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31o Máx.
23o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 2,776  (compra) R$ 2,778  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 2,680  (compra) R$ 2,860  (venda)

EURO   R$ 3,148  (compra) R$ 3,152   (venda) ALTA

ALTA

12h04 0.4mbaixa

18h21

06h11 

2.3m

2.3m

l Choro e samba-enredo animam hoje o Sabadinho Bom. Página 7

l Limite isenção do Imposto de Renda passa para R$ 1.868,22. Página 9
 
l Postos devem informar se etanol é mais econômico. Página 13
 
l Bendine deixa BB para assumir o comando da Petrobras. Página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Municípios receberam 
R$ 1,1 bilhão em 2014

RepaSSeS de impoStoS eStaduaiS

20Caderno

O valor dos repas-
ses no ano passado é 
12,73% maior do que o 
registrado em 2012, se-
gundo dados da Receita 
Estadual.  PÁGINA 17

Políticas

Paraíba

Diversidade

Vale do Mamanguape
ganha Escola Técnica 

31 ficam feridos em
acidente de ônibus 

Educação ambiental
nas ondas da Tabajara 

O ministro da Educação Cid 
Gomes participa na segunda-
feira da inauguração da Escola 
Técnica Estadual.  PÁGINA 17

Uma freada brusca de um carro 
levou dois ônibus a se chocarem na 
manhã de ontem na ladeira do Ran-
gel, em João Pessoa.  PÁGINA 15

O programa Espaço Ecológico, 
veiculado pela Rádio Tabajara, 
completa hoje 11 anos promoven-
do a sustentabilidade.  PÁGINA 11

A banda pau-
listana O Terno 
toca hoje à noite 

na Indie Ses-
sion Party, ao 
lado da du-
pla da Paraí-
ba Glue Trip.  

PÁGINA 5

Kleber Ramos integra 
a equipe brasileira que 
está no topo do ranking 
America Tour.  PÁGINA 22

Esportes

ABAnDOnO Imóveis fechados colocam a segurança 
e a saúde da população em risco.  PÁGINA 13

SAÚDE ANIMAL Atropelado e abandonado, cachor-
ro ganha “cadeira de rodas” na Zoonoses.  PÁGINA 3 

FOLIA DE RuA Um picolé de 300kg oferecido pelo bloco Picolé de Manga, que desfilou ontem à 
noite, fez a alegria dos moradores da comunidade Cordão Encarnado, em João Pessoa.  PÁGINA 14
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FoTo: edson matos

FoTo: evandro pereira

FoTo: Nilton Guedes

PREFEITo dA CAPITAL APRoVA AuMENTo dE R$ 0,10 

Passagem sobe
O valor da tarifa de ônibus de João Pessoa vai subir R$ 0,10 e passará a custar R$ 2,45 a partir da próxima se-

gunda-feira. O aumento de 4,25% foi assinado pelo prefeito Luciano Cartaxo no início da noite de ontem e está 
abaixo do valor aprovado pelo Conselho Tarifário Municipal, que havia autorizado reajuste para R$ 2,52.  PÁGINA 3

indie e rock hoje
na Vila do porto 

paraibano está
na liderança do
ciclismo mundial
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Ao dar posse na quinta-feira passada ao 
ministro Mangabeira Unger, que a partir de 
agora responderá pela Secretaria de Assun-
tos Estratégicos, a presidente Dilma Rousseff 
voltou a enfatizar o seu compromisso, neste 
segundo mandato, de transformar o Brasil 
numa “pátria educadora”. Era uma referência 
ao slogan de sua nova gestão, mas funcionou 
também como o anúncio antecipado de que 
não faltarão recursos para a área educacio-
nal, apesar dos cortes já feitos no setor pela 
equipe econômica comandada pelo ministro 
Joaquim Levy.

Sem fazer qualquer alusão à crise da Pe-
trobras, atualmente envolvida numa série de 
denúncias que parece não ter fim, a presiden-
te defendeu o papel do pré-sal para os inves-
timentos na educação. Textualmente, disse: 
“Fazer do Brasil uma pátria educadora é in-
vestir muito na qualidade da nossa educação, 
é transformar o nosso passaporte do pré-sal 
em qualidade educacional”. 

Não deixa de ser importante ter ouvido 
dela, mesmo em tempos tão tumultuados, 
que a urgente necessidade de melhorar a 
educação pública no país não saiu de pau-
ta, apesar dos apertos e ajustes que estão 
por vir. Como também foi alvissareiro saber 
que, para o governo, transformar o Brasil 
em pátria educadora só será possível com 
investimentos e atenção redobrada na área 
de inovação. “É necessário que se concebam-
políticas que terão fôlego de longo prazo e 
que serão a herança e o legado que se deixará 
para as próximas gerações”.

Na prática, inovar, é transformar ideias 
novas em resultados sustentáveis. Ou seja, 

consiste no justo equilíbrio entre criativida-
de e processos para geração de valor. Em ter-
mos de criatividade, o Brasil tem um diferen-
cial oportuno em comparação com outros 
países. É, ao mesmo tempo, o país da biodi-
versidade e da etnodiversidade. É uma nação 
multicultural e linguisticamente unida.

Mas não é só isso. O Brasil tem, também, 
um enorme desafio, que consiste na própria 
inserção efetiva desta diversidade no con-
texto organizacional. Para mencionar um 
único e bastante revelador dado, no Brasil, 
menos de 27% dos cientistas atualmente 
trabalham em projetos ligados a empresas. 
Nos Estados Unidos, país que viu nascerem 
empresas como Xerox, Google, Apple, Face-
book, entre outras grandes marcas, 80% 
dos pesquisadores são inseridos em traba-
lhos empresariais. Na Correia do Sul, que 
acelerou de forma exemplar seu crescimen-
to nas últimas duas gerações, este mesmo 
número é de 77%. 

Ninguém desconhece que o nosso país 
dispõe de um cenário empreendedor extre-
mamente atrativo, que o coloca em posição 
de destaque comparado a outras nações.  
Mas este destaque está mais ligado ao tama-
nho da população que se dispõe ao empre-
endedorismo do que ao planejamento desta 
atividade. Pesquisa de Inovação Tecnológica 
feita pelo IBGE demonstra que o protagonis-
mo privado nos investimentos em inovação 
e, consequentemente, na cultura do risco 
como contrapartida da oportunidade, ainda 
é baixo. Se neste segundo mandato da pre-
sidente Dilma, o governo conseguir reverter 
este quadro já terá sido um bom trabalho.

Editorial

Crônica

Inovar, apesar da crise

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Crise econômica

O jornalista Walter Galvão contou-me 
certo dia que, nos “bons tempos”, alguns li-
vreiros aqui da capital, cientes dos efeitos 
da crise econômica, estabeleciam uma cota 
mensal de obras a serem indevidamente 
apropriadas por estudantes e intelectuais 
“lisos”. Seria o embrião das atuais leis de in-
centivo à Cultura.

A Livraria do Bartolomeu era um desses 
estabelecimentos aonde alguns candidatos a 
“gênio da raça” iam, semanalmente, na certe-
za de não serem importunados pelo proprie-
tário, ao saírem com alguns exemplares es-
condidos, sem atirar uma moeda sequer na 
caixa registradora do saudoso mecenas.

Houve quem se aproveitasse do aparen-
te descuido de Bartolomeu, para levar, de 
uma só rapinada, edições bilíngues de O Ca-
pital, de Karl Marx, e Os miseráveis, de Victor 
Hugo. O velho livreiro - que a tudo assistia, 
calado –apenas contabilizava o prejuízo, na 
esperança de dias melhores para o país.

Hoje se sabe que algumas famosas es-
tantes particulares - orgulho maior de seus 
donos - contêm dezenas de obras surrupia-
das das livrarias do Luiz e do Bartolomeu. 
Dizem até que bibliotecas universitárias e de 
entidades de classe também foram visitadas 
por esses gatunos, digo, excluídos da Cultura.

Como o fantasma da crise econômica 
voltou a rondar o orçamento de muita gen-
te interessada em manter-se atualizada em 
assuntos da Cultura, pensamos em recomen-
dar à direção desta empresa a impressão 

mensal de uma cota extra do Correio das Ar-
tes, o internacionalmente famoso suplemen-
to de A União.  

Após um acordo prévio entre o setor de 
distribuição e as bancas, exemplares extras 
do Correio das Artes seriam colocados em 
locais difíceis de ser vigiados, facilitando 
desse modo a vida do pobre leitor culto que 
não tem um real no bolso - quantia suficien-
te para comprar o jornal com o suplemento 
dentro.

Crise econômica é assunto sério e, para 
contorná-la, de maneira a não deixá-la in-
fluir negativamente no desenvolvimento 
cultural do país, fazem-se necessárias me-
didas radicais como essa que vamos propor. 
Está aí o professor João Batista de Brito, 
nosso homem do cinema, que não nos deixa 
mentir.

Domingo passado João dirigiu-se a uma 
banca de jornal próxima ao Hotel Tambaú, 
para comprar A União com o Correio das 
Artes dentro. Foi informado que o jornal ti-
nha se esgotado. Foi até outra banca, ao lado 
do MAG Shopping, e comprou os dez exem-
plares restantes. Mas, cadê o suplemento?

Nenhum exemplar continha o célebre 
encarte. João inquiriu a dona da banca so-
bre o Correio das Artes. “Recebi todos os 
jornais com o encarte, senhor!” João insis-
tiu, mostrando que não tinha um suplemen-
to sequer. Surpresa, ela concordou: “É mes-
mo, roubaram todos! Quem já viu!?” Crise é 
fogo, João.

 

Qual não foi a surpresa do professor João Batista de Brito ao abrir os
dez exemplares de A União que comprou em uma banca de Manaíra.”

O “grupo do Nordeste”, do qual faz parte 
Manoel Júnior, tem ainda Marcelo Castro 
(PI), Lúcio Vieira Lima (BA) e Danilo Forte 
(CE). Forte adversário na disputa, o de-
putado Leonardo Picciani (RJ) já “canta 
vitória”, afirmando que tem 26 votos 
dos 65 parlamentares do partido. Piccia-
ni tem um cabo eleitoral de peso nessa 
disputa: o governador do Rio de Janeiro, 
Luiz Fernando Pezão.

O deputado paraibano Manoel Júnior fechou 
acordo com outros três deputados que estão na 
disputa pela liderança do PMDB na Câmara Fede-
ral. Além do que havia sido anunciado pela coluna 
– aquele que tiver mais votos dentro do partido 
será apoiado pelos outros – eles acordaram que 
haverá rodízio na liderança: o primeiro colocado 
assume o primeiro ano e o segundo, o posterior.

NO PMDB 1

NOtA fiSCAl

CR7 NA uNivERSiDADE
A academia volta-se novamente para o futebol. O português Cristiano Ronaldo será tema de um 
estudo de sociologia na Universidade British Columbia Okanagan, do Canadá. A ideia é analisar os 
processos que contribuem para a popularidade do craque e a formação de sua identidade. No pas-
sado, o inglês David Beckham foi tema de estudo na Universidade de Staffordshire, na Inglaterra.

POR 17 DiAS MAiS vERBA
Entrou em vigor – e tem for-
ça de lei – a nova norma do 
Procon-JP que substituiu a 
nota fiscal tradicional por 
um certificado de garantia, 
com vistas à proteção do 
direito do consumidor que se 
sentir lesado ao comprar um 
produto. O cliente deve exi-
gir que a loja preencha todos 
os dados sobre o produto de 
forma fidedigna, antes de 
entregar o certificado.

Hoje, o vice-prefeito de João 
Pessoa, Nonato Bandeira 
(PPS), assumirá o cargo de 
prefeito por 17 dias, período 
em que o titular, Luciano Car-
taxo (PT), ficará de licença. As 
trincheiras diferentes em que 
eles estiveram nas últimas 
eleições estaduais alargaram o 
distanciamento político entre 
ambos e deixaram em aberto 
a participação do primeiro na 
chapa petista, em 2016.   

Os dez clubes que partici-
pam da primeira divisão do 
Campeonato Paraibano de Fu-
tebol se reuniram, ontem, com 
o representante da empresa 
Esporte Interativo, Bernardo 
Ramalho. Na pauta, o aumento 
no valor do contrato de direito 
de transmissão dos jogos, hoje 
em R$ 47,200. O Treze, que está 
fora do contrato assinado em 
2013, válido até 2022, partici-
pou da reunião, na sede da FPF.

UN informe
fOgO AMigO

NO PMDB 2

O fato de que 52 par-
lamentares da base do 
governo assinaram o 
requerimento de criação 
de uma nova CPI para 
investigar denúncias de 
corrupção na Petrobras 
dá margem a se pensar 
que há uma insatisfa-
ção de parlamentares 
de partidos aliados 
do Planalto. Entre os 
“traidores”, conforme 
alcunhou a imprensa 
nacional, estão PMDB 
(10 deputados), PDT 
(14), PSD (12), PR (7), 
PP(5), Pros (1) PRB (2) 
e PTB (1). E um dos prin-
cipais apoiadores da CPI 
é presidente da Câmara 
Federal, o peemedebista 
Eduardo Cunha (foto), que não poupou críticas ao Palácio do Planalto quando de sua disputa pela 
Presidência da Casa com o petista Arlindo Chinaglia, apoiado pela presidente Dilma Housseff. Cunha 
acusou o governo de oferecer cargos nos segundos e terceiros escalões para pavimentar a então 
candidatura de Chinaglia. Para minimizar o mal-estar, o ministro das Relações Institucionais, Pepe 
Vargas, disse não acreditar que Cunha iria se transformar num opositor do governo. Ao assinar na 
quinta-feira o ato de criação da CPI, porém, o presidente confirmou o que disse quando de sua visita 
ao Nordeste, ainda em campanha: faria uma gestão independente.

fOtO: Divulgação
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Passagem de ônibus passa a
custar R$ 2,45 em João Pessoa
Aumento começa a 
vigorar na próxima 
segunda-feira

O valor da passagem de 
ônibus em João Pessoa passa 
a ficar mais caro a partir de 
0h da próxima segunda-feira. 
O prefeito Luciano Cartaxo 
bateu o martelo e fixou a ta-
rifa em R$ 2,45, um reajuste 
de 4,25% em relação ao valor 
atual, que é de R$ 2,35. A de-
cisão contrariou a proposta 
das empresas de coletivos ur-
banos, que queria fixar a tarifa 
em R$ 2,63, e também foi me-
nor em relação ao valor pro-
posto pelo Conselho de Mobi-
lidade Urbano da cidade, que 
sugeriu em reunião ontem à 
tarde o valor de R$ 2,52

Dentre os principais mo-
tivos para o aumento, as em-
presas de ônibus justificaram 
o aumento do salário mínimo, 
custos dos equipamentos, o au-
mento do óleo diesel e o dissí-
dio da classe dos trabalhadores 
previsto para junho.

Mesmo com o reajuste 
abaixo do esperado, um ato 
público levou trabalhadores do 
transporte público de João Pes-
soa à Lagoa, na tarde de ontem, 
com o objetivo de convocar a 
população e arrecadar assina-
turas para a criação de um pro-

jeto de lei de iniciativa popular 
que evite a demissão em massa 
de cobradores e a dupla função 
de motoristas.

O ato foi organizado pela 
Frente em Defesa dos Trabalha-
dores e do Transporte Público, 
que não vê sentido em um se-
gundo aumento das passagens 

de ônibus em menos de um ano. 
“Há seis meses, houve um au-
mento e agora estão querendo 
aumentar novamente, alegando 
que há mais gastos agora. Mas, 
como isso é possível, se está ha-
vendo uma demissão em massa 
dos cobradores?”, questiona o 
motorista Antônio do Nasci-

mento, membro da Frente que 
está liderando os protestos.

De acordo com a organiza-
ção, já foram demitidos 150 co-
bradores e há uma lista de mais 
de 250 com seus empregos em 
risco. Como consequência, os 
motoristas estão sendo obri-
gados a exercer outras funções. 

“Sem os cobradores, a gente 
precisa receber o dinheiro da 
passagem, dar o troco, liberar a 
catraca e ajudar os cadeirantes 
a subirem”, explica Nascimento.

 As péssimas condições 
de trabalho também foram 
motivo de reclamações. O co-
brador Hélio Alves, 49, ainda 

está empregado, mas afirma 
estar na lista de demissões. 
“Trabalhamos onze horas por 
dia, sem hora para almoço ou 
lanche. Não temos nem tempo 
de ir ao banheiro e, quando 
tem engarrafamento, a gente 
simplesmente não para, sem 
descanso”, denuncia.

Ato reuniu trabalhadores do transporte público da capital, que protestaram contra demissões e arrecadaram assinaturas para um projeto de Lei de Iniciativa Popular 

André Luiz Maia
Especial para A União

Atropelado provavelmen-
te por ter sido abandonado, 
um cão de raça indefinida e 
com as patas traseiras total-
mente paralisadas ganhou 
ontem uma cadeira de rodas 
que seguramente lhe garanti-
rá a chance de um futuro com 
qualidade de vida. Acolhido 
pela equipe da gerência de Vi-
gilância Ambiental e Zoonoses 
da Prefeitura de João Pessoa, 
Barrichello, como foi batiza-
do logo após ter demonstra-
do amplas habilidades para 
se conduzir no equipamento, 
está à espera de uma adoção. 

A cadeirinha, que em pou-
cas horas possibilitou ao ani-
mal o reaprendizado, não sem 
vários tombos, da mobilidade 
confortável, foi construída pelo 
funcionário municipal Ivanildo 
Alves da Silva, que não integra 
a equipe da Zoonoses, mas é 
sensível ao problema da loco-
moção dos bichos acidentados. 

O cão continuará no lo-
cal em tratamento de doen-
ças causadas por parasitas, 
mas não poderá permanecer 
indefinidamente nas insta-
lações da Vigilância, informa 
o gerente Nilton Guedes. Ele 
conta que há duas semanas o 
setor recebeu um telefonema 
de alguém informando que 
havia um cachorro atropela-
do numa das ruas do Alto do 
Mateus, bairro da capital. 

“A equipe saiu em busca, 
e conseguiu localizá-lo, quan-
do pôde constatar que real-
mente ele se encontrava em 
difíceis condições de sobrevi-
vência, se locomovendo com 
muita dificuldade”, informou. 
Ao ser examinado pela mé-
dica veterinária Suely Ruth, 
houve a constatação de que o 
atropelamento não havia sido 
recente, porque Barrichello 
não sofria dores fortes, nem 
demonstrava agressividade, 

um indicativo de que as fratu-
ras eram antigas e que ele já 
estava perambulando há tem-
pos pelas ruas.

Sobre o que representa 
a cadeirinha para o cachorro, 
a médica veterinária Suely 
Ruth explicou ontem que “há 
obviamente a melhora da mo-
bilidade, mas o mais impor-
tante é que o cachorro con-
quistou ganhos importantes 
no aspecto fisiológico, já que 
deitado era muito complicado 
para ele fazer as necessidades 
básicas”. Ela também infor-
mou sobre a saúde psicológi-
ca, pois um animal que sofre 
esse tipo de acidente sofre 
intensas crises de depressão: 
“Animal também sofre de de-
pressão”, esclareceu, alertan-
do que as pessoas não deve-
riam abandonar os animais. 
Ela acredita que Barrichello 
foi mais uma das centenas de 
vítimas de abandono.

Cão atropelado ganha cadeira 
de rodas e aguarda adoção

Equipe da gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses acolheu e cuida da saúde de “Barrichello”

FOTO: Marcos Russo

FOTO: Nilton Guedes

Nova estrada 
tira São José 
de Espinharas 
do isolamento

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, on-
tem, no Sertão paraibano, a 
pavimentação asfáltica da 
rodovia PB-275, que tira do 
isolamento a cidade de São 
José de Espinharas. A estra-
da pavimentada substitui 
uma de barro, e liga a cidade 
ao Município de Patos, tota-
lizando 21,7km de extensão, 
beneficiando mais de 20 mil 
pessoas diretamente. Foram 
investidos R$ 13,8 milhões 
na pavimentação da estrada, 
utilizada por cerca de 260 
veículos diariamente. 

Ricardo Coutinho enfa-
tizou que, até junho, todas 
as cidades que não tinham 
acesso estarão pavimenta-
das. São José de Espinharas 
é a 28ª cidade paraibana a 
sair do isolamento no Esta-
do. “A estrada é importante 
hoje, mas, daqui a dez anos, 
a Paraíba vai perceber a im-
portância de todas as estra-
das que fizemos em nosso 
Estado. Daqui para junho, 
todas as 54 cidades que en-
contramos sem acesso pavi-
mentado estarão asfaltadas”, 
afirmou.

O governador anunciou 
que, este ano, mais 62 ro-
dovias pavimentadas serão 
inauguradas. Aos moradores 
de São José de Espinharas, 
Ricardo declarou que inau-
gurar a PB-275 é uma ques-
tão de dignidade, de valori-
zar as pessoas. “Quem mora 
em São José de Espinharas, 
em Coxixola, em Mãe D’água, 
tem o mesmo valor, o mes-
mo direito de quem mora 
em Campina Grande, em Pa-
tos ou Cajazeiras. Isto é uma 
questão de respeito para 
com o próximo”, ressaltou.

