DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DAS JABUTICABEIRAS S/N, BAIRRO DAS MALVINAS, NO MU-
NICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do 
Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 16 de março de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 30
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): MARCIO STEVE DE LIMA, matrícula n. 179.767-1, para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Admin-
istrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0024961-4/2014.

João Pessoa, 12 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 31
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): JOEL ESPINOLA BARRETO, matrícula n. 76.066-8, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0007905-3/2014.

João Pessoa, 12 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição de generos 
alimentícios para os alunos das Escolas Municipais/Creche, material de limpeza e consumo; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C MENDES FEITOSA - R$ 
372.804,50; PEREIRA E ARAÚJO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 75.250,00; POLIANA 
ALENCAR DA COSTA-ME - R$ 12.900,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 16 de Março de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de generos alimentícios para os alunos das Escolas Municipais/Creche, 
material de limpeza e consumo.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: 09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2008.2052 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNI-
VERSITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 
40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
12.306.2008.2043 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 12.306.2008.2044 
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDA-
MENTAL 220104 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3390.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00035/2015 - 16.03.15 - C MENDES FEITOSA - R$ 372.804,50
CT Nº 00036/2015 - 16.03.15 - PEREIRA E ARAÚJO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

- R$ 75.250,00
CT Nº 00037/2015 - 16.03.15 - POLIANA ALENCAR DA COSTA-ME - R$ 12.900,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

18 de Março de 2015
PROCESSO Nº 014/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2015
INSTRUMENTO: Aquisição de bombas elétricas submersas monofásicas e trifásicas, motores 

elétricos monofásico e trifásicos (eletrobombas), caixas d’água, canos de irrigação, cabos elétri-
cos, conecções e outros equipamentos necessários ao funcionamento hidráulico, destinados a 
distribuição e abastecimentos de agua dos poços artesianos e abastecimentos singelos existentes 
neste município

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e,
                MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO
OBJETO:Aquisição de bombas elétricas submersas monofásicas e trifásicas, motores elétricos 

monofásico etrifásicos (eletrobombas),  caixas d’água, canos de irrigação, cabos elétricos, conec-
ções e outros equipamentos necessários ao funcionamento hidráulico,  destinados a distribuição e 
abastecimentos de agua dos poços artesianos e abastecimentos singelos existentes neste município, 
subordinados a Secretaria Municipal de Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 375.915,54(Tre-
zentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), correndo 
a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 014/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 09/2015 de 27 de Fevereiro 
de 2015, com abertura para 12 de Março de 2015, às 11:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a 
Empresa: MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.301.913/0001-50, e 
INSC. EST. nº. 16.077.827-1, estabelecida à Rua Padre Manoel Mariano,54 - Centro, Cajazeiras, 
Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 375.915,54(Trezentos e Setenta e Cinco Mil, 
Novecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos); para tomar conhecimento da nota 
do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob 
as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 18 de Março de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014
 A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 21/11/2014, 

resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas as 
empresas: NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI: ITEM 8.2.4 NÃO RECONHECEU 
FIRMA; 8.2.5 NÃO APRESENTOU; 8.2.9 NÃO APRESENTOU CERTIDÃO DOS CARTÓRIOS. COM-
PASSO EMPREENDIMENTOS LTDA: ITEM 8.2.5 NÃO APRESENTOU; 8.2.9 NÃO APRESENTOU 
TODAS AS CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS; 8.2.10 NÃO APRESENTOU CERTIDÃO DO CREA DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO. DEL ENGENHARIA – EIRELE 
– ME: ITEM 8.3.2 APRESENTOU ACERVO TÉCNICO INSUFICIENTE; 8.2.9 NÃO APRESENTOU 
TODAS AS CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS; 8.2.5 NÃO APRESENTOU. AMPLA CONSULTORIA, 
PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA: ITEM 8.2.8 CERTIDÃO COM MAIS DE 60 DIAS DE EMIS-
SÃO CONFORME O ITEM 8.5 DO EDITAL. PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS: 
ITEM 8.2.9 NÃO APRESENTOU CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS; 8.3.2 APRESENTOU ACERVO 
TÉCNICO INSUFICIENTE. SILVEIRA CONSTUTORA E LOCADORA: ITEM 8.2.8 CERTIDÃO COM 
MAIS DE 60 DIAS DE EMISSÃO, CONFORME O ITEM 8.5 DO EDITAL; 8.2.9 NÃO APRESENTOU 
TODAS AS CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS. BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA: ITEM 
8.2.10 10 NÃO APRESENTOU CERTIDÃO DO CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO SUSANA 
CRISTINA BATISTA LUCENA; 8.2.5 DECLARAÇÃO ASSINADA POR ENGENHEIRO QUE NÃO 
ESTÁ NO QUADRO DA EMPRESA CONFORME CERTIDÃO DO CREA; 8.2.6 DECLARAÇÃO 
ASSINADA POR ENGENHEIRO QUE NÃO ESTÁ NO QUADRO DA EMPRESA CONFORME 
CERTIDÃO DO CREA; 8.3.2 NÃO APRESENTOU. SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA: ITEM 8.2.2 CERTIDÃO DE INSS VENCIDA; 8.2.9 NÃO APRESENTOU. CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE LTDA: ITEM 8.2.6 DECLARAÇÃO SEM FIRMA RECONHECIDA DO ENGE-
NHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO; 8.3.2 APRESENTOU ACERVO TÉCNICO INSUFICIENTE. 
CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: ITEM 8.3.2 APRESENTOU 
ACERVO TÉCNICO INSUFICIENTE; 8.2.9 NÃO APRESENTOU CERTIDÃO DE TODOS OS CAR-
TÓRIOS. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: ITEM 8.2.6 DECLARAÇÃO INCOMPLETA 
E SEM A ASSINATURA DO ENGENHEIRO, SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.3.1 CERTIDÃO COM 
MAIS DE 60 DIAS DE EMISSÃO; 8.2.9 NÃO APRESENTOU. RANGEL E SOUSA CONSTRUÇOES 
E SERVIÇOS LTDA: ITEM 8.2.4 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.2.5 NÃO APRESENTOU; 8.2.6 
NÃO APRESENTOU; 8.2.9 NÃO APRESENTOU; 8.5 DOCUMENTOS SEM AUTENTICAÇÃO DE 
CARTÓRIO COMPETENTE. E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: ITEM 8.2.4 SEM 
FIRMA RECONHECIDA; 8.2.5 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.2.6 SEM FIRMA RECONHECIDA; 
8.2.9 NÃO APRESENTOU; 8.2.10 NÃO APRESENTOU CERTIDÕES DOS RESPONSÁVEIS 
TÉCNICOS DA EMPRESA; 8.2.11 CÓPIAS SEM AUTENTICAÇÕES, CONFORME ITEM 8.5 DO 
EDITAL; 8.3.2 APRESENTOU ACERVO INSUFICIENTE. A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA: ITEM 8.2.4 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.2.5 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.2.6 SEM 
FIRMA RECONHECIDA; 8.2.9 NÃO APRESENTOU; 8.2.10 NÃO APRESENTOU CERTIDÕES DOS 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA; 8.2.11 CÓPIAS SEM AUTENTICAÇÕES, CONFORME 
ITEM 8.5 DO EDITAL; 8.3.2 APRESENTOU ACERVO INSUFICIENTE. CRV CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA: ITEM 8.3.2 NÃO APRESENTOU; 8.2.9 NÃO APRESENTOU. F.J CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA: ITEM 8.2.4 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.2.5 SEM FIRMA RECONHECIDA; 
8.2.6 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.3.1 CERTIDÃO COM MAIS DE 60 DIAS DE EMISSÃO, 