A Polícia Militar 
prendeu, no fim da tar-
de de ontem, em Teixei-
ra, um casal suspeito de 
dar apoio aos bandidos 
que explodiram a agên-
cia do Bradesco, em 
Olho D’Água, no Sertão 
do Estado. O sargento 
reformado da PM José 
Ramalho de Arruda, 66, 
e a esposa dele, Claudi-
nete da Silva Lucena, 46, 
foram localizados em 
uma granja, onde a PM 
apreendeu cinco bana-
nas de dinamite, vários 
detonadores, um fuzil 

calibre 762, duas espin-
gardas, um revólver 38 
e munições de uso restrito 
das forças armadas. 

De acordo com o 
comandante do Policia-
mento Regional I, coro-
nel Severino Gerônimo, 
os policiais chegaram até 
os suspeitos após diligên-
cias de mais de 12 horas. 
“Desde a hora do crime 
foram iniciadas dili-
gências com todas uni-
dades operacionais da 
região empenhadas em 
localizar os suspeitos, 
chegando, durante à 
tarde, até a granja que 
serviu de apoio para os 
bandidos”, destacou.

Preso casal suspeito 
com várias dinamites

explosão em olho D’Água

A aeronave ‘Acauã’, da 
Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social (Seds) da Pa-
raíba, vai atuar em operações 
policiais durante as prévias 
carnavalescas de João Pessoa e 
durante o Carnaval, a fim de re-
forçar a segurança dos foliões. 
O helicóptero modelo Esquilo 
B vai realizar sobrevoos para 
identificar possíveis ocorrên-
cias criminais nos locais de 
maiores concentrações de pes-
soas e auxiliar no deslocamen-
to e distribuição de efetivo.

De acordo com o secretá-
rio da Segurança e da Defesa 

Social, Cláudio Lima, a aero-
nave está preparada ainda 
para atuar em missões de 
resgate e outras ocorrências. 
“A aeronave é um reforço a 
mais da Segurança Pública 
para reforçar a segurança da 
sociedade”, ressaltou.

O helicóptero é dotado de 
tecnologia digital de gerencia-
mento dos sistemas embarca-
dos, que facilita o trabalho dos 
pilotos em pousos e decola-
gens. Sua autonomia é de três 
horas e meia de voo, podendo 
atingir uma velocidade máxi-
ma de 130 nós, 280km/h.

Helicóptero já reforça 
segurança nas prévias 

Carnaval na paraíba

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Carlos Pereira escreve 
sobre a vulgarização do 
apóstrofo atualmente
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Sabadinho Bom terá 
Júnior do Cavaco e 
Império do Samba
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Clube do Samba é a 
atração de hoje da Vila 
do Porto, no Centro

SHOW

FOTOS: Divulgação

Evento Indie Sessions Party acontece hoje na Vila do Porto 
com a participação dos grupos musicais O Terno e Glue Trip

Diversidade sonora

O som nostálgico do rock dos anos 
60 e 70, revisitado. Os autores, 
três jovens buscando nas refe-
rências adquiridas durante a 
infância, criar um som próprio. 
Este é O Terno, um dos grupos 
musicais da novíssima geração, 
que chega pela primeira vez à 

capital para uma apresentação única hoje, na 
Vila do Porto, na Indie Sessions Party. Ao lado 
deles, a dupla paraibana Glue Trip, apresen-
tando o repertório de seu primeiro disco. O 
evento começa às 22h e os ingressos vendidos 
na porta do local custam R$ 30.

 Formado por Tim Bernardes (voz e gui-
tarra), Guilherme d’ Almeida (baixo) e Victor 
Chaves (bateria), o grupo forma o que chama-
mos de power trio, formação clássica de gru-
pos de rock, bastante explorada na gravação 
do primeiro CD, “66”. No entanto, a sonoridade 
foi para além dessa formação, com a adição de 
elementos eletrônicos, em “O Terno”, lançado 
ano passado – e 
considerado 
um dos 
me-
lhores 
discos 
do ano 
pela crítica.

Entre 
2009 e 
2012, Tim, 
Guilherme 
e Victor 
começaram 
a trabalhar 
em cima de 
algumas 
compo-
sições 
que 
Tim 
tinha 
guarda-
do. Isso resultou no disco “66”, que conta 
com cinco canções autorais e outras cinco 
releituras de músicas de seu pai, Maurício 
Pereira, da banda “Os Mulheres Negras”. “Foi 
naquela época em que começamos a tocar por 
cidades de São Paulo e ganhar experiência em 
palco, coisa que não tínhamos ainda”, explica 
Tim Bernardes.

Mas ainda não era suficiente. Inquietos, 
buscaram levar adiante o trabalho de O Terno 
e foram se aprofundando nas pesquisas musi-
cais. “No fim de 2013, gravamos nosso primei-
ro disco inteiramente autoral, com um tom um 
pouco mais experimental. Temos ainda uma 
sonoridade pop, mas é um pop mais esquisito, 
misturando essas referências do passado com 
o som de hoje para encontrar uma identidade 
só nossa”, enfatiza o vocalista de O Terno.

Plural, a sonoridade deste novo disco é 
bem variada, até mesmo dentro das próprias 
canções. A enérgica faixa de abertura ‘Bote 
Ao Contrário’ (‘Eu vou dar o bote ao contrá-
rio / Ninguém vai me derrubar’) intercala o 
rock’n’roll psicodélico com versos melódicos 
e tranquilos, algo que é acompanhado pela in-
terpretação vocal de Tim. Há um quê de brega 
dos anos 60, o que torna a mistura ainda mais 
interessante.

André Luiz Maia 
Especial para A União

As participações do disco revelam um 
pouco da relevância do grupo. Pedro Pelotas, 
da banda Cachorro Grande, toca o órgão nas 
baladas ‘Ai, ai, como eu me iludo’ e ‘Eu vou ter 
saudades’ – esta última também conta com a 
participação de Luiz Chagas, pai de Tulipa Ruiz 
e ex-guitarrista da banda de Itamar Assump-
ção. Marcelo Jeneci 
toca órgão farfisa 
em ‘Quando es-
tamos todos 
dormindo’ 
e a dupla 
André Vac 
e Gabriel 
Milliet (da 

A dupla Glue Trip 
é formado pelos 
músicos Lucas 
Moura e Felipe 
Augusto e está 
produzindo o seu 
primeiro álbum, 
que será lançado 
em breve no Japão

O trio formado 
pelos músicos 

Tim Bernardes, 
Guilherme 

d’Almeida e 
Victor Chaves 

é inspirado nos 
clássicos do rock 

dos anos 60 e 
70 e se utiliza 

de equipamentos 
eletrônicos  na 

produção da 
sonoridade 

banda Memórias de Um Caramujo) colabora 
com rabeca e sopros para ‘Desaparecido’.

Mas a participação de Tom Zé e bastante 
significativa. O veterano tropicalista empresta 
sua esquisita interpretação vocal à faixa ‘Medo 
do Medo’. A semente deste encontro musical foi 
plantada há dois anos, pelo jornalista e produ-
tor cultural paulista Marcus Preto. “Ele estava 
trabalhando com Tom Zé e nos convidou para 
colaborar com uma faixa para o EP ‘Tribunal 
do Feicebuqui’, lançado depois daquela polê-

mica que surgiu quando ele fez uma locução 
para a Coca-Cola”, conta Tim Bernardes. Eles 
compuseram, a oito mãos, a satírica ‘Papa 
Francisco perdoa Tom Zé’. Além disso, O 
Terno também colaborou com ‘Cabeça de 
aluguel’, que integra o disco mais novo de 
Tom, “Vira-Lata na Via Láctea”, lançado ano 
passado.

Quem também trabalha novo repertó-
rio é a Glue Trip, que faz o terceiro show de 
sua carreira divulgando as inéditas ‘A new 
place to start’ e ‘Solomon’, que integram o 
primeiro disco homônimo da dupla formada 
por Lucas Moura (guitarras, synths e vocais) 
e Felipe Augusto (guitarra, baixo e vocais). 
“Será uma apresentação mais completa que 
a do Campus Festival [em dezembro do ano 
passado], pois teremos mais tempo, já que 
dividiremos o tempo com apenas mais uma 
banda, no caso, O Terno”, conta Lucas.

O CD “Glue Trip” será lançado em forma-
to físico no Japão ainda este mês, através do 
selo Disques Dessinée. No show, também de-
vem aparecer canções do EP de estreia, “Just 
Trippin’”, lançado em 2013, e raridades, como 
‘Júlio’, primeira música lançada pela banda 
através da plataforma virtual Soundcloud.
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No dicionário, ele é descrito como um sinal em 
forma de vírgula para indicar a supressão de uma 
vogal. Até aí tudo bem e foi assim que aprendi nos 
meus tempos de menino no grupo Escolar Santo 
Antônio, com a minha saudosa professora Durvalina 
Falcão. E, diga-se de passagem, isso era muito pouco 
usado naquela época, embora ela recomendasse que 
até para abreviar o para se utilizasse o apóstrofo 
entre o “p” e o “r” - assim p’ra. E’ claro que hoje isso 
já não se faz e é pra lá e pra cá - sem o sinal.

Está certo, também, que se utilize o dito cujo 
em expressões de língua inglesa, em que ele tem 
o sentido amplamente conhecido de propriedade: 
John’s house, a casa de João, ou party’s family - festa 
da família e assim por diante.

O que não entendo e nem aceito é como se 
conseguiu, nos últimos tempos, vulgarizar tanto 
o apóstrofo neste país. Principalmente quando se 
deseja usar expressões em inglês, misturadas com 
o  português mais comezinho. Não raro se vê letrei-
ros com “cabello’s” no sentido de atrair clientes para 
um salão de beleza. Ou coisas bem piores como por 
exemplo “bella’s unhas” no vidro de entrada de um 
desses salões.

“Pello’s” e “sem pello’s” são comuns em lugares 
de depilação, bem como “crustáceo’s” como se o 
plural dos camarões, lagostas e caranguejos  preci-

 

Feitiços do tempo
Espero que tenhamos um mínimo de juízo e que 

o planeta Terra exista daqui a mil anos para que as 
pessoas possam se apaixonar pelo século XX das gran-
des invenções, da genialidade de nomes como os de 
Einstein, Steve Jobs, Pelé, Marie Curie e Villa-Lobos, e 
para que possam refletir sobre abismos da existência 
social que foram o nazismo, cobra ainda viva, e a bom-
ba atômica, dor que continua a latejar.

Informo essa aspiração por ser apaixonado por 
alguns séculos, aos quais eu gostaria de visitar numa 
máquina do tempo. O século XIV é uma dessas épocas 
em que seria bom perambular, obviamente protegido 
contra a Peste, verdadeira bomba atômica a liquefazer 
a esperança de vida naqueles dias.

 É o tempo do Tricento italiano, em que viveram 
e criaram artistas e pensadores como Dante, Petrarca 
e Bocaccio. Século que inaugura o período que os his-
toriadores denominam de Baixa Idade Média, portal 
para a Renascença, e tempo de revoluções empapadas 
de angústia e medo do sobrenatural, mas também da 
luminosidade das mudanças do pensamento crítico, 
imaginativo e científico.

A propósito da ciência, é esse o século de Ores-
me, um dos meus super-heróis preferidos juntamente 
com Leonardo, Galileu e Giordano Bruno. O francês 
foi o economista, astrônomo, matemático, físico e 
filósofo que contestou a física de Aristóteles e quem 
primeiro teorizou sobre a curvatura da luz. Oresme 
acreditava na existência de vida nos outros planetas. 
Lutou contra as superstições para ele sintetizadas na 
Astrologia. Legou à modernidade uma epistemologia 
probabilista.

Século XIV em que Chaucer impõe na Inglaterra 
uma nova respiração estética através de uma narrati-
va poética que alicerça a língua inglesa na perspectiva 
do que ela é na atualidade.

Mesmo período em que a Casa de Avis, em Por-
tugal, através dos seus príncipes intelectuais, cria as 
condições para que nomes como o de Fernão Lopes 
esculpam uma língua portuguesa capaz de oferecer o 
monumento civilizatório que é o poema “Os Lusíadas”.

Dante e Chaucer, magos das trepidações revolu-
cionárias da mentalidade medieval que ansiava por 
mudanças, continuam interferindo nos núcleos mais 
íntimos da atividade artística, não só enquanto refe-
rência modelar histórica e acadêmica, mas constituin-
do o plasma, o condutor para uma interferência ao 
nível celular de projetos artísticos de grande comoção 
popular dos nossos dias.

Esse é o caso do personagem de quadrinhos Spa-
wn, criação de Todd McFarlene, de grande sucesso a 
partir dos anos 1990, e que se transformou numa fran-
quia milionária que inclui filmes, jogos, animações e uma 
série de produtos. Não é coincidência que o demônio 
que moldou o “soldado do inferno” tenha por nome 
Malebolgia, uma adaptação da denominação do oitavo 
círculo do inferno de Dante.

A “Divina comédia” pode ser interpretada, se 
pensarmos nas convulsões daquela época que gera-
ram o chamado Cisma do Ocidente, como o paroxismo 
de uma visualidade que elabora uma estética do delí-
rio, e na tempestade do excesso de luz cria tipologias 
morais para exemplificar um ideal de cristandade 
contra os fundamentos e excessos da crise do tempo e 
da mentalidade que ela ajudou a transformar.

Na perspectiva da crítica oitocentista brasileira, 
Araripe Júnior à frente, há em Dante primordialmente 
uma arquitetura funérea (lembrei agora de Augusto 
dos Anjos) que extrai da queda da alma aos infernos 
uma simbologia dos percursos de uma psicologia da 
falta.  Um fator que impulsiona a obra a tentar preen-
cher lacunas. Entre as quais, a compreensibilidade, 
como legado artístico, da ritualística expressional do 
misticismo medieval. Expressão repleta das razões 
de uma razão encarnada no mistério que é cheia de 
temor e angústia. Uma análise da trajetória de Spawn 
vai convergir para uma psicologia da falta na era dos 
excessos narcísicos da contemporaneidade.

Da mesma forma que a trama do romance “Harry 
Potter e as relíquias da morte”, sucesso que não se dis-
cute de J.K. Rowling, é inspirada num dos episódios dos 
“Contos da Cantuária”, de Geofrey Chaucer. Chaucer, se 
não fosse Dante, afirma o crítico Otto Maria Carpeux, 
teria sido o maior de sua época. Para Ezra Pund, no 
entanto, ele seria culturalmente superior a Dante. Sua 
técnica é a da luminosidade do dia, ao contrário da cós-
mica luz paradisíaca dantesca. Arado da modernidade, 
a obra do londrino captura e cristaliza a emergência de 
uma mentalidade burguesa mercantil que se insinuava 
em contraposição à racionalidade aristocrática. E o faz 
satirizando os épicos de cavalaria, inclusive o ciclo bre-
tão, também chamado arturiano. 

Eita! O espaço dessa viagem no tempo acabou. 
Importante é acreditar que os clássicos continuam vi-
vos entre nós. Um legado do bom que somos capazes 
de produzir como espécie.      

Walter
GalvãoO apóstrofo (,)

O noticiário de ontem mar-
ca a culminância da escalada 
de denúncias no escândalo da 
Petrobras. O ponto alto é a de-
claração de um dos acusadores, 
o ex-gerente executivo Pedro 
Barusco, segundo o qual o Parti-
do dos Trabalhadores recebeu, ao 
longo de dez anos, um total que 
pode chegar a US$ 200 milhões 
de empresas que detinham os 
maiores contratos com a estatal. 
A denúncia produz o fenômeno 
das manchetes trigêmeas, que 
já se tornou rotina na imprensa 
brasileira.

Como basicamente tudo que 
se tem publicado até aqui tem a 
mesma fonte, ou seja, confissões 
feitas por opera-
dores do esquema 
que negociam pe-
nas mais brandas, 
a verdade aparen-
te é apenas aquela 
que os jornais 
definem como 
tal. No entanto, o 
cruzamento das 
denúncias per-
mite prever uma 
mudança impor-
tante na direção 
do escândalo, pelo 
simples fato de 
que a pista que leva ao tesou-
reiro do PT, João Vaccari Neto, 
também conduz à direção do 
PSDB.

Entre as confissões de Ba-
rusco, cujo ponto central, na es-
colha dos editores, é sua suposta 
relação com o tesoureiro do PT, 
oculta-se uma informação crucial 
para colocar em novo contexto o 
escândalo da Petrobras: o autor 
da delação premiada informa que 
o esquema de desvios começou 
em 1997, o ano em que o mono-
pólio da Petrobras, instituído 
por Getúlio Vargas em 1953, foi 
revogado pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso. O 
esquema que agora sitia a pre-
sidente Dilma Rousseff foi con-
solidado e institucionalizado na 
empresa no ano 2000, segundo o 
denunciante.

O que não está dito nas 
reportagens é que o governo 
do PSDB havia se empenhado 
durante anos em desmontar a 
estrutura de poder da Petro-
bras, acusada publicamente pelo 
falecido ministro das Comuni-
cações, Sérgio Motta, de ser “o 
último esqueleto da República”, 
que precisaria ser desmontado 
“osso a osso”. Ele se referia à 
estrutura de mando da estatal, 
que se mantinha fechada em um 
complexo sistema corporativo 
virtualmente impermeável à ação 
do Estado.

O esquema de corrupção 
nasceu associado ao processo de 
desmanche do corporativismo, 

consolidou-se 
com o fim do 
monopólio e, 
pelo que revela 
a “Operação 
Lava Jato”, já 
dominava a 
empresa no 
ano 2000. Mas 
a imprensa 
determinou que 
só é importan-
te descobrir o 
que aconteceu 
a partir de 
2003.

Vazamentos seletivos
O único dos três grandes diá-

rios de circulação nacional que 
dá algum destaque a esse “por-
menor” das confissões de Pedro 
Barusco é a Folha de S.Paulo, em 
reportagem com o seguinte títu-
lo: “Ex-gerente diz que começou 
a receber propina na era FHC”. O 
Globo faz apenas uma breve re-
ferência, num perfil do acusado, 
e o Estado de S.Paulo ignora a 
informação.

O critério da Folha aponta 
para a conveniência de determi-
nar o ponto inicial do esquema de 
corrupção, mas os outros jornais 
não consideram isso importante. 
Se tivesse o interesse autêntico 
de investigar com profundidade e 
revelar a extensão do escândalo 
que abala a Petrobras, a impren-

sa teria mergulhado há muito 
tempo no histórico da empresa a 
partir do fim do monopólio, fato 
que marca a tomada do controle 
por agentes públicos.

Desde o final dos anos 1990, 
a estatal viveu fracionada entre 
dois mundos: o dos gerentes 
executivos formados na empresa 
e o dos executivos impostos pelo 
sistema de partilha de cargos 
que sustenta o poder de Brasília. 
Pelo que se pode depreender das 
denúncias, a corrupção se ins-
talou quando os dois grupos se 
entenderam.

Como no caso chamado de 
“Mensalão”, o sistema foi mon-
tado sob os governos do PSDB 
e passado aos sucessores em 
praticamente todos os escalões 
da República. Mas, como na 
Ação Penal 470, há um recorte 
seleto em tudo que vaza ou, 
do que vaza, em tudo que se 
publica. Uma evidência desse 
cuidado seletivo é o fato de 
que a declaração publicada nas 
edições de sexta-feira (6/2) foi 
feita no dia 20 de novembro do 
ano passado.

Apesar de a maior parte 
do noticiário ter como origem 
declarações de réus que fazem 
denúncias em troca de benefí-
cios da Justiça, e a despeito das 
muitas contradições quanto aos 
valores que teriam sido desvia-
dos nos acordos com grandes 
empreiteiras, é incontestável que 
a corrupção se tornou endêmica, 
como declarou o denunciante que 
ganhou as manchetes na sexta-
feira (6).

O interesse do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso em 
apontar o dedo para a presidente 
Dilma Rousseff, com sua tenta-
tiva de inspirar um processo de 
impeachment, pode esconder 
uma manobra para impedir que 
a investigação coloque uma lente 
na biografia de seu antigo minis-
tro das Comunicações.

Só se vai chegar ao esclareci-
mento completo do escândalo da 
Petrobras se a Justiça e a impren-
sa vasculharem suas origens.

A matriz de todos os escândalos

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

sasse de um apóstrofo. Bem diferente de um famoso 
uísque nacional, mas dito importado, dos meus tem-
pos de adolescente que se chamava “King’s archer” 
- este sim com o apóstrofo bem colocado para defi-
nir que era o arqueiro do rei e que deixava o cristão 
com uma tremenda dor de cabeça no dia seguinte à 
ingestão de duas ou três doses.