CONFORME O ITEM 8.5 DO EDITAL; 8.2.9 NÃO APRESENTOU; 8.3.2 NÃO APRESENTOU. 
MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: ITEM 8.2.4 SEM FIRMA RECONHECIDA; 
8.2.11 CÓPIAS SEM AUTENTICAÇÕES, CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL; 8.3.1 COM MAIS DE 
60 DIAS DE EMISSÃO; 8.2.9 NÃO APRESENTOU; 8.5 DOCUMENTOS SEM AUTENTICAÇÃO DE 
CARTÓRIO COMPETENTE. RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: ITEM 8.2.4 SEM FIRMA 
RECONHECIDA; 8.2.5 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.2.6 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.2.9 
NÃO APRESENTOU; 8.2.11 NÃO APRESENTOU; 8.3.1 NÃO APRESENTOU; 8.3.2 NÃO APRE-
SENTOU. SERCON ENGENHARIA-JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO: ITEM 8.2.11 CÓPIA 
SEM AUTENTICAÇÃO DE CARTÓRIO; 8.2.4 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.2.5 SEM FIRMA 
RECONHECIDA; 8.2.6 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.5 DOCUMENTOS SEM AUTENTICAÇÃO DE 
CARTÓRIO COMPETENTE. CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA: ITEM 8.2.2 CERTIDÃO DE FGTS 
VENCIDA; 8.3.1 CERTIDÃO COM MAIS DE 60 DIAS DE EMISSÃO; 8.3.2 NÃO APRESENTOU; 8.5 
DOCUMENTOS SEM AUTENTICAÇÃO DE CARTÓRIO COMPETENTE. COVALE CONSTRUÇÃO 
DO VALE LTDA: ITEM 8.2.1 NÃO APRESENTOU; 8.2.4 SEM FIRMA RECONHECIDA; 8.2.5 NÃO 
APRESENTOU; 8.2.6 NÃO APRESENTOU; 8.2.9 NÃO APRESENTOU. COFEM CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA: ITEM 8.2.4 DECLARAÇÃO SEM FIRMA RECONHECIDA; 
8.2.5 SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E SEM A ASSINATURA DO ENGENHEIRO; 8.2.9 NÃO 
APRESENTOU; 8.2.6 NÃO APRESENTOU; 8.2.8 COM MAIS DE 60 DIAS DE EMISSÃO; 8.3.1 
COM MAIS DE 60 DIAS DE EMISSÃO. 3 J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: ITEM 8.2.4 NÃO 
APRESENTOU; 8.2.5 NÃO APRESENTOU; 8.2.6 NÃO APRESENTOU; 8.2.8 NÃO APRESENTOU; 
8.2.9 NÃO APRESENTOU; 8.2.12 NÃO APRESENTOU; 8.3.1 NÃO APRESENTOU; 8.3.2 NÃO 
APRESENTOU. EDIFICA-EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA: ITEM 8.2.4 DECLARAÇÃO 
SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA DO REPRESENTANTE; 8.2.5 DECLARAÇÃO ASSINADA 
POR ENGENHEIRO QUE NÃO É O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA; 8.2.6 DECLARAÇÃO 
ASSINADA POR ENGENHEIRO QUE NÃO É O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA; 8.3.2 
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. AJS PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA: 
ITEM 8.2.1 NÃO APRESENTOU; 8.2.2 CERTIDÃO FGTS VENCIDA; 8.2.4 NÃO APRESENTOU; 
8.2.5 NÃO APRESENTOU; 8.2.6 NÃO APRESENTOU; 8.2.11 NÃO APRESENTOU; 8.3.2 COM-
PROVAÇÃO INSUFICIENTE. LORENA E ÁDRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES 
LTDA: ITEM 8.2.9 CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM MAIS DE 60 DIAS DE EMISSÃO, 
CONFORME O ITEM 8.5, NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO. TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA: ITEM 8.2.9 NÃO APRESENTOU; 8.3.2 
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA: ITEM 8.2.9 NÃO APRESEN-
TOU; 8.3.2 CÓPIAS SEM AUTENTICAÇÃO DE CARTÓRIO, CONFORME ITEM 8.5.. Empresas 
Habitadas: CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA: ATENDEU TODOS OS 
ITENS. CEDRO ENGENHARIA LTDA: ATENDEU TODOS OS ITENS. VANTUR CONSTRUÇÕES 
E PROJETOS LTDA: ATENDEU TODOS OS ITENS, SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA: ATENDEU TODOS OS ITENS,por atenderem todos os itens do edital. Dar-se-á o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I, “a” da Lei 8.666/93, 
para apresentação de recurso administrativo. Prazo para abertura das propostas será dia 26 de 
Março de 2015, às 07:30 horas, na sala da comissão de licitação.