Pois bem, caros amigos, e eu vou  por aqui, lem-
brando que o apóstrofo existe na língua portuguesa 
e deve ser bem usado, principalmente quando - como 
diz o velho Aurélio - serve para suprimir uma vo-
gal.

Que tal incluir uma quadrinha cujo autor desco-
nheço mas que usou (e bem) o apóstrofo?

“Havia uma santa na terra com o nome de Santa 
Cruz/- Rogai por mim Margarida, orai por mim a 
Jesus.

- Alfredo, tu és desgraçado/ foi por ti qu’eu me 
perdi;/ hás de sofrer como eu sofro e hás de morrer 
como eu morri.”

E, para terminar,  final melhor não teria senão  
transcrever Fernando Pessoa  nos  versos em que 
usou tão bem o apóstrofo:

“P’ra quê, pois, afeição, ‘sperança/ Se perco, 
logo

Que as uso, a causa p’ra as usar, / Se tê-las sabe 
a não as ter?”

 
 

O esquema que 
agora sitia a 
presidente Dilma 
Rousseff foi 
consolidado e 
institucionalizado na 
empresa no ano 2000

Artigo Luciano Martins Costa do Observatório da Imprensa

galvaopvw@gmail.com
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Graça, adeus
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

Em cartaz

 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

Humor 
Cristovam tadeu

o Destino de Júpiter
Jupiter Jones (Mila Kunis) é a descendente de uma linhagem 

que a coloca como a próxima ocupante do posto de Rainha do Uni-
verso. Sem saber disto, ela segue sua vida pacata trabalhando como 
empregada doméstica nos Estados Unidos, país onde vive após dei-
xar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita de Caine (Channing Tatum), 
um ex-militar alterado geneticamente que tem por missão protegê-la 
a todo custo e levá-la para assumir seu lugar de direito

BARtoLo

Choro e samba-enredo animam os foliões 
na programação de hoje do Sabadinho Bom 

Filme aborda linhagem genética de família real

Na terça-feira passada, 3, quando ainda corria rumo-
res sobre possível saída de Graça Foster da presidência da 
Petrobras, as ações dessa estatal, que vinham em queda 
abissal no mercado financeiro, de repente retomou o fô-
lego e emergiu como milagrosamente a uma alta de cerca 
de 15%, possibilitando-lhe recuperar o valor de mercado 
em uns R$ 16 bilhões.  

Tendência imediata que já vinha se esboçando desde 
a segunda-feira, já no dia seguinte, com a expectativa de 
mudança na direção da Petrobras veiculada pelos princi-
pais meios de comunicação do país, com repercussão no 
exterior, as suas ações ordinárias tiveram alta de 14,24% e 
as preferenciais subiram 15,47%. 

Já na quarta-feira, como fora previsto, a mídia eletrô-
nica encheu seus espaços com notícias e mensagens, que 
chegaram ao mundo inteiro, informando sobre a decisão 
da presidente Dilma Rousseff  de aceitar o pedido de de-
missão não só da sua protegida Graça Foster da presidên-
cia da Petrobras, mas de todos os outros cinco integrantes 
da diretoria da empresa. 

Não é segredo nenhum que a presidente Dilma prote-
gia Graça Foster, e que esta já havia pedido para sair, em 
consequência da repercussão da Operação Lava Jato, que 
tem a cada dia descoberto putrefata lama de corrupção, 
surrupio e propinagem a que esteve submersa a Petrobras 
por ex-diretores seus e políticos, que estão sendo desmas-
carados pela Polícia Federal e o Ministério Público.

A queda de Foster ficou evidente, porém, quando ela 
divulgou o balanço não auditado da Petrobras, referente 
ao terceiro trimestre de 2014, revelando a estimativa de 
um prejuízo de R$ 88 bilhões (!!!) decorrente das ações de 
corrupção na empresa. Isso irritou a presidente Dilma, que 
considerou a revelação como uma previsão “amadora”. 

Um comentário pitoresco, bizarro até, que captei na 
internet sobre esse busílis, foi a preciosidade que a seguir 
transcrevo, ipsis litteris, sem tirar nem pôr:

“Paulo Izaias (Fupac/Unipac UBÁ) - parece que os 
governate esta começando a se encherga agora que eles 
estão enchergando a péssima qualidade da sra grassa 
presidente da petrobras a quela mulher tudo que ela fala 
não tem centido deve ter uns 3 anos que ela deu a cara 
na imprenssa e diz ate no segundo semestre todo os 
investidores vão ter os lucros merecido do seus inves-
timento depois diço cada dia que passa a empresa so 
esta afudando cada dia que passa afunda mais ou seja a 
palavra dela naõ tem centindo agora com que da pra vcs 
intender já que a petrobras esta em crizes e a impresa 
esta investindo em carnaval e isso mesmo a petrobras vai 
manter carnaval em 15 cidade ou seja esta queimando o 
dinheiro dos investidores graça adeus que eu não tenho 
dinheiro pra invertir nesta impresa porque se eu tivesse 
investido com certeza eu já tinha morrido de fome agora 
com a retirada desta pessoa sem palavra as coisa pode 
começa a muda porque desde quando esta mulher entrou 
na direção da impresa a mesma so esta fudando acho 
que alguém tem q fazer alguma coisa ne pow fazer car-
naval com o dinheiro dos investidores pow se eu tivesse 
investindo com certeza eu ia fazer alguma coisa porque 
isso não e justo!!!”

Não era para ser diferen-
te. Durante este mês de feve-
reiro, as edições do Sabadinho 
Bom - projeto realizado pela 
Funjope (Fundação Cultural 
de João Pessoa, órgão da Pre-
feitura Municipal) - exaltarão 
o Carnaval. Hoje, por exemplo, 
as atrações do evento serão o 
músico Júnior do Cavaco, que 
se apresenta primeiro, a par-
tir das 11h30, na Praça Rio 
Branco, no Centro Histórico 
da cidade, com repertório de 
clássicos do chorinho. Depois, 
com início às 14h, quem ocu-
pará o palco será a Escola Im-
pério do Samba, do bairro do 
Roger, que animará o público 
com sambas-enredos. 

Acompanhado pelo tecla-
dista Raphael Funchal, além de 
Roberto do Valle (bandolim), e 
Jonas Andrade (bateria), o ins-
trumentista Júnior do Cavaco - 
que está na carreira de músico 
há 14 anos e, atualmente, vem 
pré-produzindo o seu primei-
ro CD de chorinhos autorais - 
apresentará um repertório que 
inclui, por exemplo, as músicas 
‘Um Tom Para Jobim’ (Sivuca); 
‘Vê Se Gostas’ e ‘Pedacinho do 
Céu’, ambas de Waldir Azevedo; 
além de ‘Feia’ (Jacob do Bando-
lim), ‘Evocação a Jacob’ (Avena 
de Castro), ‘Murmurando’ (Fon-

Fon e Mário Rossi), ‘Homena-
gem a Jackson do Pandeiro’ 
(Dominguinhos) e ‘Eu Quero 
Sossego’ (K-Chimbinho).

A outra atração de hoje, 
a Escola Império do Samba, 
criada há uma década no Bai-
xo Roger, vai apresentar, no 
Sabadinho Bom, repertório 
que inclui, por exemplo, os 
sambas-enredos da Portela 
e do Salgueiro. No entanto, a 
agremiação pessoense aposta 
em seu próprio samba-enredo, 
cujo título é ‘Mãos que entrela-

çam no Nordeste’, para adicio-
nar o sexto título à sua coleção. 
“O samba destaca o papel do 
artesanato e do seu artífice, 
o artesão, para o engrandeci-
mento regional”, esclareceu o 
presidente, Ednaldo Travassos, 
também conhecido por Mano. 
A música foi composta por 
Kojac do Banjo e Potyzinho Lu-
cena, dois sambistas e chorões 
experientes, assíduos nas edi-
ções do projeto promovido 
pela Funjope.

A boa expectativa acalen-

tada pelo presidente da Escola 
Império do Samba, Ednaldo 
Travassos, tem sua razão de 
ser. No ano passado, a agremia-
ção - cujas cores são a verme-
lha, branca e dourada e, hoje, 
tem 250 participantes  - foi a 
vice-campeã. Na época, seus 
integrantes levaram para a 
avenida uma apresentação so-
bre a evolução da humanidade, 
a partir da história de Adão e 
Eva, com o tema “Da sedução à 
tentação: uma história de amor 
da costela de Adão”. 

A agremiação carnavalesca Império do Samba vinda do bairro do Roger é uma das atrações 

 BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 92 min. Classificação: 
Livre. Direção: Paul Tibbitt. Com Tom Kenny, Bill 
Fagerbakke, Clancy 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. CinEspaço 2: 14h, 15h50 
e 17h40 Tambiá5:  14h15  Tambná 6/3D:  14h40, 
16h40 e 18h40

A MULHER DE PRETO 2 (EUA 2015). Gênero: Terror, 
Drama. Duração: 98 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Tom Harper (III). Com Phoebe Fox, Jeremy 
Irvine, Helen McCrory. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, um bombardeio destrói a cidade de 
Londres, forçando diversas crianças a buscarem 
abrigo em cidades menores da Inglaterra. Edward 
(Oaklee Pendergast) é uma destas crianças 
traumatizadas, que acaba de perder os pais e não 
pronuncia uma palavra sequer. Ele é acolhido pela 
governanta Jean (Helen McCrory) e pela professora 
Eve (Phoebe Fox) na Mansão do Pântano. O abrigo 
está caindo aos pedaços, mas serve como refúgio 
ao pequeno grupo. Aos poucos, no entanto, uma 
série de acontecimentos assustadores passam a 

afetar os novos hóspedes.Manaíra2: 14h, 16h30, 
19h e 21h15  Tambiá 2: 14h50, 16h50, 18h50 
E 20h50

ÊXODOS: DEUSES E REIS (EUA 2014). Gênero: Épico. 
Duração: 149 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Ridley Scott. Com Christian Bale, Joel Edgerton 
e John Turturro. Exodus é uma adaptação da 
história bíblica do Êxodo, segundo livro do Antigo 
Testamento. O filme narra a vida do profeta Moisés 
(Christian Bale), nascido entre os hebreus na época 
em que o faraó ordenava que todos os homens 
hebreus fossem afogados. Moisés é resgatado 
pela irmã do faraó e criado na família real. Quando 
se torna adulto, Moisés recebe ordens de Deus 
para ir ao Egito, na intenção de liberar os hebreus 
da opressão. No caminho, ele deve enfrentar a 
travessia do deserto e passar pelo Mar Vermelho. 
Manaíra  5:  22h Manaíra6: 17h e 20h15 . CinEspaço 
3: 21h10. Tambiá 6/3D: 20h30. 

BUSCA IMPLACÁVEL 3 (FRA 2014). Gênero: Comé-
dia. Duração: 109 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Olivier Megaton Com Liam Neeson, Forest 
Whitaker, Famke Janssen O ex-agente do governo 
norte-americano Bryan Mills (Liam Neeson) tenta 
tornar-se um homem família, mas vê tudo ruir 
quando Lenore (Famke Janssen) é assassinada. 
Acusado de ter cometido o crime, ele entra na mira 
da polícia de Los Angeles. Desolado e caçado, ele 
tenta encontrar os verdadeiros culpados e prote-
ger a única coisa que lhe resta: a filha Kim (Maggie 
Grace). Cinespaço1: 14h, 18h e 22h  Manaíra 1: 
14h15, 16h45, 19h15  e 21h45Tambiá 4: 14h30, 
16h35, 18h40 e 20h45

OS PINGUIS DE MADAGASCAR (EUA, 2014). Gênero: 
animação, comédia. Duração: 91 min. Classificação: 
Livre. Direção: Simon J. Smith, Eric Darnell. Com Tom 
McGrath, Chris Miller (LX), Christopher Knights. 
Vindos da franquia de animação Madagascar, Ca

pitão, Kowalski, Rico e Recruta, a elite do pinguins 
espiões, são capturados em uma missão que tinha 
como objetivo presentear o integrante mais novo 
da tropa (Recruta) em seu aniversário. Eles caem 
nas garras do temido Dr. Otavius Brine, que se 
sentiu prejudicado pelo quarteto em um passado 
remoto. Agora, eles vão ter que impedir o maléfico 
plano do vilão de se vingar dos pinguins do mundo 
todo e, para isso, terão que juntar forças com 
uma especializada agência de espiões, a Vento 
do Norte, liderada pelo Agente Secreto. Enquanto 
isso, Recruta tenta provar seu valor como agente 
especial do time de pinguins. Manaíra 5: 12h30, 
14h45, 17h e 19h30 Manaíra6: 13h30 e 15h45 
CinEspaço 3:  13h50, 15h40, 17h30 e 19h20. Tam-
biá1: 14h35 Tambiá6/3D: 14h30, 16h30 e  18h30

INVENCÍVEL (EUA, 2014). Gênero: guerra, biografia. 
Duração: 137 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Angelina Jolie Com  Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, 
Garrett Hedlund O drama retrata a história real do 
atleta olímpico Louis Zamperini, que sofre um acidente 
de avião, e cai em pleno mar. Ele luta durante 47 dias 
para reencontrar a terra firme, e quando consegue, é 
capturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra 
Mundial. Manaíra 7: 17h45 e 20h45

O DESTINO DE JUPITER (EUA, 2014). Gênero: Bio-
grafiaa. Duração: 115 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Andy Wachowski, Lana Wachowski Com: 
Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean Jupiter Jones 
(Mila Kunis) é a descendente de uma linhagem que a 
coloca como a próxima ocupante do posto de Rainha 
do Universo. Sem saber disto, ela segue sua vida 
pacata trabalhando como empregada doméstica 
nos Estados Unidos, país onde vive após deixar a 
Rússia. Um dia, ela recebe a visita de Caine (Chan-
ning Tatum), um ex-militar alterado geneticamente 
que tem por missão protegê-la a todo custo e levá-la 
para assumir seu lugar de direito. Cinespaço4: 14h, 
Tambiá5:  14h, 16h30, 19h e 21h30

CAMIN HOS DA FLORESTA (EUA 2014). Gênero: Fan-
tasia, musical. Duração: 124 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Rob Marshall. Com Meryl Streep, Ja-
mes Corden, Emily Blunt. Um padeiro e sua mulher 
(James Corden e Emily Blunt) vivem em um vilarejo, 
onde lidam com vários personagens famosos dos 
contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho 
(Lila Crawford). Um dia, eles recebem a visita da 
bruxa (Meryl Streep), que é sua vizinha. Ela avisa 
que lançou um feitiço sobre o casal para que não 
tenha filhos, como castigo por algo feito pelo pai 
do padeiro, décadas atrás. Ao mesmo tempo, a 
bruxa avisa que o feitiço pode ser desfeito caso 
eles lhe tragam quatro objetos: um capuz verme-
lho como sangue, cabelo amarelo como espiga de 
milho, um sapato dourado como ouro e um cavalo 
branco como o leite. Eles têm apenas três dias 
para encontrar tudo, caso contrário o feitiço será 
eterno. Decididos a cumprir o objetivo, o padeiro 
e sua esposa adentram na floresta.Manaíra8:  
13h15, 16h15, 18h45 e 21h30 CinEspaço 2: 14h, 
16h30, 19h e 21h30

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 108 min. Classificação: 14 anos. Direção:  
Roberto Santucci. Com  Ingrid Guimarães, Tatá 
Werneck, Márcio Garcia Cinebiografia Malu 
(Ingrid Guimarães) tem 40 anos e trabalha como 
secretária de Samuel (Márcio Garcia), o homem de 
sua vida. Apesar de estarem namorando há três 
anos, não há o menor indício de que um pedido 
de casamento esteja por vir. Um dia, Malu percebe 
que faltam algumas camisinhas no estoque pes-
soal do namorado e logo deduz que ele tem uma 
amante. Após contratar um detetive particular, 
ela descobre que há mais duas mulheres na vida 
de Samuel: a dançarina de boate Lúcia (Suzana 
Pires) e a fanática religiosa Maria (Tatá Werneck). 
É claro que as três irão disputar a preferência do 
amado.   Manaíra 4:  13h45, 16h, 18h30 e  21h  
Tambiá5: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Diversidade

O tradicional Cortejo de 
Tambores, organizado pelo Ateliê 
Multicultural Elioenai Gomes, irá 
percorrer as principais ruas do Va-
radouro amanhã. A concentração 
do grupo acontece a partir das 
15h, no Ateliê, com previsão de 
saída às 19h. A organização pede 
que os participantes se vistam de 
branco e levem seu próprio instru-
mento.

Quem puxa é o Grupo Raí-
zes, em uma festa que prega a 
Paz no Carnaval, além de ser uma 
alternativa às Virgens de Tambaú, 
que movimentam a orla da cidade. 
Além disso, Nai Gomes, dono do 
ateliê, lembra que o cortejo tam-
bém é uma ação afirmativa contra 
o preconceito, a intolerância e a 
discriminação à cultura afro-bra-
sileira. “Ele foi criado com o ob-
jetivo de promover a integração 
entre os percussionistas, filhos 
de santo e amantes dos ritmos 
afros”, pontua o artista plástico.

O cortejo de tambores sempre atrai um  
bom público ao Centro Histórico da capital

Clube do Samba é atração no Vila do Porto, hoje, no Centro Histórico

Ritmo e alegria recomendaUNIÃO  A

O CD pro-
mocional 
do Projeto 
Ladislau, é 
composto por 
10 faixas. As 
músicas que 
fazem parte 
do repertório 
são: pop, o 
rock, o reggae 
e o rap. Músi-
cas com influências de nomes como Beastie 
Boys, Rum DMC e Gabriel o Pensador, estão 
entre as faixas. Todas as letras e músicas 
são assinadas por Jossiano Leal e Felipe 
Rodrigues. O material é contemplado com o 
Fumproarte da Prefeitura de Porto Alegre 
para o financiamento parcial do álbum.   

Lucas Duarte

Garota Exemplar

Drama tocante

Projeto Ladislau

Um drama psicoló-
gico que prende o 
espectador, mas no 
final fica a dúvida. 
Será que eles vão 
continuar juntos to-
cando a vida como 
se o passado não 
tivesse existido? 
E durante a trama 
o advogado dele diz 
“não deixe sua mulher com raiva”. E só assistindo 
você vai saber o porque. No filme que tem um 
ótimo elenco, Amy Dunne (Rosamund Pike) uma 
linda loira inteligente, desaparece no dia do seu 
aniversário de casamento, deixando o marido Nick 
(Ben Affleck) em apuros. Ele começa a agir des-
controladamente, abusando das mentiras, e se 
torna o suspeito número um da polícia e da mídia, 
mas parte em busca de provar sua inocência e ao 
mesmo tempo, tenta descobrir o que aconteceu 
com Amy. O filme foi candidato ao Oscar de 2014 
e está disponível em DVD e Blu Ray.r. 

José Alves

Quando foi lançado no Brasil, no ano passa-
do, o filme evangélico intitulado Deus Não 
Está Morto (EUA, 2014), dirigido por Harold 
Cronk, foi sucesso de público, inclusive agra-
dando a espectadores de credo católico. Mas 
outro longa-metragem muito bom, na mesma 
linha gospel, é Três Histórias, Um Destino, 
produção conjunta Estados Unidos e Brasil 
de 2012, com direção de Robert C. Treveiler, 
também disponível em DVD. Trata-se de um 
drama que entrelaça três situações de pes-
soas que querem novo rumo para suas vidas: 
um garoto criado em favela e que se envolve 
com drogas; uma jovem que casa e precisa 
lidar, simultaneamente, com a vontade do 
seu marido e a de sua mãe autoritária; e o 
pastor que pensa em formas de expandir as 
ações de sua pequena igreja. 

Guilherme Cabral 

Música

Filme

Álbum traz diversos ritmos

Obra mostra conflitos

Capa da obra que entrelaça três histórias

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de fevereiro de 2015  

Lucas Duarte
Especial para A União

André Luiz Maia
Especial para A União

Cinema

O Clube do Samba prepara um 
sábado com muita música 
para a capital paraibana, 
buscando assim, a valori-
zação desse gênero artísti-
co-musical no período de 
uma das festas populares de 
maior afirmação cultural do 

povo brasileiro, o Carnaval. A programa-
ção do grupo de samba terá o seu projeto 
Samba na Vila Especial de Carnaval, que 
conta, nessa temporada de fevereiro, com 
o apoio cultural da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, por meio da Fundação Cultu-
ral de João Pessoa (Funjope), e traz como 
convidado a Escola de Samba Malandros 
do Morro, num evento aberto ao público, 
hoje, a partir das 17h, na área externa do 
Vila do Porto, que fica localizado O Vila do 
Porto fica localizado na Praça São Frei Pe-
dro Gonçalves, nº 08, no Varadouro.

Levando a bandeira do samba de raiz 
por onde passa, o Clube do Samba prepara 
para seu público nessas diversas ações cul-
turais, um repertório singular, onde abor-
dará os clássicos deste gênero, como Noel 
Rosa, Monarca, Cartola, Jorge Aragão, Zeca 
Pagodinho, Arlindo Cruz, Beth Carvalho e 
Fundo de Quintal, assim como a nova safra 
do samba, como Diogo Nogueira, Roberta 
Sá, Teresa Cristina e Revelação, sem deixar 
de enfocar os sambas-enredos já consagra-
dos pela massa, além dos compositores da 
nossa rica MPB, como Gilberto Gil, Jorge 
Benjor, Caetano Veloso, Tim Maia, Alceu 
Valença, Geraldo Azevedo, entre outros.

Com uma proposta de trazer o autên-
tico samba para as rodas da capital parai-
bana, o Clube do Samba nasceu em 2006 
unindo amigos e amantes do samba de 
raiz, e comemorou no mês de setembro 
nove anos de existência. O grupo, atu-
almente, é composto por oito integran-
tes, sendo eles: JB Vocal (vocal), Wagner 
Mesquita (diretor musical e cavaquinho), 
Alexandre Leonardo (codireção musical e 
violão), Jean Carlos (tantã), Tiago Almei-
da (surdo e percussão geral), Emerson 
Negrito (percussão geral e efeitos), Beton 

Clube do samba vai apresentar um repertório recheado com clássicos do gênero

FOTO: Sônia Belizário

(reco e percussão geral) e Argenilton Mo-
lico (pandeiro). O Clube do Samba vem se 
destacando cada vez mais por levar a sério 
fazer o samba. Já conquistou um seleto pú-
blico paraibano, ganhando cada vez mais 
adeptos, e possui cadeira cativa e o proje-
to fixo Samba na Vila, no Vila do Porto, e o 
Dia de Samba, no Papagaio Pirata, e já está 
projetando para o primeiro semestre deste 
ano parcerias com os restaurantes Donna 
Branca, Lovina, Bessa Grill, Chopp Time, 
Colosseum e Máquina Beer.

O Projeto
O Samba na Vila, projeto coordenado 

pela sua produção executiva e encabeça-
do pelo Clube do Samba há quatro anos na 
capital paraibana, vem ganhando notorie-
dade no cenário local por proporcionar a 
interação entre os mais diversos artistas 
que comungam da mesma necessidade de 
fomentar o nosso celeiro da boa música, 
em uma região que emana arte e cultura (o 

nosso Centro Histórico) e nessa edição re-
ceberá a tradicional Escola de Samba Ma-
landros do Morro. 

Malandros do Morro
A Escola de Samba Malandros do Morro 

é uma das agremiações mais conhecidas do 
Carnaval da capital. Nascida no bairro da 
Torre, em João Pessoa, a Associação Recre-
ativa Escola de Samba Malandros do Mor-
ro foi fundada em 1956. A iniciativa partiu 
de três amigos (Severino Cândido, Maria 
Eugênia e Gilberto Souza) que, antenados 
com as iniciativas cariocas de promoção do 
samba e das questões da comunidade ne-
gra, também criaram uma escola de samba 
para a nossa cidade. A escola desenvolve 
diversos programas de cunho social, de in-
clusão da sua clientela e da comunidade do 
bairro em geral (bateria-show, escolinha 
de ritmistas, oficina da fantasia, oficina da 
alegoria e encontros socioculturais com 
seus agregados).

Eles saem da Ladeira da Borbo-
rema, passando pela Rua da Areia, 
Praça Antenor Navarro, e pela Ladeira 
de São Francisco, entoando cânti-
cos e dançando para os orixás. “Nós 

também levantamos a bandeira do 
combate ao extermínio de nossos jo-
vens, onde o maior número de vítimas 
são negros e negras”, completa Nai 
Gomes.

FOTOS: Divulgação

FOTO: Divulgação

A celebração tem ligação com as religiões de matriz africana e a música negra
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OAB cria Comissão Nacional 
da Verdade sobre a 
Escravidão Negra

Imposto de Renda
Limite de renda isenta passa de R$ 1.787,77 para R$ 1.868,22

A presidente Dilma Rous-
seff publicou ontem, no Diário 
Oficial da União, a medida pro-
visória que corrige a tabela do 
Imposto de Renda (IR). Com a 
correção, o limite máximo de 
renda isenta de pagar imposto 
passará dos atuais R$ 1.787,77 
para R$ 1.868,22 em 2015.

O reajuste vale para os 
rendimentos recebidos em 
2015, declarados no Impos-
to de Renda 2016. A correção 

de 4,5% vem sendo aplicada 
anualmente desde 2007, a par-
tir do Governo Lula. Até 2014, 
o reajuste de 4,5% está fixado 
pela Lei 14.469. Antes, não ha-
via regra para a correção anual 
da tabela do Imposto de Ren-
da, que chegou a ficar congela-
da de 1996 a 2001.

O governo elevou tam-
bém os limites de isenção para 
aposentadorias e pensões, 
além das deduções anuais 

com instrução e dependen-
tes e o valor da dedução para 
quem declarar por meio do 
formulário simplificado.

O anúncio da medida foi 
feito pela presidente na quarta-
feira (30), durante pronuncia-
mento em cadeia nacional de 
rádio e TV em homenagem ao 
Dia do Trabalhador.

Tabelas
O Ministério da Fazen-

da divulgou, nesta sexta-fei-
ra, as tabelas de incidência 
e os limites de deduções do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física para o ano-calendário 
de 2015, corrigidos em 4,5%. 
O órgão lembra que, devido à 
anualidade que rege o IRPF, as 
alterações devem ser realiza-
das em 2014 para que tenham 
efeito em 2015. Com estas al-
terações, a incidência do IRPF 
respeitará a tabela a seguir:

Tabela de Incidência do IRPF

Base de Cálculo (R$)

Até 1.787,77

De 1.787,78 
até 2.679,29

De 2.679,30 
até 3.572,43

De 3.572,44 
até 4.463,81

Acima de 4.463,81

Alíquota (%)

0

7,5

15

22,5

27,5

Parcela a Deduzir 
do IR (R$)

0

134,08

335,03

602,96

826,15

Alíquota (%)

0

7,5

15

22,5

27,5

Base de Cálculo (R$)

Até 1.868,22

De 1.868,23 
até 2.799,86

De 2.799,87 
até 3.733,19

De 3.733,20 
até 4.664,68

Acima de 4.664,68

Parcela a Deduzir 
do IR (R$)

0

140,12

350,11

630,11

863,33

Ano-CAlendáRIo 2014 Ano-CAlendáRIo 2015

l Os limites de dedução e isenção passam a respeitar a tabela abaixo: 

              2014     2015

Isenção para Aposentadoria e Pensão (mensal) - R$ 1.787,77 R$ 1.868,22

Dedução com instrução (anual)   - R$ 3.375,83 R$ 3.527,74

Dedução por dependente (anual)   - R$ 2.156,52 R$ 2.253,56

Também está sendo reajustada a dedução simplifi-
cada opcional de R$ 15.880,89 para o ano-calendário de 
2014 para R$ 16.595,53 a partir do ano-calendário de 2015.

A estimativa de impacto fiscal da correção da tabela 
do Imposto de Renda é de R$ 5,3 bilhões no ano de 2015, 
informa a Fazenda.

O preço médio da 
gasolina nos postos do 
país passou de R$ 3,03 
na semana passada 
para R$ 3,26 na semana 
iniciada no dia 1º de fe-
vereiro, um aumento de 
7,5%. Segundo levanta-
mento da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis, o preço máximo ao 
consumidor passou de 
R$ 4,29 para R$ 4,51 em 
uma semana.

O maior preço mé-
dio para o litro da ga-
solina foi registrado no 
Acre: R$ 3,62 e o menor 
na Paraíba: R$ 3,08. O 
levantamento foi feito 
em mais de 8,5 mil pos-
tos. O preço médio do 
diesel aumentou de R$ 
2,61 para R$ 2,74 da se-
mana passada para cá, 
um aumento de 4,9%. 
A mudança nos preços 
é consequência do au-

mento das alíquotas do 
Programa de Integração 
Social e da Contribuição 
para o Financiamento 
da Seguridade Social so-
bre a gasolina e o óleo 
diesel, que começou a 
valer no último domin-
go (1º). A expectativa 
do governo era de que 
o aumento dos dois tri-
butos correspondesse 
a R$ 0,22 por litro da 
gasolina e R$ 0,15 por 
litro do diesel. Quem 
gastava R$ 158,50 para 
encher um tanque de 50 
litros, precisa agora de-
sembolsar em torno de 
R$ 172,50. 

Um aumento de R$ 
14 que faz diferença no 
orçamento, segundo o 
brigadista Gilberto Valé-
rio. “No início do ano, já 
é comum aumentar os 
gastos. Ficou caro demais. 
Esses centavos fazem fal-
ta no fim do mês”.

PB tem menor preço 
médio, diz agência

GASolInA
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Criada Comissão Nacional da Verdade
Escravidão nEgra

OAB deu posse ontem aos 
membros que investigarão 
atrocidades à época no país

Resgatar a história da po-
pulação negra no Brasil, inclu-
sive as atrocidades cometidas 
à época da escravatura, para 
fazer sugestões de políticas 
públicas e ações afirmativas 
para construir uma igualdade 
plena no país. Esse é o objeti-
vo da Comissão Nacional da 
Verdade sobre a Escravidão 
Negra criada pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advo-
gados Brasil (OAB).

Inspirada na Comissão 
Nacional da Verdade que in-
vestigou o período da dita-
dura no Brasil, o grupo com-
posto por 57 membros – 10 
advogados, 35 consultores e 
15 convidados do Judiciário e 
Ministério Público – terá pra-
zo de dois anos para concluir 
o trabalho. A expectativa é que 
um relatório parcial das ativi-
dades seja divulgado no final 
de 2015, já o documento final 
está previsto para dezembro 
de 2016.

“Queremos buscar todas 
aquelas ações da escravidão 
que persistem até hoje e fa-
zem do país um campeão da 
desigualdade da descrimina-
ção e do racismo. É preciso 
que investiguemos a fundo 
os fatos da escravidão, assim 
como a Comissão Nacional 
da Verdade investigou fatos 
da ditadura e da tortura que 

persistem até hoje, a nossa 
comissão também pretende 
abolir, encerrar banir os fatos 
que existem na escravidão até 
hoje”, destacou o presidente 
do colegiado que tomou posse 
hoje, Humberto Adami.

Para a realização dos tra-
balhos, a ministra da Secreta-
ria de Direitos Humanos da 
Presidência da Republica, Ideli 
Salvatti, disse que o Governo 
Federal estará à disposição 
para ajudar no que for neces-
sário. A comissão também 
terá parcerias com entida-
des como a Fundação Zumbi 
dos Palmares, o Instituto de 
Pesquisa e Estudos Afro-Bra-
sileiros (Ipeafro), o Instituto 
Nzinga Mulher Negra, além de 
universidades brasileiras.

Apesar do esforço no âm-
bito da OAB, o presidente na-
cional da entidade, Marcus Vi-
nicius Furtado Coêlho cobrou 
do Governo Federal uma co-
missão nos moldes da que foi 
empossada ontem pela OAB. 
“Somos um só Brasil. Quere-
mos uma nação de iguais. O 
fim do racismo e do precon-
ceito, não admitindo a intole-
rância e a discriminação, são 
fundamentais para a constru-
ção de uma sociedade justa, 
solidária e fraterna”, afirmou. 

A cerimônia de posse da 
comissão teve a apresenta-
ção da banda mirim do Olo-
dum, de Salvador; da cantora 
Martinha do Coco e do Grupo 
Tambores do Paranoá, do Dis-
trito Federal. Quilombolas de 
Paracatu, em Minas Gerais, 
também se apresentaram no 
evento.

Pesquisas com 
remédio mais rápida

A diretoria colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou, nessa 
quinta-feira (5), resolução que 
pretende tornar mais célere a apro-
vação de pesquisas com remédios e 
dispositivos médicos no Brasil. Um 
dos pontos considerados de maior 
avanço, tanto pela indústria farma-
cêutica quanto pela diretoria, é a 
previsibilidade de prazo para ava-
liação dos projetos. Antes a agência 
não dava prazo para análise; com 
a regra, passam a existir dois pra-
zos. A nova norma, que deve ser 
publicada em duas semanas, prevê 
que a agência analise os pedidos 
de permissão para estudos multi-
cêntricos internacionais, que são 
feitos simultaneamente no Brasil 
e em outros países, já contam com 
pacientes voluntários e são consi-
derados de menor risco, e de sinté-
ticos em no máximo 90 dias.

construção civil: 
inflação desacelera

A inflação para o setor da 
construção, medida pelo Índice 
Nacional da Construção Civil (Si-
napi) registrou avanço de 0,21% 
em janeiro, queda de 0,44 ponto 
percentual em relação a dezembro 
de 2014 (0,65%). A pesquisa é 
realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
em parceria com a Caixa Econô-
mica Federal (CEF) e foi divulgada 
no dia de ontem. No acumulado 
dos últimos 12 meses, o avanço 
foi de 5,94%, abaixo dos 6,20% 
registrados em igual período an-
terior. O resultado dos últimos 12 
meses situa-se em 5,94%, abaixo 
dos 6,20% registrados nos 12 
meses imediatamente anteriores. 
Estes resultados são calculados 
mensalmente pelo IBGE através de 
convênio com a Caixa.

institutos oferecem 
65 vagas em Física

Seis instituições federais de 
Ensino Superior de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Bahia e Sergipe 
oferecem 65 vagas para o Mestrado 
Profissional em Ensino de Física.  Po-
dem concorrer às vagas professores 
graduados em Física que estejam no 
exercício da atividade docente na 
disciplina e estudantes do último 
semestre do curso. As inscrições de-
vem ser feitas até a próxima quinta-
feira (12), pela internet.

Todas as Telas vai 
investir r$ 10 mi

Estão abertas, desde ontem, 
as inscrições  para a Chamada Pú-
blica Prodav 4/2014 (Laboratórios 
de Desenvolvimento) do Programa 
Brasil de Todas as Telas. O edital, em 
regime de concurso, recebe, até as 
18h do dia 25 de março, propostas 
para o desenvolvimento de projetos 
destinados aos segmentos de mer-
cado de TV Paga, TV Aberta, Salas 
de Exibição ou Vídeo por Demanda. 
A Chamada Pública disponibiliza um 
total de R$ 10 milhões, em recursos 
do Fundo Setorial do Audiovisual 
(FSA) para apoio ao desenvolvi-
mento, essencial ao aprimoramen-
to do roteiro e estruturação técnica 
e financeira do projeto. Os projetos 
selecionados nesta Linha terão o 
suporte de laboratórios de desen-
volvimento para as diversas tipo-
logias de obras, em várias regiões 
do país.

Karine Melo
Da Agência Brasil

Escravidão levou o Brasil a ostentar até hoje o título de “campeão da desigualdade e do racismo”

FOTO: Reprodução/Internet

Já está em vigor, desde 
janeiro passado, o sistema de 
fiscalização eletrônica adota-
do pelo Conselho Regional de 
Contabilidade da Paraíba, que 
permitirá uma análise mais 
criteriosa em relação aos do-
cumentos disponibilizados por 
profissionais e organizações 
contábeis, além de propor-
cionar um maior alcance no 
número de profissionais a ser 
fiscalizado em todo o Estado.

Esta tecnologia permite 
que se tenha maior produtivi-
dade de trabalho com menor 
custo, aumento do número 
de profissionais fiscalizados, 
análise mais criteriosa da 
documentação apresentada, 
redução do tempo tanto gasto 
pelos profissionais ao aten-
der a fiscalização como tam-
bém, nos deslocamentos dos 
fiscais e acima de tudo a ob-
jetividade na realização dos 
trabalhos seguindo as nor-
mas e resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade.

O procedimento para 
essa nova diretriz de trabalho 
é muito simples e dividido em 
duas etapas. A primeira, o pro-
fissional receberá um email 
com o número de agendamen-
to e um link de acesso ao siste-
ma on-line (http://www3.cfc.
org.br/spwPB/sfi/). A segun-
da etapa consiste na apresen-
tação dos documentos selecio-
nados pelo fiscal responsável, 
com base nas informações 
prestadas pelo profissional/
empresa/entidade e/ou ór-
gão público. Ressalto que os 
documentos deverão ser di-
gitalizados preferencialmente 

em formato pdf. Outro ponto 
importante é que o usuário 
deverá preencher todos os da-
dos em um prazo máximo de 
10 (dez) dias, sujeito a pena-
lidades, conforme legislação 
específica.

Punições
Em 2014,  dois profissio-

nais da contabilidade foram 
punidos pelo órgão, com sus-
pensões de  seis e  12 meses, 
por terem, respectivamente, 
emitido Decore sem docu-
mento de base hábil e legal e 
se apropriado indevidamente 
de valores por meio de títu-
los que eram confiados à sua 
guarda para pagamentos de 
tributos da empresa que esta-
va sob sua responsabilidade 
técnica contábil.

As medidas resultaram 
da fiscalização de 276 re-
gistros profissionais e 127 
registros de organizações 
contábeis. Somadas às fis-
calizações de empresas não 
contábeis, de instituições 
financeiras, entidades sem 
fins lucrativos e órgãos pú-
blicos, totalizaram 698 dili-
gências até novembro.

A Câmara de Fiscaliza-
ção, Ética e Disciplina julgou 
até dezembro passado 185 
processos, inclusive os rema-
nescentes de anos anteriores, 
sendo 153 julgados em fase 
de defesa e 32 em fase de 
recurso. Vale ressaltar ainda 
que no transcorrer do ano, fo-
ram abertos um total de 187 
processos das mais variadas 
infrações cometidas pelos 
profissionais contábeis.

Conselho da PB adota 
fiscalização eletrônica

conTaBiLidadE

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) informou que, em le-
vantamento feito em 2014, 
houve redução na produção 
industrial nacional em dez 
dos 15 locais pesquisados.

Em quatro deles, houve 

recuo com intensidade supe-
rior à da média da indústria 
(-3,2%): São Paulo (-6,2%), Pa-
raná (-5,5%), Rio Grande do Sul 
(-4,3%) e Amazonas (-3,9%).

Dezembro
Em dezembro, a redu-

ção de ritmo observada na 
produção nacional, na série 
com ajuste sazonal, foi acom-
panhada por 12 dos 14 locais 
pesquisados. Os recuos mais 
acentuados ocorreram na Bah-
ia (-7,9%), em Santa Catarina 
(-5,9%) e em Goiás (-5,3%).

Produção industrial fecha 2014 
com queda em 10 localidades

LEvanTaMEnTo do iBgE

Dados preliminares de medição 
coletados nos primeiros três dias deste 
mês apontam crescimento significativo 
na geração das usinas eólicas, com re-
gistro de 2.251 MW médios entregues 
no período, ou 170% a mais que em fe-
vereiro de 2014.

As térmicas à biomassa também se 
destacaram, com 544 MW médios en-
tregues, número 30% acima do regis-
trado no mesmo mês de 2014. Os dados 
constam na 1ª edição de fevereiro do 
boletim InfoMercado Semanal.

Já as usinas hidráulicas produzi-
ram 45.632 MW médios, uma queda de 
12,7% em relação ao mesmo mês do 
ano passado.

Hidrelétricas e pequenas centrais hi-
drelétricas (PCHs) representaram 72,4% 
da geração de energia no país nos pri-
meiros dias deste mês, índice 4,6 pontos 
percentuais menor que o registrado no 
ano passado. Em relação ao consumo, 
houve redução tanto no Ambiente de 

Contratação Regulado – ACR (46.683 
MW médios), quanto no Ambiente de 
Contratação Livre – ACL (13.379 MW 
médios), com baixa de 5,6% e 18,5%, 
respectivamente, quando comparados 
ao mesmo mês de 2014.

Apesar de todos os ramos de ativi-
dade industrial destacados no boletim 
como consumidores livres e especiais 
terem registrado variação negativa 
(-14,3%) vale ressaltar que dentre os 
três dias utilizados para a confecção dos 
dados prévios, houve um domingo, dia 
em que há redução de carga no sistema.

A estimativa para o início deste mês 
era de que as usinas hídricas integran-
tes do Mecanismo de Realocação de 
Energia – MRE gerassem o equivalente 
a 81,70% de suas garantias físicas no iní-
cio de fevereiro. Explicada pela presen-
ça do domingo na análise, foi registrada 
também queda no consumo (-7,81%) e 
na produção (-7,07%) quando compa-
radas ao mesmo mês do ano passado.

Geração de energia tem 
alta em fevereiro no país

EÓLicas E BioMassa
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Programa Espaço Ecológico completa 11 anos
A serviço do meio ambiente

Promover a educação ambiental 
e despertar a sociedade paraibana 
para o desenvolvimento sustentável. 
Este é o objetivo do programa ra-
diofônico Espaço Ecológico que foi 
ao ar pela primeira vez no dia 7 de 
fevereiro de 2004. O programa que 
é veiculado, há 11 anos, todos os sá-
bados, das 8h às 9h, na rádio Taba-
jara FM 105.5, tem testemunhado e 
registrado ao longo de sua trajetória 
os principais fatos relacionados ao 
meio ambiente na Paraíba, no Brasil 
e no mundo. 