Cajazeiras - PB, 16 de Março de 2015.
JOSELITO FEITOSA DE LIMA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Rua Manoel de Barros, 293 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA O DESJEJUM DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: http://licitacoes.remigio.pb.gov.br/

Remigio - PB, 18 de março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 02 de abril de 2015, licitação 
na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.01.001/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como 
por OBJETO A CONTRATAÇÃO                           DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 
DE PAVILHÃO, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   
O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 17 de março de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015

PROCESSO ADM. Nº 2015.03.006

OBJETO: Contratação de empresa para locação de palco, som, gerador, disciplinador e tendas, 
destinados aos eventos tradicionais a serem organizados e realizados por este Município. 

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ARTHUR ANDRADE LIMA
CNPJ17.500.393/0001-03

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UND P. UNIT P.TOTAL
01 PALCO 12 DIARIA 1.000,00 12.000,00
02 SOM. 12 DIARIA 1.500,00 18.000,00
05 TENDA 60 DIARIA 70,00 4.200,00

DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME
CNPJ: 17.886.274/0001-22

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UND P. UNIT P.TOTAL
04 DISCIPLINADOR 250 MT 10,00 2.500,00

RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.570.384/0001-31

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UND P. UNIT P.TOTAL
03 GERADOR DE ENERGIA 

DE 180KVA
12 DIARIA 949,00 11.388,00

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada 
a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
3.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Ramos.
3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de São José dos 
Ramos, por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de 
Preços.

São José dos Ramos, 18 de março de 2015.

EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS APÓS
PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO, O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 DO 
QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

MÊS DE MARÇO II/ 2015
Nº DA NOTIFICAÇÃO e ou 

AUTO DE INFRAÇÃO
DATA DA

NOTIFICAÇÃO/AUTO
PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO

017869 23/01/2015 JOSÉ LIONALDO PACHECO SOARES 008676-2
25255/14 27/11/2014 JAIRO FRANCISCO GOMES 022092-2

15807 24/11/2014 JOSE ROBERTO DOS SANTOS COUTINHO 120263-4
15833 16/12/2014 JANIO R. CARDOSO DE M. ARAUJO 119557-3

20347/14 01/10/2014 JOSÉ VIEIRA ROLIM 119802-5
15835/14 16/12/2014 HERMANO AUGUSTO DE A. FILHO 119582-4
15834/14 17/12/2014 JOSE AUGUSTO T. DE ALMEIDA 119556-5
18690/14 09/12/2014 GILSON GADELHA DE OLIVEIRA 304989-2

024165/14 21/11/2014 ADROALDO GOMES DA SILVA 092542-0
031081 01/12/2014 PAULO TIBURTINO LEITE 052741-6

019844/15 02/03/2015 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 095665-1
019845/15 02/03/2015 HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA 095664-3
032551/15 12/02/2015 SION CONSTRUÇÕES LTDA 092360-5

021938 03/03/2015 REGINETE AZEVEDO DE ALENCAR 206888-5
021948 03/03/2015 CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO 164249-9
039574 16/03/2015 MAURICELIA CARNEIRO GOMES 207642-0
021949 03/03/2015 FRANCISCO ROBERTO ALVES DE MEDEIROS 164869-1
018704 25/02/2015 RODRIGO ALENCAR RAMALHO 243634-5

021823/2014 03/11/2014 ANTONIO FERREIRA DE LIMA 211664-2
021184/15 16/01/2015 FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUSA 094021-6
023776/15 23/02/2015 ADEVANY CELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE 211000-8
023778/15 23/02/2015 ADEVANY CELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE 211001-6
022867/15 20/02/2015 MARIA CARMESIA TARGINO MARANHÃO LEITE 101840-0
022554/14 24/10/2014 ALENNE CYBELLE MEDEIROS BARBOSA 263081-8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS 

PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS 
APÓS PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO, O NÃO 
COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 
DO QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E 
A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-021/2015
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. 04-021/2015.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS, E TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. 