Pioneiro no Nordeste brasilei-
ro e na Paraíba, como um programa 
destinado exclusivamente à defesa 
do meio ambiente, o Espaço Ecoló-
gico, nos 11 anos de existência, tem 
procurado levar a população a re-
fletir sobre a educação ambiental e, 
principalmente sobre a importância 
da preservação do potencial natural 
existente na Paraíba e que precisa 
de cuidados presentes e futuros, a 

exemplo da mata atlântica, caatinga, 
manguezais, rios, lagos, praias e falé-
sias, como a do Cabo Branco.

O programa Espaço Ecológico 
tem sido palco de grandes debates 
sobre a necessidade de conservação 
de santuários naturais como a Ponta 
do Seixas, que é o ponto mais orien-
tal das Américas, a Pedra da Boca, 
Areia Vermelha, Picãozinho, o Lajedo 
de Pai Mateus, o Vale dos Dinossau-
ros, Cachoeira do Roncador, Pedra 
do Ingá, Mata do Buraquinho, que é 
a maior reserva urbana natural do 
país, a Flona da Restinga de Cabedelo 
e diversas outras áreas de proteção 
ambiental. 

Outros fatos que chamam a 
atenção na Paraíba e que já foram te-
mas de entrevistas são o processo de 
desertificação e a seca que assola em 
boa parte do território paraibano. 

Na opinião do diretor executi-
vo do programa, Gualberto Freire, o 
grande desafio do século XXI é sem 
dúvida a educação ambiental. “Nós 
do Espaço Ecológico temos a certeza 
de que só através da informação será 

possível criar uma consciência nova 
nas futuras gerações que irão domi-
nar o nosso planeta. Com a educação 
ambiental assumida pelas pessoas, 
não será difícil alcançar o tão alme-
jado desenvolvimento sustentável”, 
comenta. 

Segundo Gualberto, a educação 
ambiental realizada em escolas é um 
instrumento que incentiva os estu-
dantes a construírem uma visão de 
sociedade ambientalmente correta 
e reforça o papel do cidadão na mu-
dança de pensamento e comporta-
mento para que o desenvolvimento 
sustentável se torne uma realidade. 

O Programa Espaço Ecológico, 
editado por Berlin Carvalho, apre-
sentado por Clemilson Sousa e Josy 
Aquino, com trabalhos de áudio de 
Jonathan Lima, é composto de notí-
cias sobre o meio ambiente, entre-
vistas com empresários e pesquisa-
dores, apresentação de experiências 
bem-sucedidas na preservação am-
biental, por empresas e organiza-
ções não-governamentais, crônicas 
e poesias sobre o meio ambiente e 

quadros especiais, em que se preten-
de conscientizar a população para a 
importância da preservação do meio 
ambiente. Além disso, vários quadros 
do programa trazem informações so-
bre o poder medicinal das frutas, di-
cas de praias para o fim de semana, 
como evitar o desperdício de água 
e energia e como reciclar o lixo que 
cada habitante produz.  

Espaço democrático
Nestes 11 anos, dentre os entre-

vistados ilustres que participaram 
do programa, podem ser destacados 
o ex-ministro Carlos Minc, a ex-mi-
nistra Marina Silva e a atual ministra 
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 
além do ex-prefeito de São Paulo, Gil-
berto Kassab, e o secretário executi-
vo do Ministério do Meio Ambiente, 
Francisco Gaetani.

Dentre algumas personalidades 
e pesquisadores da Paraíba, o pro-
grama Espaço Ecológico já realizou 
entrevistas com o ex-reitor do Insti-
tuto Federal da Paraíba (IFPB), pro-
fessor João Batista de Oliveira Silva, a 

bióloga Paula Frassinete, o secretário 
de Estado da Infraestrutura, Recur-
sos Hídricos, Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia, João Azevedo, 
o biólogo Breno Grissi, o engenhei-
ro civil Antônio Augusto de Almeida, 
a engenheira civil e professora do 
IFPB, Claudiana Maria Leal, o gestor 
do Projeto Cooperar, Roberto Vital, 
a bióloga e vice-presidente da ONG 
Guajiru, Rita Mascarenhas, o jorna-
lista Gilson Souto Maior e a reitora 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Margareth Diniz.

“Sentindo a necessidade de am-
pliar as ações de divulgação e cons-
cientização ambiental do programa 
de rádio, criamos há 8 anos o site 
www.espacoecologiconoar.com.br, o 
qual já registra quase 7 milhões de 
acessos e mais de 32 mil matérias 
publicadas. O programa e o site são 
patrocinados pelas empresas CIM-
POR do Brasil, Terminal de Combus-
tíveis (TECOP), Terminais de Arma-
zenagens de Cabedelo Ltda (TECAB), 
Cristal do Brasil e Grupo Elizabeth”, 
informa Gualberto Freire.

As agressões, as belezas e a recuperação da natureza são temas centrais do Programa Espaço Ecológico, que é veiculado todos os sábados pela Rádio Tabajara FM 105.5, das 8h às 9h

Alexandre Nunes
alexandrenunes.nunes@gmail.com

Gualberto Freire entende 
que, pelo nível educativo e infor-
mativo, o programa já recebeu 
votos de aplauso da Assembleia 
Legislativa da Paraíba e a Câma-
ra de Vereadores da capital ou-
torgou a Comenda Lauro Pires 
Xavier. “Além do programa no 
rádio, o Espaço Ecológico exi-
biu, de fevereiro a maio de 2008, 
numa emissora de TV local, uma 
série de reportagens especiais 

sobre o meio ambiente”. O tra-
balho desenvolvido repercute 
até fora do país, como no caso 
do empresário Ivan Pereira de 
Araújo, que vive há 4 anos na 
Indonésia. “Sou ouvinte assíduo 
pela internet do programa, onde 
por várias vezes as opiniões dos 
entrevistados foram de suma 
importância para as minhas de-
cisões, nesta linda ilha. Parabéns 
Espaço Ecológico”, ressalta.

Reconhecimento no exterior

O secretário de Estado da 
Infraestrutura, Recursos Hídri-
cos, Meio Ambiente e da Ciên-
cia e Tecnologia, João Azevedo 
Lins, parabeniza o programa 
pelos 11 anos de atuação em 
defesa do meio ambiente e da 
educação ambiental.

 Azevedo considera exce-
lente o trabalho que é feito 
pelo programa Espaço Ecológi-
co, que segundo ele tem cum-
prido uma missão de extrema 
importância no processo de 
educação ambiental, numa 
área em que muitas vezes não 
se dá a devida atenção. “Só se 
fala de água e se cuida de água, 
quando falta água. Só se fala de 
calor e de falta de vegetação, 
quando estamos passando por 
situações de longas estiagens. 
As pessoas não sabem muitas 
vezes que são as ações do dia a 

dia que causam determinados 
problemas no meio ambiente. 
Então, ter um programa que 
há 11 anos trata da educação 
ambiental, é extremamente 
importante e eu parabenizo a 
toda a estrutura de organiza-
ção do programa e que a gen-
te tenha outros 11 anos para 
comemorar ainda pela frente”, 
afirma o secretário. 

João Vicente Machado 
Sobrinho, diretor superinten-
dente da Sudema, se serviu da 
oportunidade para parabeni-
zar os que fazem o programa 
Espaço Ecológico pela impor-
tância de um programa que 
segundo ele investe, principal-
mente no aspecto educacional 
da infância e da juventude.  “A 
minha geração foi muito pre-
dadora, muito danificadora 
do meio ambiente e quando a 

gente vê os rios secando, o pla-
neta aquecendo, a camada de 
ozônio aumentando, fica com 
a consciência muito pesada, e 
com a convicção de que pre-
cisamos fazer alguma coisa”. 
Meus parabéns ao Espaço Eco-
lógico pelos 11 anos de exis-
tência”, elogia. 

Paula Frassinete, bióloga, 
vice-presidente da Associação 
Paraibana dos Amigos da Na-
tureza (APAN) e professora 
aposentada da UFPB, explica 
o que significa os 11 anos do 
Espaço Ecológico. “Significa 
simplesmente a contribuição 
à construção de uma nova so-
ciedade, justa, ecologicamente 
equilibrada, e que possa trazer 
bem-estar para os homens e 
para toda a natureza, porque 
nós e a natureza somos um 
só”, conclui.

Secretário parabeniza e destaca a missão

Josy e Clemilson apresentam o noticiário do Programa Espaço Ecológico
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Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Piabas

A ALEGRIA deste 
sábado vai ficar por 
conta do Bloco das 
Piabas, sem dúvida 
o menor e melhor 
do Folia de Rua, com 
seus irreverentes 
papangús cuja grande 
preocupação é brin-
car sem compromisso 
com nada. O bloco, 
sob o comando de 
Marília Rosado e Malu 
Lacet, fica defronte 
o Appetito Tratto-
ria, em Tambaú, com 
saída até a Adega do 
Alfredo e depois o 
Empório Café.

Procurador Franklin 
Furtado de Almeida, 
médica Eliane Maria 
Ramalho Farias, Sras. 
Mércia Almeida, Mari-
sa Molina, Maria Alba 
Ribeiro Coutinho e 
Luana Gomes Soares, 
ex-deputada Estefânia 
Maroja, fotógrafo Ro-
cha, empresário Pauli-
nho Bodiziak, dentista 
Lúcia Helena Marques 
de Almeida. Lima.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
    Em ritmo de carnaval o Centro Cultural Dante Alighieri promove hoje sua serata 
com desfile de fantasias, músicas carnavalescas e comes e bebes. O presidente Normando 
Perazzo convida a colônia italiana para o animado encontro.

O aniversariante de hoje Rocha com Dalva e o amigo Fernando Pereira

Piabistas juramentados: Leconte e Roziane Coelho com o estandarte do Bloco das PIabas. 
O ano era 2003

FOTO: Goretti Zenaide

   A adaptação para o cinema da trilogia “Cinquenta Tons de Cinza” vai ter 20 
minutos de sexo entre os protagonistas Christian Grey e Anastasia Stelle. O filme vai 
estrear no próximo dia 12 no Cinespaço Mag Shopping.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Andrei e Carol Medeiros com a conselheira do Clube Cabo Branco Sandra e José Carlos Miranda

  Vai ser realizada de 19 a 20 de 
março em São Paulo uma mostra de 
longas, médias e curtas-metragens 
focados na temática ambiental, 
oriundos de 23 países.
 Durante a mostra serão exibidas 
produções que raramente entram 
em circuito de cinema no Brasil e que 
participaram de grandes festivais 
como o de Berlim, Tribeca, Sundance, 
Cannes, Locarno, Hot Docs, Cinem, 
Ambiente, entre outros.

FOTO: Goretti Zenaide

FOTÓGRAFO  que registrou os mais importantes 
eventos da sociedade paraibana, Rocha chega hoje aos 
seus gloriosos 80 anos.

E, como sempre esteve acompanhando as melhores 
festas, a comemoração não podia ser diferente, pois sua 
sua esposa Dalva lhe preparou com carinho, um festivo 
encontro de amigos e familiares na Blu´nelle da Av. Epitácio 
Pessoa, com animação dos excelentes Ricardo Guimarães 
nos teclados e Ronaldo no vocal. Festa das boas!

Rocha, ano 80

Foliões de primeira: Wills Leal, Ivo Sérgio Borges da Fonseca e Beto Jurema

FOTO: Goretti Zenaide

“Uns tomam éter, 
outros cocaína. Eu já 
tomei tristeza, hoje 
tomo alegria”

“Sou a alegria de quem me 
ama, a tristeza de quem me 
odeia e a ocupação de quem 
me inveja...”

MANUEL BANDEIRA MEL SOUZA

NÃO é só a camiseta dos Muriçocas do Miramar, assi-
nada por Flávio Tavares, que homenageia o escritor Ariano 
Suassuna, mas também o seu estandarte.

A peça está sendo confeccionada pelo neto do ilustre 
paraibano, Lucas Suassuna, pertencente à terceira geração 
de artistas da família e que herdou do avô sua arte armorial.

O bloco sai na Quarta-Feira de Fogo levando meio 
mundo de foliões pessoenses pela Av. Epitácio Pessoa.

Feijão Amigo
COM UM passeio no 

Catamarã 100% Lazer III, 
o Clube do Feijão Amigo 
da Paraíba promove hoje 
sua reunião em ritmo de 
carnaval.

A saída será às 10h 
da Praia do Jacaré, com 
direito a buffet a bordo 
e animação da Orquestra 
do Maestro Adriano. O 
retorno será no momento 
do pôr do sol do Jacaré.

A folia de hoje
O RESTAURANTE 

Panorâmico, do Espor-
te Clube Cabo Branco 
promove hoje o Jantar 
Dançante do Vermelho 
e Branco. Com anima-
ção da banda Rota 
News, informa o em-
presário José Ruy.

No Corredor da 
Folia (Av. Epitácio Pes-
soa), hoje tem Agitada 
Gang, Bloco dos Atle-
tas e Banho de Cheiro. 
Em Jaguaribe, o bloco 
Boi Vermelho, na Torre 
a Flatorre, Virgens de 
Mangabeira, Peruas do 
Valentina, Moringas 
dos Bancários e Tam-
biá Folia.

Estandarte armorial

Na alegria do Vermelho e Branco: Osman e Socorro Rocha

FOTO: Goretti Zenaide

Samba
O VILA do Porto, no 

Varadouro, o Clube do 
Samba promovem hoje, 
a partir das 17h, mais 
um encontro de samba, 
aberto ao público, tendo 
como convidado especial 
a Escola de Samba Ma-
landros do Morro. 

O evento tem apoio 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa através da 
Funjope.

    A empresa paraibana Massai Construções e Incorporações comemora a conquista 
da 81a posição no ranking do ITC Inteligência Empresarial da Construção, uma das consultorias 
mais tradicionais em fornecimento de dados para o segmento da construção civil. A Massai 
pontuou 11 obras e 162.009,81 metros quadrados construídos em 2014.

   Para quem gosta de saladas, o McDonald´s está com novidades neste verão: 
Caesar Grill, Caesar Crispy e Salada de Atum. 



Acidente envolvendo 
dois ônibus e um carro 
deixa 31 feridos
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Muitas vezes as casas 
desocupadas são fruto de 
discórdia entre herdeiros

Gilberto de Souza Lucena
(Betinho)

MISSA DE 30º DIA

A família de Gilberto Lucena 
(Betinho) convida seus amigos 

para as Missas de Trigésimo 
de sua morte, que serão 

celebradas neste domingo 
(8), às 8h30, na Igreja Santo 

Antonio de Lisboa, em 
Tambaú, em João Pessoa, e 

às 9h na Paróquia N.Sra. do 
Bonsucesso, em Pombal.

Desde já, agradecem o carinho 
da presença e o conforto de 

suas orações.

Marcas do abandono na capital
HISTÓRIA EM RUÍNAS

José Alves
zavieira2@gmail.com

Diversas residências 
desocupadas ou abandona-
das no centro da cidade ou 
em bairros de João Pessoa, 
a exemplo da Rua Rodrigues 
de Aquino, deixam a popula-
ção amedrontada porque es-
tão sendo usadas por mora-
dores de rua que consomem 
drogas. O medo das pessoas 
que trabalham próximo a 
essas residências abando-
nadas é constante porque o 
uso de drogas dentro delas é 
uma realidade e transforma 
o comportamento do usuá-
rio, disse a estudante de Di-
reito,  Ana Fonseca.

No cruzamento das 
ruas Deputado Odon Bezer-
ra e Desembargador Souto 
Maior existe uma casa gran-
de que está vazia há anos 
e já foi alvo de críticas de 
diversos trabalhadores da 
região. Para a enfermeira 
Marisa Peixoto, o problema 
dessas casas abandonadas 
não é só por causa dos usuá-
rios de drogas. Elas também 
representam perigo para 
a população em razão da 
proliferação do mosquito da 
dengue. “Pra mim esse é o 
perigo maior para a popula-
ção”, alertou.

Quem passa por essas 
casas percebe o abandono. 

O mato está alto e a estru-
tura da casa bem danificada. 
Do lado de dentro a situação 
é pior, muito lixo e pedaços 
de papelão por toda a par-
te, utilizado por moradores 
de rua. Uma vizinha de uma 
das casas abandonadas que 
não quis se identificar, disse 
que já fez vários apelos à po-
lícia para que não permitis-
se a entrada de moradores 
de rua, mas mesmo assim 
eles conseguem entrar e fa-
zer das casas abandonadas 
suas residências. 

Passando pelo centro 
e bairros de João Pessoa, 
a reportagem identificou 
dezenas de imóveis aban-
donadas em Jaguaribe, 
Cruz das Armas e Tambiá, 
mais precisamente na Ave-
nida Monsenhor Walfredo 
Leal. As moradias chamam 
a atenção de quem passa 
por causa da sujeira e até 
de risco de desabamento. 
O corretor de imóveis José 
Alberto disse que em João 
Pessoa existem centenas 
de imóveis abandonados, 
principalmente na cida-
de baixa. Ele explicou que 
muitos deles continuam 
nesse estado, porque são 
fruto de desavenças e dis-
córdia entre herdeiros. “Às 
vezes, os pais morreram e 
os filhos não conseguem 
entrar em um acordo para 
vender a casa; por isso, 
ela fica abandonada. Isso é 
muito comum nas grandes 
cidades do país”, revelou.

O MP-Procon expe-
diu, ontem, uma reco-
mendação para que os 
vendedores de combustí-
veis afixem nas bombas, 
com letras e números em 
tamanho visível, cartazes 
ou letreiros informando 
a porcentagem do pre-
ço do litro do etanol em 
relação à gasolina. A re-
comendação foi entre-
gue pelo diretor-geral do 
MP-Procon, o promotor 
de Justiça de Defesa do 
Consumidor, Francisco 
Glauberto Bezerra, ao 
presidente do Sindipetro, 
Osmar Aristides Hamad 
Filho, durante audiência 
que contou ainda com a 
participação do diretor-
-geral do Procon de João 
Pessoa, Helton Renê.

“No cartaz deverá 
conter que o percentual 
do preço do etanol em 
relação ao preço da gaso-
lina é de x%. Em sendo o 
valor do percentual mais 

alto que 70%, torna-se 
mais econômico o abas-
tecimento com gasolina”, 
disse o diretor-geral do 
MP-Procon. Para Glauber-
to Bezerra, essas informa-
ções vão ajudar ao consu-
midor a escolher o que é 
mais accessível para o seu 
bolso.

A promotoria de Jus-
tiça de Defesa do Consu-
midor também instaurou 
um inquérito civil públi-
co para apurar e adotar 
providências acerca do 
aumento dos preços dos 
combustíveis pelos esta-
belecimentos da capital.

Glauberto Bezerra 
disse ainda que comu-
nicou a instauração do 
inquérito à Agencia Na-
cional de Petróleo; à Gás 
Natural e Biocombustível; 
ao Grupo de Atuação Es-
pecial de Repressão ao 
Crime Organizado e à 
Secretaria Nacional de  
Defesa do Consumidor e 

requisitou ao Procon Mu-
nicipal de João Pessoa as 
cinco últimas pesquisas 
de preços de combustíveis 
comercializados, além de 
solicitar ao procurador-
geral de Justiça, técnicos 
em contabilidade e eco-
nomia para acompanha-
mento dessas ações.

O diretor-geral do 
Procon Municipal de João 
Pessoa, Helton Renê, disse 
que o órgão fará o acom-
panhamento das orienta-
ções do Ministério Públi-
co. “Nossos profissionais 
estarão à disposição para 
contribuir nessa jornada”. 

O presidente do Sin-
dipetro, Osmar Aristides 
Hamad Filho, explicou que 
também estará à disposi-
ção para contribuir com 
todos os estabelecimentos 
solicitados. “Trabalhamos 
em prol de um mercado 
justo, os preços são livres 
desde que não haja abu-
so”, finalizou. 

Postos devem expor percentuais 
do etanol em relação à gasolina 

RECOMENDAÇÃO

O Governo do Estado 
investiu mais de R$ 20 mi-
lhões em aportes para via-
bilizar o Programa Garantia 
Safra na Paraíba, de 2011 a 
2014. Esses investimentos 
resultaram em um retorno 
financeiro de R$ 253, pagos 
a famílias que aderiram ao 
programa. A média de famí-
lias atendidas pelo Garantia 
Safra, anualmente, chegou a 
73 mil. Os dados foram re-
velados pelo secretário de 
Estado da Agricultura Fami-
liar e do Desenvolvimento do 

Semiárido (SEAFDS), Lenildo 
Moraes. O número de cida-
des contempladas passou de 
166 para 189.

Para Lenildo Moraes, um 
dos objetivos da pasta é for-
talecer o Garantia Safra, com 
maior adesão de agricultores 
familiares ao programa. Ain-
da de acordo com o secretá-
rio, para a safra 2014/2015 
estão garantidas 120 mil 
vagas em 189 cidades da Pa-
raíba, beneficiando 109.033 
agricultores. Um aumento de 
21,26% no número de ade-

sões. “Uma política de ação 
estruturante e permanente, 
como vem sendo realizada, é 
de fundamental importância 
para auxiliar as famílias de 
agricultores durante os pe-
ríodos críticos de perdas de 
lavouras”, pontuou.

Na safra passada, o nú-
mero de cidades paraibanas 
atendidas pelo programa che-
gava a 166. Com os 23 novos 
municípios que aderiram ao 
programa, o número de vagas 
aumentou para 120 mil, ain-
da conforme os números.

Número de cidades atendidas 
pelo Garantia Safra é ampliado

FORTALECIMENTO

Rendeiras do 
Cariri paraibano 
vão a Sergipe 
para intercâmbio

O Governo do Estado, 
por meio do Projeto de De-
senvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó e Curima-
taú (Procase), está promo-
vendo a ida de rendeiras da 
região do Cariri paraibano 
para intercâmbio produti-
vo com artesãs dos Estados 
de Pernambuco e Sergipe. 
A atividade, que ocorre 
hoje e domingo, no municí-
pio de Divina Pastora (SE), 
é realizada pela corporação 
Procasur em parceria com 
o Procase e a Cáritas Dioce-
sana de Pesqueira.

O evento tem como 
objetivo promover inter-
câmbio entre os grupos de 
rendeiras da Renascença 
(Paraíba e Pernambuco) e 
Irlandesa (Sergipe), a fim 
de incentivar trocas de co-
nhecimentos entre os gru-
pos a partir dos eixos ges-
tão, inovação e mercado. “O 
intercâmbio  é um espaço 
para que as rendeiras pos-
sam compartilhar seus co-
nhecimentos e enriquecer 
suas experiências. É um 
momento onde elas podem 
buscar coletivamente ins-
trumentos que as ajudarão 
a enfrentar os desafios em 
suas comunidades”, afir-
mou Aparecida Henriques, 
gerente de Desenvolvimen-
to Humano do Procase.

Sete rendeiras que re-
presentam a Paraíba no 
intercâmbio fazem parte 
da Associação de Resis-
tência das Rendeiras da 
comunidade de Cacimbi-
nhas (Arca) e da Coopera-
tiva de Produção de Bens 
e Serviços de São João do 
Tigre (Coopertigre), que 
são entidades beneficiadas 
pelo Procase em São João 
do Tigre. A presidente da 
Conarenda e da Associação 
Apaz, Aparecida Silva, de 
Zabelê, também participa 
da atividade, representan-
do o Estado.

Em bairros como Jaguaribe, Cruz das Armas e Tambiá é comum encontrar residências antigas desocupadas, com muito mato e lixo, servindo de ponto para uso de droga e correndo risco de desabamento
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Desfile de 12 blocos independentes 
marca o sábado do Folia de Rua
O Piabas de Ouro tem 
26 anos e sai hoje com 
grupos de papangus

Hoje, na programação 
do Folia de Rua 2015 de João 
Pessoa, a animação fica por 
conta de 12 blocos indepen-
dentes, que acontecem nos 
polos descentralizados dis-
tribuídos em dez bairros di-
ferentes. O Piabas de Ouro, 
bloco que completa 26 anos, 
sendo fundado por Marco-
ni Serpa, Dada Novais e Ana 
Gondim, tem concentração 
a partir das 20h no Restau-
rante Appetito Trattoria, no 
bairro de Tambaú.

O bloco foi concebido a 
partir da ideia de percorrer 
os bares do baixo Tambaú 
para divulgar as Muriçocas 
do Miramar, quando tinha 
apenas dois anos, sendo for-
mado basicamente por gru-
pos de papangus mascarados 
e de pessoas fantasiadas em 
temas diversos, com anima-
ção de orquestras de frevo. Já 
o tradicional Bloco dos Atle-
tas completa 21 anos e desce 
a Avenida Epitácio Pessoa, 
comandado pela banda Pau-
lo e Daniel (sertanejo elétri-

Em João Pessoa existem 
cerca de 1.300 faixas de pe-
destres, mas muitas delas, em 
bairros como Centro, Manaíra, 
Cruz das Armas e Jaguaribe, 
estão praticamente apagadas. 
Além desse problema, a falta 
de atenção e de educação tanto 
dos motoristas como dos pe-
destres continua sendo motivo 
de reclamações em diversos 
pontos de travessia de pedes-
tres e provocaram mais de 100 
acidentes em vias da capital no 
ano passado. O diretor de Ope-
rações da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urba-
na (Semob), Cristiano Nóbrega, 
reconhece que ainda há muita 
falta de respeito de ambas as 
partes e afirmou que o traba-
lho de repintura das faixas con-
tinua sendo realizado em todos 
os bairros da capital.

Ele disse também que 
existem dezenas de pedidos 
para colocação de mais faixas 
partindo de todos os bairros da 
cidade, mas elas são colocadas 

A população da comu-
nidade Cordão Encarnado e 
demais curiosos pessoenses 
provaram no início da tarde 
de ontem o maior picolé do 
país. Pesando 300kg, equi-
valente a seis mil unidades 
de picolés simples, o picolé 
gigante de manga garantiu a 
alegria para quem aguarda-
va na fila. De acordo com o 
presidente do bloco, Lucélio 
Cartaxo, o superpicolé ener-
gizou foliões para o 22º desfi-
le do bloco, que aconteceu na 
noite de ontem e teve como 
atrações os cantores Gabriel 
Diniz, Capilé, Ramon Shnay-

der, Gracinha Telles e Raiany 
Stefanny.

O garoto Renan Ribeiro, 
12, que foi aluno do Instituto 
Picolé de Manga, afirma que 
não perde a degustação do 
picolé gigante, pois é um mo-
mento que reúne coleguinhas 
da escola, do bairro e tem 
acesso ao mundo em que ele 
sonha pertencer. “Eu quero 
ser repórter de TV e quando 
tem o bloco Dindin de Manga 
e esse picolé, não falto por-
que todas as televisões estão 
aqui. Isso aqui é maravilhoso. 
As pessoas se divertem, ficam 
juntas, comem esse picolé de-
licioso”, disse.

A motivação para que 
esse picolé fosse uma realida-

de veio, segundo Lucélio, das 
características do projeto Fo-
lia de Rua. “Tudo nele é des-
contração e inovação. Então 
nós procuramos algo novo e 
criamos esse picolé de man-
ga como forma de ser mais 
um elemento do Carnaval. 
Pretendemos que os foliões 
consigam energia suficiente, 
saboreando 300kg de picolé 
de manga, e à noite estejam 
preparados para o desfile do 
bloco”, observou.

Picolé de Manga
É o primeiro a sair na 

prévia Folia de Rua, que soma, 
entre filiados e agregados, 45 
blocos e dezenas de trios e 
atrações. 

O Picolé de Manga, fun-
dado em 1993, teve o es-
tandarte dos seus 22 anos 
confeccionado pelo artista 
plástico Dadá Venceslau. O 
bloco também tem seu lado 
social, que beneficia comuni-
dades do Centro de João Pes-
soa, como o Cordão Encar-
nado, Varadouro e Saturnino 
de Brito. O berço do bloco é 
o Cordão Encarnado, sede 
do Instituto Picolé de Manga, 
que oferece, desde 2005, pro-
gramas educativos, culturais 
e de assistência médica para 
crianças dessas comunida-
des. Em 2015, ano em que 
completa 10 anos de existên-
cia, o projeto contabiliza mais 
de 300 crianças alfabetizadas. 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

co) e o axé do cantor Capilé. 
A ideia de criação do bloco 
surgiu quando um grupo de 
amigos - todos professores 
de Educação Física -, decidiu 
se reunir para festejar o Car-
naval. 

Outro bloco bastante co-
nhecido dos festejos da Folia 
de Rua é A Moringa dos Ban-
cários, que completa 16 anos 
e sai com animação da Banda 
Bora Bora, a partir das 19h, 
na Praça da Paz, bairro dos 
Bancários. 

O Tambiá Folia também 
sai hoje, tendo sua concentra-
ção às 19h, na Praça Prefeito 
Manoel Moreira da Nóbrega. 
O bloco será animado pela 
Orquestra Tambaú de Frevo 
e a Banda Tentáculos, com 
expectativa de que 5 mil fo-
liões compareçam à festa, 
que conta todos os anos com 
a colaboração de moradores 
do bairro na ornamentação 
da praça, das ruas e do pal-
co. O bloco foi criado por 
Sérgio Nóbrega e os irmãos 
Marcos e Ricardo há 16 anos, 
inspirados na lenda da índia 
Aipré, que se apaixonou por 
um índio de outra etnia e que 
foi sacrificado por sua tribo. 
Triste com o fato, ela chorou 
durante 50 luas e de suas lá-
grimas surgiu a fonte Tam-
biá, que deu nome ao bairro.

Foto: Edson Matos

Foto: Evandro Pereira

Moradores de várias comunidades do centro de João Pessoa se reuniram para saborear o já tradicional picolé de manga gigante

Degustação de picolé de 300 quilos 
prepara foliões para saída do bloco 

Faixas apagadas provocam acidentes
tRAVESSIA INSEGURA

Edilane Ferreira
Especial para o jornal A União

José Alves
zavieira2@gmail.com

após estudos sobre o fluxo de 
pessoas que transitam no local 
diariamente e também sobre 
visibilidade dos motoristas.

Os motoristas alegam que 
os pedestres não sinalizam e 
entram na faixa sem os carros 
pararem. Já os pedestres afir-
mam que mesmo sinalizando, 
ou seja, levantando a mão, os 
motoristas não param os veí-
culos e desrespeitam as faixas.

De acordo com Cristiano 
Nóbrega, já foram registradas 
diversas colisões e atropela-

mentos nas faixas por pura fal-
ta de atenção. No sentido de di-
minuir o número desse tipo de 
acidente, a equipe de educação 
da Semob realiza um trabalho 
educativo nas faixas de pedes-
tres. O objetivo da ação é orien-
tar a travessia segura e chamar 
a atenção dos condutores para 
o respeito à faixa.

Repintura
Quanto à repintura das 

faixas antigas que estão prati-
camente apagadas, Cristiano 

Nóbrega disse que a Semob 
está realizando o trabalho com 
um caminhão nos bairros. So-
bre as novas faixas, ele disse 
que serão colocadas principal-
mente nos locais onde já há 
estudos que comprovam uma 
grande demanda de pedestres 
e que tenham boa visibilidade 
para os motoristas.

O Código de Trânsito Bra-
sileiro prevê multa para os 
motoristas que não dão prio-
ridade ao pedestre que esteja 
atravessando a via em faixa 
própria. O desrespeito à faixa 
de pedestres é considerado 
uma infração gravíssima e a 
penalidade ao motorista é uma 
multa no valor de R$ 191,54.

Na opinião de Cristiano, as 
campanhas e atividades edu-
cativas são importantes para 
mudar os hábitos das pessoas. 
“As nossas atitudes dão vida 
ao trânsito. Por isso, cada um 
deve fazer a sua parte, adotan-
do comportamento seguro ao 
caminhar, dirigir ou pedalar. 
Só assim nós poderemos cons-
truir um trânsito mais humani-
zado”, destacou.

Parte das cerca de 1.300 faixas da capital precisam de repintura

PrOgraMaçãO dO dia

Agitada Gang
Concentração: 17h
Local: av. Epitácio Pessoa, 
Miramar

Bloco dos Atletas 
Concentração: 18h
Local: av. Epitácio Pessoa, 
Miramar
atração: Capilé
 
Boi Vermelho
Concentração: 18h
Local: r. adalberto de Brito, 
Jaguaribe
 
Flatorre
Concentração: 18h
Local: r. Carneiro da Cunha, 
Torre
 
Virgens de Mangabeira
Concentração: 18h
Local: av. Comerciante alfredo 
Ferreira da rocha, 
Mangabeira Viii
 
Peruas do Valentina
Concentração: 18h30
Local: Mercado Público do 
Valentina

a Moringa dos Bancários
Concentração: 19h
Local: Praça da Paz, Bancários
 
Banho de Cheiro
Concentração: 19h
Local: av. Epitácio Pessoa, 
Miramar
atração: Marreta You Planeta
 
Bloco Dixmantelados do 
Cristo       
Concentração: 19h
Local: r. Horário Trajano de Oli-
veira, Cristo (em frente a UEPB)
 
Eternamente Flamengo
Concentração: 19h
Local: r. Jessé da Costa Cabral, 
Funcionários ii
 
tambiá Folia
Concentração: 19h        
Local: Praça Prefeito Manoel 
Moreira da Nóbrega, Tambiá
 
Piabas
Concentração: 20h 
Local: restaurante appetito 
Trattoria, Tambaú

O bloco Agitada Gang, 
também vai desfilar hoje na 
Epitácio Pessoa, a partir  das  
16h30. Destinado ao público 
infantojuvenil, a atração princi-
pal é a Agitada  Gang e Banda, 
tocando músicas infantis com 
a participação de convidados 
como o Grupo  Ballet Popular 
da UFPB e o Grupo de Teatro 
Cara Dupla. 

A concentração será na 
Academia Corpo Livre, próximo 
ao Posto 99, às 16h30, seguin-
do para o  Busto de Tamandaré 
ao  som do  palhaço Dadá. Tam-
bém passa hoje no Corredor da 
Folia o bloco Banho de Cheiro, 
animado pela banda Marreta 
You Planeta, tendo sua concen-
tração às 19h, no Posto 99, no 
Miramar. No Funcionários II, o 
bloco Eternamente Flamengo 
faz sua concentração às19h, na 
Rua Jessé da Costa Cabral, com 
animação do Swing Detona e 

da banda Rebolice.
O bloco Peruas do Valenti-

na completa 23 anos e promete 
muita animação com quatro 
trios elétricos e apresentação 
das bandas Raiane Estefani e 
Forró Pegado, Claudiano e Ge-
ração é Massa, além da banda 
Ragatam. A concentração será 
às 18h30, no Mercado Público 
do Valentina. O bloco Flatorre 
completa 12 anos e será anima-
do pela banda Swing Estoura-
do e Orquestra de Frevo, tendo 
sua concentração a partir das 
18h, na Rua Carneiro da Cunha, 
bairro da Torre.

As Virgens de Mangabeira 
completa 29 anos. A concen-
tração começa às 18h, na Ave-
nida Comerciante Alfredo Fer-
reira da Rocha, em Mangabeira 
8, três bandas e três trios elé-
tricos. Também saem às ruas 
hoje os blocos Boi Vermelho e 
os Dixmantelados do Cristo.

Animação chega a vários bairros
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Acidente envolvendo dois ônibus e 
um carro deixa 31 pessoas feridas

Pela cidade

Intervenção
Na Rua Afonso Campos, por exemplo, conforme 

anunciou a Superintendência de Trânsito, será per-
mitido o estacionamento apenas do lado esquerdo 
e o ponto de táxi, que funciona nas proximidades da 
feira, será realocado para o lado esquerdo da via.

l ExcElEntE notícIa

As chuvas caídas na segunda metade da semana 
trouxeram uma excelente notícia. Depois de muitos 
meses, o Açude de Boqueirão, que abastece Campina e 
região, recebeu boa recarga de água, cerca de 1,5 milhão 
de metros cúbicos, segundo o Dnocs.

l ModEração 

Nesta sexta-feira, Boqueirão estava com quase 90 
milhões de metros cúbicos de água. Todavia, isso repre-
senta apenas cerca de 21,6% da capacidade total do ma-
nancial. Ou seja, o problema está longe de ser minorado e 
a população precisa economizar.

Veículo Seguro

Nesta quinta feira, o Corpo de Bombeiros da Pa-
raíba realizou em Campina Grande, nas imediações do 
“quartel”, Avenida Almeida Barreto, a chamada operação 
“Veículo Seguro”, que, de acordo com a corporação, teve 
o objetivo de conscientizar os motoristas acerca dos 
perigos da negligência em relação ao extintor automoti-
vo, “tendo em vista o crescimento constante da frota de 
veículos no Estado da Paraíba, acarretando numa maior 
probabilidade de ocorrência de incêndio em automóveis”.

índice

De acordo com os dados divulgados pelo II Coman-
do Regional do Corpo de Bombeiros, em 2014, 25% 
desses incidentes foram registrados na área de atuação 
do comando. Além de Campina, a operação também foi 
realizada na cidade de Guarabira.

Prevenção

A operação Veículo Seguro transmitiu à população 
noções básicas de prevenção e combate a incêndio em 
automóveis utilizando o extintor automotivo. Vale lem-
brar que os serviços do Corpo de Bombeiros devem ser 
acionados através do número 193.

Impacto
O presidente da Associação Comercial e Empresarial 

de Campina Grande (ACCG), Álvaro Barros, se mostrou 
estarrecido esta semana com a série de reajustes na con-
ta de energia elétrica, lembrando que, além do aumento 
de 40% autorizado pela Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) para a cidade e outros quatro municípios, 
um novo reajuste, de cerca de 20%, deverá ser imple-
mentado pelo governo já no prazo de sessenta dias.

Efeito dominó

Álvaro Barros afirmou que a medida é recessiva e 
pode gerar um efeito dominó na economia, criando infla-
ção e gerando desemprego. “No comércio, existem vários 
setores que para funcionar e oferecer melhor qualidade 
de produtos, conforto e atendimento para os clientes, 
fazem uso de equipamentos movidos a energia elétrica. É 
o caso dos supermercados que usam máquinas refrigera-
doras e das lojas de varejo”, lembrou.

trânsito
A Superintendência de Trânsito anunciou uma série 

de modificações compreendendo as Ruas Afonso Campos 
com Peregrino de Carvalho, com o anunciado objetivo 
de “reduzir os congestionamentos em horários críticos e 
melhorar as travessias de pedestres”. 

avalistas
Segundo a STTP, as mudanças que serão implementa-

das a partir da próxima sexta-feira, 13, acontecerão “com a 
ciência dos dirigentes da Associação Comercial e do Clube 
de Dirigentes Lojistas, que já discutiram e avalizaram a 
proposta das modificações”. 

Até o fim da tarde de ontem, 
nenhum passageiro morreu, 
segundo o Hospital de Trauma

Somente o resultado de 
uma perícia vai determinar 
a causa do violento acidente 
ocorrido no final da manhã de 
ontem, na ladeira que liga os 
bairros de Jaguaribe e Rangel, 
em João Pessoa. 

Até o final da tarde pelo 
menos 31 pessoas haviam 
sido atendidas e, segundo a 
assessoria de comunicação 
do Trauma todas as vítimas 
continuavam internadas em 
observação médica. Várias 
ambulâncias do Samu e do 
Corpo de Bombeiros fizeram 
o atendimento, sendo que 
algumas pessoas receberam 
socorros ainda no local e fo-
ram liberadas.

O acidente, que aconte-
ceu por volta das 10h30 en-
volveu um automóvel e dois 
ônibus da Empresa Transna-
cional. Segundo testemunhas, 
os três veículos desciam a 
ladeira dos bairros de Jagua-
ribe e Rangel quando, em 
dado momento, o automóvel 
teria mudado repentinamen-
te de faixa, fazendo com que 
o motorista de um dos ônibus 
freasse bruscamente para 
não colidir com o carro.

Logo atrás vinha outro 
ônibus, que bateu violenta-
mente na traseira do primei-
ro coletivo que foi de encon-
tro à traseira do automóvel. 
Todas as vítimas estavam 
nos dois ônibus. 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Agentes da Superinten-
dência Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob) de João 
Pessoa também compare-
ceram ao local e resolveram 
desviar o trânsito pela rua 
por trás da Escola Estadual de 
Ensino Médio Profº Pedro Au-
gusto Porto Caminha (EEPAC) 
para que os veículos tivessem 
acesso ao Rangel e bairros da 
Zona Sul da capital pela antiga 
ladeira do Varjão.

De acordo com o boletim 
do Trauma divulgado às 11 
horas, todas as vítimas apre-
sentam estado clínico regular. 
Eis a relação das pessoas aten-

didas no Hospital de Trauma:
Jordania de Medeiros 

Araújo, 23 anos; Kaline Nobre-
ga da Silva, 23; Raquel Santana 
de Araújo, 24; Juliene Thayse 
Nascimento de Carvalho, 20; 
Maria José Inácio da Silva, 63; 
Daniel Bezerra Porto Lima, 
39; Jose Crispim de Freitas, 
66; Joelton Santos da Silva, 21; 
Adriana Bezerra de Souza Oli-
veira, 39; Arnor Pedro da Silva, 
75; Maria José Nogueira; Josefa 
Bezerra Mendes, 68; Francisca 
do Nascimento Silva; Rosélia 
Maria Bernardo da Silva, 50; 
Maria Lúcia Franco, 50; Maria 
de Lourdes Cruz da Silva, 38.