DATA: 31/03/2015
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, 18 de março de 2015.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:00 horas do dia 31 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
peixes tipo corvina para distribuição gratuita às famílias carentes deste Município no período de 
comemoração a Semana Santa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 16 de Março de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

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

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 18 de Março de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

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

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 07:30 horas do dia 31 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO PARCE-
LADO E DIÁRIO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE UIRAÚNA - PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 13 de Março de 2015
JOANA DARC QUEIROGA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 
DE UIRAÚNA PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 13 de Março de 2015
JOANA DARC QUEIROGA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA 
– PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 13 de Março de 2015
JOANA DARC QUEIROGA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 07:30 horas do dia 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E PROGRAMAS SOCIAIS 
DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 13 de Março de 2015

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO 
PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDER PACIENTES DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA A SER REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 13 de Março de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA, ABRANGENDO TODAS AS FUNÇÕES INERENTES A 
PROFISSÃO DE MÉDICOGINECOLOGISTA A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE UIRAÚ-
NA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 13 de Março de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO 
ESPECIALIZADO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA 
ATENDIMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA A 
SER REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE 
NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 13 de Março de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

CM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 11.867.932/0001-52 - (83) 3043-3717 
-  N° DO PROCESSO      2015-000907/TEC/LO-9444 - DATAABERTURA 19/02/2015 - REQUE-
RENTE: LOTEAMENTO ALTIPLANO BELLA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA - FATO GERADOR: LICENÇA DE OPERAÇÃO=LOTEAMENTO URBANO DENOMINADO 
ALTIPLANO BELLA VISTA COM 920 LOTES SENDO 906 LOTES=IT:300MIL=AC:261642,80M²=N
E:4=L/ATV:LOTEAMENTO ALTIPLANO BELLA VISTA,PROJETADA-GUARABIRA-PB

A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA – CNPJ Nº 01.518.579/0001-41, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO – AGÊNCIA DE NOTICIAS = AC: 3.629m² = INV. 3.000.000 = EMP. 140 – LOC. 
ATV. BR 101 KM 03 S/N – DIST. INDUSTRIAL – JP-PB. Processo: 2015-001667/TEC/LO-9591.

EMPRESA UTIMIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA ME, CNPJ 14.009.114/0001-07; IE 16.187.290-5 
que foram extraviados os seguintes documentos: Talões de Notas Fiscais de venda ao consumidor, 
Modelo 02 série D, do 000.001 ao 000.050 (um talão); do 000.101 ao 000.150 (um talão); do 000.251 
ao 000.500 (cinco talões). Conforme Certidão datada de 18 de Março de 2015.

EMPRESA RC MODAS LTDA, CNPJ 06.107.484/0001-59; IE 16.141.278-5 que foi extraviado o 
seguinte documento: um talão de Nota Fiscal de venda ao consumidor, Modelo 02 série D de Nºs 
000.101 ao 000.150. Conforme Certidão datada de 18 de Março de 2015.

ELO CENTRAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº 02.923.650/0001-34, Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação (Renovação), para Armazenagem e Transporte de Cargas em Geral, situada a RUA 
MANOEL CESAR DE MELO, S/N, INCLUSIVE DE MEDICAMENTOS. DISTRITO INSDUSTRIAL, 
ALHANDRA/PB, CEP 58.320-000. 