E ainda uma criança de 
apenas um ano de idade; Ma-
noel Pedro da Silva, 77; Maria 
Firmino Santos de Medeiros, 
59; Lindaura Genuíno da Sil-
va, 58; Esdras Candido Pessoa 
Cabral, 26; Cecília Rodrigues 
de Sousa, 36; Patrícia Cre-
mentino de Oliveira, 36 anos; 
Maria das Neves Soares de 
Oliveira, 53; adolescente, 17 
anos; Antônio Rodrigues Ban-
deira, 73; Ozilene Claudino de 
Mendonça, 45; Júlia Maria de 
Oliveira, 48; Reinaldo Silva de 
Oliveira, 38; Linaldo Gonzaga 
da Silva, 48; Maria José Perei-
ra dos Santos, 60 anos.

Ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o atendimento às vitimas

Uma carga de ci-
garros contrabandea-
da e sem nota fiscal foi 
apreendida na noite de 
anteontem na BR-101. 
O produto estava acon-
dicionado no comparti-
mento destinado à con-
dução de pacientes de 
uma ambulância perten-
cente a Prefeitura Muni-
cipal de Parnamirim, no 
Rio Grande do Norte.

O motorista da am-
bulância, de 30 anos, que 
não teve o nome revela-
do, disse que a carga de 
cigarros foi armazenada 
na ambulância em um 
posto na cidade de Santa 
Rita, Região Metropo-
litana de João Pessoa e 
iria ser entregue na cida-
de de Parnamirim, no Rio 
Grande do Norte.

A apreensão da 
mercadoria aconteceu 
durante abordagem na 
BR 101, em Mataraca, 
Litoral Norte da Paraíba, 
divisa com o Rio Gran-
de do Norte. O moto-
rista dirigia de maneira 
apressada como se con-
duzisse algum paciente 
em emergência. Entre-
tanto, ao ser parado os 
policiais encontraram 
diversas caixas de pa-
pelão contendo 150 mil 
cigarros da marca Gift, 
contrabandeados do Pa-
raguai. O suspeito disse 
que seria comercializa-
do em cidades do Estado 
vizinho.

O flagrante foi re-
gistrado na Superinten-
dência da Polícia Fede-
ral em João Pessoa. (C.F)

PRF apreende 150 mil 
cigarros sem nota

dEntro dE aMBUlÂncIa

A ambulância é da Prefeitura Municipal de Parnamirim-RN

FOTO: Reprodução/Internet

FOTO: Reprodução/Internet

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
realizou, através da Operação 
Veículo Protegido, a aborda-
gem a 721 veículos em todo o 
Estado, nessa quinta-feira (5). 
A ação, que teve caráter edu-
cativo, alcançou um número 
de mais de mil pessoas, entre 
condutores e ocupantes, que 
receberam orientações sobre 
a correta utilização do extintor 
ABC e de como agir em caso de 
incêndio veicular.

A iniciativa, que aconte-
ceu simultaneamente nos prin-
cipais municípios da Paraíba, 
teve uma ótima aceitação do 

público. O comerciante Tibiriça 
Sousa, que há cerca de 60 anos 
conduz veículos, elogiou a ação 
e revelou que não sabia como 
utilizar extintores de incên-
dio. “Em todo esse tempo de 
direção, nunca precisei, então 
achava que era só pegar e aper-
tar. As orientações foram muito 
úteis para mim”, contou ele.

O design gráfico Jonas 
Anselmo, também abordado 
durante a operação, ficou sur-
preso com a facilidade de ma-
nuseio do extintor do tipo ABC. 
m rapidamente e é preciso que 
o condutor tenha acesso fácil 
ao extintor.  

Operação abordou 721 
carros em todo o Estado

VEícUlo ProtEGIdo

Mais de 300 pessoas fo-
ram presas no ano passado, 
em João Pessoa, tanto por 
cumprimento de mandados 
quanto por flagrantes exe-
cutados, e 900 inquéritos fo-
ram instaurados. Até o fim do 
mês de janeiro, a Delegacia 
de Crimes Contra a Pessoa 
(Homicídios) da capital ins-
taurou mais de 100 inqué-
ritos e realizou dez prisões. 
Os números fazem parte de 
um relatório realizado pela 
especializada e são referen-
tes aos casos de assassinatos 
consumados e tentados, e 
com autoria identificada por 

flagrantes e/ou por portaria. 
Na prática, a Delegacia 

de Homicídios é responsável 
por investigar Crimes Vio-
lentos Letais Intencionais 
(CVLI) – homicídios dolosos 
ou qualquer outro crime do-
loso que resulte em morte 
– que tenham acontecido 
na cidade de João Pessoa. 
No plantão, das 18h às 8h, e 
também nos fins de semana 
e feriados, a especializada é 
responsável pelo atendimen-
to e levantamento preliminar 
de informações sobre crimes 
que ocorram em cidades da 
Região Metropolitana.

100 inquéritos já foram 
abertos em janeiro em JP 

dElEGacIa dE HoMIcídIoS
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Bendine sai do Banco 
do Brasil para resolver 
crise na Petrobras
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RePasse dos tRiButos aos municíPios

Governo destina mais de R$ 1 bilhão
montante de 2014 é 
12,7% superior ao que 
foi registrado em 2013

O Governo da Paraíba 
destinou aos 223 municí-
pios paraibanos mais de 
R$ 1,186 bilhão em repas-
se dos tributos estaduais 
recolhidos ao longo do ano 
passado, o que represen-
tou uma alta nominal de 
12,73% sobre o valor re-
passado em 2013. 

O carro-chefe do mon-
tante distribuído ficou com 
a cota parte do Imposto 
sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação 
(ICMS), quando destinou 
R$ R$ 1,081 bilhão, alta de 
12,95%. Outros R$ 105,515 
milhões vieram do Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA), 
um acréscimo de 11,19%.

Conforme prevê a Lei 
Complementar nº 63 de 
1990, o montante repas-
sado do ICMS corresponde 
a 25% da arrecadação do 
tributo, distribuído men-
salmente às administra-
ções municipais com base 
na aplicação do Índice de 
Participação dos Municí-
pios (IPM), definido para 
cada cidade. Já sobre o va-
lor do IPVA, o Estado re-
passa ao município onde o 
veículo está licenciado 40% 
da receita arrecadada com 

Foto: Roberto Guedes/Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho e o ministro da 
Educação, Cid Gomes, inau-
guram, às 10h da próxima  
segunda-feira, 9, a Escola 
Técnica Estadual do Vale 
do Mamanguape – João da 
Matta Cavalcanti de Albu-
querque. A solenidade, que 
abre oficialmente o ano leti-
vo 2015, contará ainda com 
a presença do secretário de 
Estado da Educação, Aléssio 
Trindade, da secretária exe-
cutiva de Administração e 
Logística da pasta, Luciane 
Alves, e da secretária execu-
tiva de Gestão Pedagógica, 
Roziane Marinho.

A Escola Técnica da cida-
de de Mamanguape foi cons-
truída com recursos fede-
rais e do Tesouro do Estado, 
cujos investimentos somam 
R$ 9.333.461,69. A unidade é 
a segunda a ser inaugurada. 
A primeira a ser entregue à 
comunidade foi a da cidade 

de Bayeux. Ao todo, são seis 
escolas de cursos técnico-
-profissionalizantes que de-
verão funcionar no Estado. 

A unidade tem capaci-
dade para aproximadamente 
1.200 estudantes, sendo 40 
alunos por sala de aula. Se-
rão ofertadas 160 vagas para 
a formação de quatro turmas 
nos cursos de Agronegócio 
e Manutenção e Suporte de 
Informática. Os cursos estão 
inseridos no eixo tecnológi-
co: Recursos Naturais e In-
formação e Comunicação.    

Nas modalidades de Ensi-
no Técnico Integrado (Ensino 
Médio e Educação Profissional 
Técnica), Pronatec (Cursos de 
Formação Inicial e Continua-
da/FIC) e  ProEja (Educação 
de Jovens e Adultos/Médio) 
serão ofertadas 480 vagas. A 
escola vai funcionar nos três 
turnos, sendo o período diur-
no para as turmas do Técnico 
Integrado e noturno, para as 

turmas do Pronatec e ProEja. 
O início das aulas está previsto 
para março.

Estrutura
As unidades têm 12 sa-

las de aula, auditório com 
capacidade para 200 pes-
soas, laboratórios de Língua, 
Informática, Física, Quími-
ca, Biologia e Matemática e 
laboratório de Informática 
com programas específicos 
de cada curso.

Há também biblioteca, 
sala multimídia para pro-
fessores, refeitório, cantina, 
cozinha industrial completa, 
sala para o grêmio estudan-
til, oficina de manutenção, 
anfiteatro, ginásio poliespor-
tivo completo e centro de vi-
vências.

Além dessas duas já con-
cluídas, estão sendo cons-
truídas mais quatro escolas 
técnicas nas cidades de João 
Pessoa, Cuité, Cajazeiras e 

São Bento, num investimen-
to total de aproximadamente 
R$ 44 milhões.

Ano letivo
O ano letivo 2015 será 

aberto simultaneamente nas 
14 Gerências Regionais de 
Educação. Em João Pessoa, o 
evento será realizado às 15h, 
na Escola Estadual Oswaldo 
Pessoaa, no bairro Ernani 
Sátiro, com a presença da se-
cretária executiva de Admi-
nistração e Logística, Luciane 
Alves Coutinho, e da gerente 
da 1ª GRE, Wleika Aragão.

Em Campina Grande, a 
solenidade ocorrerá também 
às 15h, na Escola Dr. Elpídio 
de Almeida (Estadual da Pra-
ta), e contará com a presença 
da vice-governadora Lígia 
Feliciano, da secretária exe-
cutiva de Gestão Pedagógica 
da Educação, Roziane Mari-
nho, e da gerente da 3ª GRE, 
Italagitânia Simplício. 

este tributo. Outros 20% 
do IPVA são destinados ao 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb).

Para o secretário de 
Estado da Receita, Marialvo 
Laureano, as ações desen-
volvidas pela pasta ampara-
da no crescimento da ativi-
dade econômica da Paraíba 
foram “fundamentais para 
a elevação da arrecadação 
dos tributos estaduais no 
ano passado, em especial 
do ICMS, que é o principal 
tributo do Estado, pois re-
presenta em torno de 95% 
das receitas próprias. O 
crescimento dos tributos 
estaduais também colabora 
com a execução orçamentá-
ria dos municípios paraiba-
nos, sobretudo nas cidades 
consideradas de portes mé-
dio e grande, que tiveram 
maior repasse do ICMS em 
2014”, comentou.   

De acordo com o ran-
king do Índice de Participa-
ção dos Municípios (IPM), 
os maiores repasses da co-
ta-parte de 25% do ICMS 
destinado às prefeituras no 
ano passado que somou ao 
todo R$1,081 bilhão, abran-
geram as cidades de João 
Pessoa (29,09%), Campina 
Grande (14,54%), Cabe-
delo (8,98%), Santa Rita 
(3,89%), Patos (1,61%), 
Caaporã (1,54%), Alhandra 
(1,60%), Bayeux (1,50%), 
Sousa (1,12%), Cajazeiras 
(1,10%) e Conde (1%).

Unidade terá capacidade para atender 1.200 alunos da região do Vale do Mamanguape; outras quatro ainda serão construídas

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) obteve a condenação 
do ex-tesoureiro da Secreta-
ria de Saúde de Teixeira (PB), 
Romualdo Simões Bezerra, a 
10 anos de prisão e 290 dias 
multa em razão da prática de 
crime de peculato. O acusa-
do está preso desde a última 
quinta-feira, 5, na sede da Polí-
cia Federal na cidade de Patos 
(PB), após quase nove anos de 
iniciado o processo e de mais 
de quatro anos de sentenciado 
pela 4ª Vara da Justiça Federal 
na Paraíba.  

A denúncia contra Ro-
mualdo Bezerra e outras 
quatro pessoas, que deu ori-
gem à Ação Penal Pública nº 
0002033-12.2006.4.05.8201, 
foi proposta pelo Ministério 
Público Federal em Campi-
na Grande, em 1º de junho de 
2006. Após ser condenado em 
10 de dezembro de 2010, Ro-
mualdo Simões entrou com 
recurso no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF-5), 
tendo a condenação confirma-
da por unanimidade em 22 de 
outubro de 2013. O processo 
transitou em julgado, ficando 
em aberto o mandado de pri-
são a cumprir contra ele. Os de-
mais réus também foram con-
denados pela 4ª Vara da Justiça 
Federal, mas tiveram as penas 
de prisão substituídas por ou-
tras restritivas de direitos. 

Ocorre que nesta semana, 
Romualdo Simões se dirigiu 
até o prédio da Justiça Federal 
em Patos para obter informa-
ções sobre o processo. Todavia, 

como os autos não se encontra-
vam no referido local, mas sim, 
na sede do MPF, ele acabou 
indo embora. Após informado 
do ocorrido, o MPF em Patos 
solicitou que a Polícia Federal 
localizasse o acusado, porém, 
ele conseguiu fugir. Um dia 
depois, Romualdo Bezerra se 
entregou e foi preso pelo dele-
gado Glauter Morais. 

Denúncia do MPF 
Na denúncia, o MPF expli-

cou que no período de julho a 
dezembro de 2004, no muni-
cípio de Teixeira (PB), foram 
emitidas ordens de pagamen-
tos fictícias, mediante notas de 
empenho, cheques e recibos 
com assinaturas falsas de su-
postos credores-fornecedores, 
prestadores de serviços, com o 
objetivo de desviar verbas pú-
blicas relativas aos programas 
de saúde pública do referido 
município. O valor do desvio 
seria de R$ 39.431. 

Para que o esquema de 
desvio de recursos públicos 
funcionasse, Romualdo Bezer-
ra se valia do cargo comissio-
nado que ocupava no municí-
pio para, através de recursos 
fraudulentos, se beneficiar. Ele 
possuía cartão de ordenador 
de despesas do município pe-
rante o Banco do Brasil da cida-
de. Assim, valendo-se de falsifi-
cação de assinaturas, desviou 
verba pública da Secretaria de 
Saúde em proveito próprio e 
de terceiros (também conde-
nados na ação). Uma das acu-
sadas era sua companheira.

Preso ex-fucionário da  
prefeitura de Teixeira

Começam reuniões para 
Orçamento Democrático 

PResenÇa do ministRo da educaÇÃo

Ricardo e Cid entregam escola técnica

Começam hoje as reu-
niões extraordinárias dos con-
selhos regionais do Orçamento 
Democrático Estadual (OD), 
nas 14 regiões geoadministra-
tivas do Estado. As reuniões se-
rão realizadas nas cidades-se-
de das respectivas regiões até 
o dia 26 deste mês, com pauta 
única tratando sobre as ações e 
o calendário do Ciclo 2015.

Os conselheiros regio-
nais devem ficar atentos ao 
calendário das reuniões, e se 
informarem acerca dos locais 
com os articuladores regio-
nais das suas respectivas re-
giões. 

As reuniões irão contar 
com a participação do secre-
tário executivo do OD Esta-
dual, Gilvanildo Pereira, que 
apresentará a nova estrutura 
administrativa e funcional 
da secretaria, assim como 
discutirá sobre as ações es-

calendáRio

07/2 às 9h – Princesa isabel
09/2 às 14h - itaporanga
10/2 às 14h – cuité
11/2 às 14h – Monteiro
12/2 às 14h – campina Grande
19/2 às 14h – Guarabira
19/2 às 19h – Mamanguape
20/2 às 19h – itabaiana
21/2 às 15h – João Pessoa
24/2 às 10h – Sousa
24/2 às 16h – cajazeiras
25/2 às 9h – catolé do Rocha
25/2 às 15h – Pombal
25/2 às 19h – Patos

pecíficas, como o Estatuto do 
Conselho, o Plano Plurianual 
(PPA) Participativo, audiên-
cias regionais e eleição dos 
conselheiros.

Mais informações po-
dem ser obtidas pelos telefo-
nes da secretaria (83) 3218-
4767/4768.

Ideme firma 
parceria com 
prefeitura de 
Pedras de Fogo

Luciano Cartaxo 
tira licença de 
17 dias da PMJP 
e vice assume

O superintendente do 
Instituto de Desenvolvi-
mento Municipal e Estadual 
(Ideme), Otávio Mendonça, 
e o prefeito do município de 
Pedras de Fogo, Derivaldo 
Romão, se reuniram nessa 
semana, em João Pessoa, 
para discutir detalhes de 
uma parceria técnico-orga-
nizacional, com o objetivo 
de fomentar o desenvolvi-
mento sustentável do muni-
cípio, com repercussão para 
a região a curto, médio e 
longo prazo.

“É importante saber 
que o Governo do Estado 
pode ajudar as prefeituras a 
alcançar o desenvolvimento 
socioeconômico e promover 
a melhoria da qualidade de 
vida da população”, destacou 
o prefeito Derivaldo Romão.

O prefeito Luciano Car-
taxo vai transmitir de forma 
oficial o cargo de prefeito 
constitucional do município 
de João Pessoa para o vice-
-prefeito, Nonato Bandeira. 
O ato acontecerá no gabi-
nete do prefeito, às 10h, no 
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM), localizado no 
bairro de Água Fria.

Nonato Bandeira assu-
mirá a Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa (PMJP) 
durante um período de 17 
dias, prazo em que o prefei-
to Luciano Cartaxo estará 
licenciado para descanso. 
Esta é a primeira vez que o 
gestor se ausenta do cargo 
desde que o assumiu o cargo 
de chefe do Executivo muni-
cipal, no primeiro dia de ja-
neiro de 2013.
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A direita vai para o 
impeachment

Aldemir Bendine deixa BB para 
assumir o comando da Petrobras
Indicação foi aprovada 
ontem pelo Conselho de 
Administração da estatal 

Derrotada nas urnas, não há mais dúvida nem 
outro caminho: a direita vai para o impeachment. Prefere 
uma crise monumental a se preparar melhor, fazer 
programas mais inteligíveis, dizer a verdade sobre seus 
propósitos (deter a melhor repartição da renda nacional 
e voltar à subordinação internacional ao capitalismo 
central), acreditar mais em expor programas do que em 
golpes de ocasião (que foi o que sempre fizeram), enfim, 
a direita continua acreditando em paralisar o Brasil e 
vender seus recursos e dedos em troca dos anéis de seus 
privilégios.

O parecer de Ives Gandra Martins, apoiado 
ridiculamente (citado no artigo) por Modesto 
Carvalhosa, ex-presidente da Adusp e dirigente da greve 
de 1979, que assim torra em praça pública seu passado 
de democrata, é límpido nesse sentido. Não há o que 
sofismar: a direita vai para o impeachment. Vai se basear 
de novo no “domínio do fato” que importou, solerte e 
malandramente, de jurista alemão, que denunciou a 
impertinência da importação. Mas não importa.

Ainda mais quando a direita está animada pela 
votação que elegeu o deputado Cunha na Câmara 
de Deputados. E quer ir logo para o impeachment: 
quanto mais demore no seu propósito, pior será para 
ela, porque os poderes se recomporão, se aglutinarão, 
se reacomodarão etc. Ou seja, o clima está mais para 
54 do que para 64. A direita quer implodir o governo, 
“legalmente”, e depois contar com as Forças (Forcas?) 
Armadas para garantir a “transição”.

Faz tempo que no Brasil a direita desistiu da 
democracia. Ela quer mesmo o ferrolho sobre o povo, 
sobretudo sobre o povão, e que este fique entregue à 
sua condição subalterna sem rota nem voto. Política é 
para os sabichões das elites, os ‘pundits’ (essa turma 
gosta de ser chamada em anglo-saxão), o resto é mesmo 
“demagogia”, “populismo”, “clientelismo”. Só o assalto ao 
Estado que a direita promove é “virtude”.

A questão, no entanto, não é esta. A questão é o 
que farão as esquerdas. Ficarão abestalhadas, como 
em 54, apoiando o massacre do governo de Vargas até 
seu suicídio (a hipótese seria a queda e o novo exílio), 
ou vão lutar pelo que se conquistou nesta última 
década? Ficarão no ramerrame de atacar o governo 
supostamente pela esquerda, fazendo coro com a UDN, 
enfraquecendo-o, enquanto assistem passivamente à 
ofensiva da direita?

Acho bom levar em conta: chegamos à batalha 
decisiva. A direita perdeu no Judiciário: armou tudo, 
retóricas, acusações, condenações, mas não conseguiu 
levar. Perdeu nas urnas, e quando tinha certeza de que 
ia ganhar. As expressões de Merval Pereira e de Aécio 
Neves na TV foram eloquentes, sem falar no aviãozinho 
que decolou de São Paulo vitorioso para chegar em BH 
derrotado com os próceres do PSDB: alguns chegaram 
à desfaçatez de simplesmente retornar com o rabo (e a 
cara) entre as pernas. Agora a direita, como no Paraguai, 
vai apostar no Congresso hostil. A velha mídia vai fazer 
seu papel esclerosado, mas esperto, de sempre: como 
em 64, ou 54, criar a impressão de que há uma “comoção 
nacional” contra o governo, ocultando o apoio popular a 
este.