J. PEREIRA DO NASCIMENTO, CNPJ Nº 08.935.306/0003-03, Torna público que requereu a sua 
Renovação da Licença Prévia junto a SUDEMA, do Loteamento com 303 Lotes Residenciais, 
localizado às Margens da PB-325, Catolé do Rocha/Brejo do Cruz, Bairro Corrente, através do 
Processo 2014-009227/TEC/LP-2329.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FAR-
DAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE UIRAÚNA-PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 13 de Março de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Abril de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA 
- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 13 de Março de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:30 horas do dia 02 de abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-
1002.  Email: riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 18 de março de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos ser-
viços de confecção de placas luminosas e impressão em lonas diversas, destinado ao Fundo de 
Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 19 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:30 horas do dia 31 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de confecção de placas luminosas e impressão em lonas diversas, destinado a esta Prefeitura.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 19 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 14:00 horas do dia 31 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de Fabricação e conserto de portões, Varões, Traves, Telha de alumínio, Perfil ‘U’, Portão 
Búzio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 19 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 15:00 horas do dia 31 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de plantas, 
mudas naturais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 19 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 16:00 horas do dia 31 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixe 
diversos, destinado a distribuição gratuita para pessoas carentes, na semana santa neste muni-
cípio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 19 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa especializada 
em construção civil, para melhoramentos nos prédios das Escolas Municipais. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 18 de Março de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidenta da Comissão

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 01/04/2015, às 9h (nove horas) para:

Registro de Preços para Serviço de Confecção de Bolsa e Camisa destinada 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 15-00187-0
João Pessoa, 19 de março 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 N049/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, 
telefone (083)3218-4588, no dia 06/04/2015 às 09h para:

Aquisição de instrumentos musicais, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE/para 
Laboratório de Musicalidade da Escola Estaduais Severino de Oliveira - Mestre Sivuca, 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 - 15-00180-3
João Pessoa, 18 de março 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 N047/2015
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 07/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de ração animal, destinado a Empresa Paraíba de Abasteci-
mento e Serviços Agrícolas  - EMPASA, 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 - 15-00185-4
João Pessoa, 18 de março 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
CNPJ 09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034
AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, com Sede Social na cidade de João 

Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Feliciano Cirne, n° 220 – Bairro de Jaguaribe, inscrita no CNPJ 
09.123.654/0001-87, comunica que encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede 
da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15/12/76, com as 
alterações da Lei 11.638 de 28/12/2007 e da Medida Provisória 449 de 03/12/2008, relativos ao 
exercício social encerrado em 31/12/2014

João Pessoa, 18 de março de 2015.
Marcus Vinícius Fernandes Neves

Vice-Presidente do Conselho de Administração

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°436/2015 em João Pessoa, 13 de março de 2015 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Sistema de abastecimento de Água da cidade de Queimadas-PB. 
Na(o) NA CIDADE Município: QUEIMADAS - UF: PB: Processo: 2015-000660/TEC/LO-9367.

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°437/2015 em João Pessoa, 13 de março de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema Abastecimento de Água da cidade de ITAPO-
RANGA -PB. NA CIDADE Município: ITAPORANGA - UF: PB: Processo: 2015-000661/TEC/LI-3819.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Restauração da Pavimentação Rodovia 
PB-109, trecho: Riachão / Tacima. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-001586/TEC/LI-3910

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Restauração da Rodovia PB-105, trecho: 
Bananeiras / Rua Nova. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-001587/TEC/LI-3911

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Sinalização luminosa da pista de rolamento do Aeródromo 
de Cajazeiras, Aeródromo / BR-230 - Município: Cajazeiras- UF: PB. Processo: 2015-001588/TEC/LI-3912

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Renovação da Licença de Instalação –Pavimentação Rodovia PB-384/366, trecho: São José de 
Piranhas / Carrapateira. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-001591/TEC/LI-3913

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Pavimentação Rodovia PB-200, trecho: Serra Branca / 
Entroncamento com a PB-148, trecho: São José dos Cordeiros / Entroncamento PB-200. - Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-001596/TEC/LI-3917

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Renovação da Licença de Instalação –Pavimentação Rodovia PB-200, trecho: Serra Branca / 
Coxixola. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-001597/TEC/LI-3918

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL – CNPJ Nº 08.730.095/001-00. Torna 
publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO nº 462/2015 em 17 de março de 2015 – Prazo: 730 dias, conforme processo nº 2015-001261/
TEC/LO-9513, para a atividade de: Ampliação e Reforma da Delegacia de Homicídio – Av. Coronel Estevão 
D’Ávila Lins s/n – Cruz das Armas – Município: João Pessoa/PB.
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