Como disse antes, o fundamental hoje é o que farão 
as esquerdas. O PT está meio congelado, arrumando as 
arestas internas. Não sofreu uma derrota nas eleições, 
embora tenha visto seu alcance institucional encurtado. 
Mas o clima de “em tempo de murici cada um cuide 
de si” está instalado. Só que este clima pode levar à 
desarticulação e à inércia. A extrema-esquerda parece 
querer pedir asilo na Grécia, achando que há em Atenas 
um radicalismo que falta em Brasília, quando na verdade 
o governo da Syriza (sabiamente) dá todas as mostras de 
que quer negociar com o establishment hegemônico na 
União Europeia.

Esta é a hora de cerrar fileiras, não de alimentar 
dissensões do lado das esquerdas. Vamos falar claro: 
nós sabemos que a direita, unida, jamais será vencida 
pela esquerda desunida. Vamos deixar de falastrices 
e fanfarronadas. Sim, criticar é preciso. Mas de dentro 
da trincheira em defesa do que o povo brasileiro 
conquistou. E que perderá, caso a direita consiga seu 
propósito de subverter a democracia no tapetão, e 
derrubar o governo legitimamente eleito. Como, por 
outros meios, fez em 54 e em 64.

                           (Reproduzido de adital.org.br)

O Conselho de Adminis-
tração da Petrobras aprovou 
ontem a indicação do atual 
presidente do Banco do Brasil, 
Aldemir Bendine, para a presi-
dência da empresa, em subs-
tituição a Graça Foster, que 
renunciou ao cargo na última 
quarta-feira, 4. Além do novo 
presidente, eleito por maioria, 
o Conselho de Administração 
escolheu cinco novos direto-
res. Graça Foster desligou-se 
também do Conselho de Ad-
ministração da companhia.

Graduado em administra-
ção de empresas pela Pontifí-
cia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, com MBA em 
finanças e em formação geral 
para altos executivos, Bendine 
é também membro do Conse-
lho de Administração do Ban-
co do Brasil.

Eleito por maioria para a 
Diretoria Financeira e de Rela-
cionamento com Investidores, 
Ivan de Souza Monteiro substi-
tuirá Almir Barbassa, que tam-
bém renunciou há dois dias. 
Vice-presidente de Gestão Fi-
nanceira e de Relações com In-
vestidores do Banco do Brasil 
desde junho de 2009, Montei-
ro é graduado em engenharia 
eletrônica e telecomunicações 
pela Inatel-MG, com MBA em 

Novo presidente terá as missões de gerenciar a crise instalada e recuperar a confiança do mercado

FOtO: Valter Campanato/Agência Brasil

finanças e gestão.
A gerente executiva de 

Exploração e Produção Cor-
porativa da Petrobras, Solange 
da Silva Guedes, foi eleita para 
a Diretoria de Exploração e 
Produção, em substituição a 
José Miranda Formigli Filho. 
Solange Guedes é doutora em 
engenharia de petróleo e tem 
experiência de 30 anos na Pe-
trobras.

O atual gerente executivo 
de Logística do Abastecimen-
to, Jorge Celestino Ramos, será 
diretor de Abastecimento, em 
substituição a José Carlos Co-

senza. Jorge Celestino é for-
mado em engenharia química 
pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj) e em 
engenharia de processamento 
de petróleo pelo Cenpro, com 
especialização em tecnologia 
de produção de álcool pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e MBA em 
administração e marketing. 
Ele trabalha há 32 anos na Pe-
trobras.

Para a Diretoria de Gás e 
Energia foi eleito o atual geren-
te executivo de Gás e Energia 
Corporativo, Hugo Repsold Jú-

nior, que substituirá José Alci-
des Santoro Martins. Formado 
em engenharia mecânica pela 
Universidade Federal Flumi-
nense, em economia pela Uerj 
e mestre em planejamento 
energético pelo Programa de 
Planejamento Energético da 
UFRJ, Hugo Repsold trabalha 
há 30 anos na companhia.

O atual gerente executivo 
de Engenharia para Empreen-
dimentos Submarinos, Rober-
to Moro, será o novo diretor de 
Engenharia, Tecnologia e Ma-
teriais em substituição a José 
Antônio de Figueiredo. 

Fernando 
Baiano indica 
Gabrielli como 
testemunha

A defesa do empresário 
Fernando Soares, conhecido 
como Fernando Baiano, ar-
rolou o ex-presidente da Pe-
trobras, José Sérgio Gabrielli, 
como testemunha de defesa 
na Operação Lava Jato. A au-
diência com as testemunhas 
da ação penal que envolve o 
empresário está prevista para 
13 de fevereiro, na Justiça Fe-
deral, em Curitiba. Gabrielli 
poderá se recusar a depor.

Na ação penal, além de 
Fernando Soares, são réus no 
processo o ex-diretor da Área 
Internacional da Petrobras, 
Nestor Cerveró e o executivo 
Júlio Almeida Camargo, da 
empreiteira Toyo Setal,

Soares é apontado como 
um dos operadores do es-
quema de superfaturamento 
de contratos da Petrobras e 
pagamento de propina a par-
tidos e agentes públicos.

Em depoimento de de-
lação  premiada, o consultor 
Júlio Gerin de Almeida Ca-
margo afirmou que pagou 
US$ 40 milhões a Fernando 
Soares para intermediar a 
compra de sondas de perfu-
ração para a Petrobras. No 
depoimento, o delator decla-
rou que o valor foi repassado 
para Soares por meio de con-
tas indicadas por ele no Uru-
guai e na Suíça.

Para fechar o negócio, 
Camargo disse que procurou 
o empresário “pelo sabido 
bom relacionamento” dele 
na área internacional e de 
abastecimento da empresa, 
dirigidas à época por Nestor 
Cerveró e Paulo Roberto Cos-
ta, respectivamente.

A defesa do ex-diretor 
da Área Internacional da 
Petrobras Nestor Cerveró, 
preso na Operação Lava Jato, 
pediu à Justiça Federal inter-
nação hospitalar. Na petição, 
os advogados alegam que o 
médico particular de Cerve-
ró se mostrou preocupado 
com a saúde do investigado, 
que tem diabetes e é hiper-
tenso. A internação imediata 
chegou a ser pedida a um 
delegado da Polícia Federal 
(PF), mas o entendimento 
foi o de que exames prelimi-
nares devem ser feitos.

Cerveró está na carce-
ragem da Superintendência 
da Polícia Federal, em Curi-

tiba, e foi atendido na última 
quarta-feira, 4, por uma am-
bulância do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), após apresentar um 
quadro clínico de ansiedade, 
com alta de pressão arterial, 
segundo os advogados.

Em outro pedido apre-
sentado à Justiça nesta se-
mana, a defesa requereu que 
o juiz federal Sérgio Moro 
autorize Cerveró a iniciar 
um tratamento contra a de-
pressão. Segundo laudo de 
uma psicóloga particular, ele 
apresenta sintomas depres-
sivos severos, necessitando 
de tratamento psicológico.

De acordo com relató-

rio do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf), no dia 16 de dezem-
bro, Cerveró sacou R$ 500 
mil de um fundo de previ-
dência privada e transferiu 
o valor para a filha, mesmo 
tendo sido alertado pela 
gerente do banco de que 
perderia 20% (R$ 100 mil) 
do valor. Em junho do ano 
passado, o ex-diretor da 
Petrobras havia transferi-
do imóveis para seus filhos, 
com valores abaixo dos de 
mercado. Na intepretação 
do Ministério Público Fede-
ral, Cerveró tentou blindar 
seu patrimônio e, por isso, a 
prisão foi requerida.

Defesa de Cerveró pede à 
Justiça internação imediata

dIAbetes e hIperteNsãO

O Ministério Público Federal (MPF) 
detalhou, nos pedidos que embasaram 
a nona fase da Operação Lava Jato, de-
flagrada na quinta-feira, 5, a atuação de 
novos operadores do esquema de co-
brança de propina na Petrobras. Entre os 
novos investigados estão representantes 
de empresas e um funcionário aposen-
tado da Petrobras. Todos foram alvo de 
mandados de busca e apreensão. A nova 
etapa da investigação teve início a partir 
do acordo de delação premiada do ex-
-gerente da Petrobras, Pedro Barusco,

Segundo o MPF, Zwi Zcorniky, re-
presentante do estaleiro Keppel Fels e 

da Floatec, pagou propina a Barusco en-
tre 2003 a 2013 depositada na conta do 
Banco Delta, na Suíça. De acordo com as 
investigações, o representante do esta-
leiro transferiu valores ao PT por meio 
do tesoureiro do partido, João Vaccari 
Neto. No depoimento de delação, Ba-
rusco disse que a Keppel Fels pagou US$ 
14 mihões em propina, dos quais US$ 12 
milhões foram repassados ao ex-diretor 
de Serviços da Petrobras, Renato Duque.

No depoimento de delação premia-
da, Barusco afirmou que havia um “en-
contro de contas” entre ele e os repre-
sentates das empresas.

MPF acusa estaleiro de ter pago 
US$ 14 mi a ex-diretor da Petrobras

OperAÇãO LAVA JAtO
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Governo pode ampliar horário de
verão por causa da crise da energia

A ampliação do horá-
rio de verão por mais um 
mês é uma das alternativas 
que estão sendo estudadas 
pelo governo para diminuir 
o consumo de energia neste 
ano. Segundo o Ministério 
de Minas e Energia, uma 
reunião na próxima quinta-
-feira, com a presença de 
representantes da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
e da Empresa de Pesquisa 
Energética, vai discutir se 
o prazo do horário diferen-
ciado deverá ou não ser am-
pliado.

O horário de verão co-
meçou no dia 19 de outubro 
para os Estados das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
e, a princípio, acabaria no 
dia 22 de fevereiro. O princi-
pal objetivo da medida é re-
duzir o consumo de energia 
no horário de pico, registra-
do a partir das 18h, aprovei-
tando melhor a luminosida-
de natural.

Um dos argumentos 
que será debatido pelos téc-
nicos é o deslocamento que 
vem sendo verificado neste 
horário de maior consumo 
de energia, que ultimamen-
te tem sido registrado por 
volta das 14h. Neste caso, a 
prorrogação do horário de 
verão não seria necessária.

Ministério vai decidir se 
o horário será ou não 
ampliado em um mês

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou on-
tem a metodologia de reajuste 
extraordinário solicitada por 
mais de 30 distribuidoras. A jus-
tificativa é repassar ao consumi-
dor o aumento de custos com a 
geração de energia. O percen-
tual de aumento varia de acor-
do com as despesas arcadas por 
cada empresa. A metodologia 
será levada a audiência pública 
entre os dias 9 e 19 deste mês. De 
acordo com a diretoria da Aneel, 
o cálculo leva em consideração 

os R$ 23,21 bilhões necessários 
à Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE). Essa conta foi 
criada para universalizar o aces-
so à energia elétrica e promover 
fontes alternativas de energia, 
caso das eólicas, solar, pequenas 
centrais hidrelétricas, biomassa e 
carvão mineral, por exemplo.

A metodologia aprovada on-
tem leva em conta o aumento de 
custo da energia de Itaipu. Pre-
sidente da Associação Brasileira 
das Distribuidoras e Energia Elé-
trica (Abradee), Nelson Leite dis-
se que a carga tributária cobrada 
sobre o setor é um dos fatores 
responsáveis pelo alto custo de 
energia fornecida ao consumi-

dor. Ele, no entanto, elogiou as 
medidas adotadas pela Aneel.

Bandeira tarifária
A Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica (Aneel) aprovou pro-
posta que aumenta em até 83% 
os valores da recém-criada ban-
deira tarifária que, desde 1º de 
janeiro, vem sendo cobrada nas 
contas de luz para repassar ao 
consumidor o aumento de custos 
de geração para o setor de ener-
gia elétrica.

Com isso, os preços para a 
bandeira amarela passarão dos 
atuais R$ 1,50 por 100 quilo-
watts-hora (kWh) para R$ 2,50 
– aumento de 67%. No caso da 

bandeira vermelha, a tarifa pas-
sará de R$ 3 para R$ 5,50: au-
mento de 83%. Não há cobran-
ça no caso da bandeira verde. 
Consumidores do Amazonas, do 
Amapá e de Roraima também 
não pagam a taxa. Por meio da 
bandeira tarifária, que adota as 
cores verde, amarelo e verme-
lho, o consumidor pode saber, a 
cada mês, se está pagando mais 
caro pela energia que gasta.

A proposta será discutida 
em audiências públicas previstas 
para o período de 9 a 20 deste 
mês na Aneel. Caso não haja alte-
ração no texto, os novos valores 
começarão a vigorar a partir de 
1º de março.

Aneel aprova novo reajuste de preços

Bandeiras tarifárias

Sabrina Craide
Repórter da Agência Brasil

Pedro Peduzzi  
Da Agência Brasil

Segundo o ministério, 
não há, em princípio, uma 
predisposição do governo em 

ampliar o período de vigên-
cia do horário de verão, esta 
é apenas uma das alternativas 

que estão em estudo, mas não 
há nada definido. No início do 
horário de verão deste ano, 

a estimativa do governo era 
uma economia de R$ 278 mi-
lhões, com geração de energia 

térmica no horário de pico. Na 
edição anterior, a economia 
foi R$ 405 milhões. 

O primeiro-ministro de Ti-
mor-Leste, Xanana Gusmão, en-
viou uma carta de renúncia ao 
presidente do país, Taur Matan 
Ruak, informou ontem o gover-
no timorense.

“Cabe agora ao presidente 
da República considerar e res-
ponder a esta carta de resigna-
ção. O primeiro-ministro cessará 
funções quando o presidente da 
República empossar o novo pri-
meiro-ministro”, afirma o comu-
nicado.

Na carta, à qual a agência de 
notícias Lusa teve acesso, Gus-
mão explica que a sua decisão se 
deve ao “entendimento comum” 
da necessidade de “uma reestru-
turação profunda, que permi-
ta assegurar, nestes dois anos 
e meio que restam ao governo, 
uma maior dinâmica em termos 
de eficiência”.

“Estamos no processo de cria-
ção do Estado, e todas as institui-
ções ainda são fracas. E nenhuma 
instituição deve sentir-se intocá-
vel”, afirmou ontem num debate 
público, em Díli.

Gusmão disse à Lusa que a 
sua saída se tornou “uma obri-
gação moral e política” e que a 
decisão de se afastar abre cami-
nho à nova geração. “Eu não fa-
laria de [momento] histórico, em 
termos de referir-se a mim, mas 
em termos de uma decisão que 
se tornou como uma obrigação 
moral e política. Ou agora ou 

Xanana Gusmão renuncia como  
primeiro-ministro do Timor-Leste 

REESTRUTURAÇÃO NO PAÍS
Milícia dissolve 
Parlamento e 
assume o poder 
no Iêmen

Papa é criticado 
ao defender que
pai dê palmadas 
em crianças

A milícia Houthi anun-
ciou ontem a dissolução do 
Parlamento iemenita e a 
criação de uma junta pre-
sidencial para governar o 
país provisoriamente. 

O Iêmen atravessa um 
vácuo político desde a renún-
cia do presidente Abdo Rabu 
Mansur Hadi e do primeiro-
-ministro Jaled Bahah no dia 
22 de janeiro, provocada pela 
escalada de violência em en-
frentamentos entre as forças 
de segurança e milicianos xii-
tas na capital Sanaa. 

Na chamada “declaração 
constitucional”, transmitida 
desde o palácio presidencial 
via televisão, a liderança dos 
houthis anunciou a criação 
de um Conselho Nacional de 
551 membros, que substi-
tui o parlamento dissolvido. 
Ainda não está claro como 
serão apontados os mem-
bros do órgão. 

As declarações do papa 
Francisco defendendo que 
um pai pode dar uma palma-
da em seu filho para puni-lo, 
provocou uma onda de críti-
cas, especialmente na Alema-
nha e no Reino Unido.

 “Um bom pai sabe espe-
rar e perdoar, mas também 
corrigir com firmeza. Não é 
nem fraco, nem permissivo, 
nem sentimental”, disse o 
papa durante sua audiência 
geral no Vaticano sobre o pa-
pel do pai na família. 

Saindo do texto prepara-
do, ele acrescentou: “Uma vez, 
durante uma reunião, ouvi um 
pai dizer: ‘Às vezes dou umas 
palmadas em meus filhos, mas 
nunca no rosto para não hu-
milhar’. Isso é bonito, tem um 
senso de dignidade. Ele deve 
punir, e de maneira justa”. 

Passada quase desperce-
bida na Itália, a observação, 
feita durante a audiência geral 
desta última quarta-feira no 
Vaticano, foi fortemente criti-
cada mais ao norte. 

“Não há nenhum tipo de 
tapa contra filhos digno. Te-
mos de ser claros. Toda vio-
lência contra as crianças é to-
talmente inaceitável”, declarou 
a ministra alemã da Família, 
Manuela Schwesig.

A Associação Ajuda Ale-
mã à Infância pediu ao pon-
tífice argentino que corri-
gisse o quanto antes o erro: 
“Este papa é particularmente 
humano, mas todo homem 
pode errar.

O Iêmen vive
grave crise 
após a renúncia 
do presidente 
Abdo Rabu 
Mansur e  
do premiê  
Jaled Bahah 

nunca mais, e ficava a nova ge-
ração demasiado dependente”, 
disse.

O presidente de Timor-Leste 
anunciou que vai dar início ao 
processo de escolha de um novo 
primeiro-ministro na próxima se-
gunda-feira, consultando todos 
os partidos políticos com repre-
sentação parlamentar.

Xanana foi um dos líderes 

da resistência timorense durante 
a ocupação indonésia e depois 
o primeiro presidente da Timor-
-Leste após a independência, em 
2002. Ele permaneceu no cargo 
por cinco anos, e depois ocupou 
o posto de primeiro-ministro por 
mais sete anos e meio. Timor-Les-
te é um país insular de língua ofi-
cial portuguesa localizado na Ásia 
e Oceania.

Xanana Gusmão disse que sua renúncia abre espaço para a nova geração no país

FOTO: Reprodução/Internet
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CAMPEONATO PARAIBANO

Vilar muda time contra o Lucena

Depois do fracasso na 
estreia da Copa do Nordes-
te, o Botafogo volta a campo 
hoje à tarde pelo Campeo-
nato Paraibano. O Belo en-
frentará o Lucena, às 18h30, 
no Estádio Almeidão, válido 
pela segunda rodada. A par-
tida será a principal de uma 
rodada dupla, que terá na 
preliminar Miramar e Cam-
pinense, às 15h30. 

O Botafogo deverá ter 
mudanças para a parti-
da contra o Lucena. Assim 
como a torcida, o técnico 
Marcelo Vilar não externou, 
mas mostrou no coletivo 
apronto para o jogo de hoje, 
que não ficou satisfeito com 
o rendimento de alguns jo-
gadores, no jogo pela Copa 
do Nordeste, dentre eles, 
o volante Zaquel e o meia 
Chapinha. Vilar escalou Hér-
cules no lugar de Zaquel e 
Jônatas Belusso, que foi fi-
nalmente regularizado, no 
lugar de Chapinha, mudan-
do também o esquema, ago-
ra utilizando dois atacantes. 
Rafael Oliveira não partici-
pou do treino, porque sen-
tiu um desconforto no tor-
nozelo esquerdo, mas não é 
problema para o jogo e está 
escalado.

Sendo assim, o Belo de-
verá entrar em campo com 
a seguinte formação: Geni-
valdo, Toti, Roberto Dias, 
Carlinhos e Alex Cazumba; 
Hércules, Guto, Doda e Bis-
marck, Jônatas Belusso e Ra-
fael Oliveira.

Botafogo joga contra 
o Bonsucesso pelo
Campeonato Carioca

Página 23

Jônatas Belusso será 
uma das novidades do
Belo hoje no Almeidão

No Lucena, a novida-
de deve ser o lateral Tiago 
Granja, que foi repatriado 
ao clube, depois de ter sido 
um dos destaques do clube 
da Segunda Divisão. O Tuba-
rão do Porto está na sétima 
colocação, com apenas três 
pontos conquistados e pre-
cisa reagir para se afastar da 
zona de rebaixamento.

O técnico Ramiro deve-
rá levar a campo a seguinte 
equipe: Danilo, Zé Wilker 

(ou Tiago Granja), Marcon-
des, Alemão e Thalison; Mar-
cílio, Dinho, Rhuan (ou Dú) 
e Deda (ou Rafael Paraíba); 
Ribinha e Manu.

Miramar x Campinense
No Campinense, o fato 

do Miramar está na lanter-
na do campeonato, sem ter 
somado um ponto se quer 
na competição, está sendo 
encarado como um perigo e 
não uma facilidade. Segun-

do o técnico Francisco Diá, 
não pode haver clima de já 
ganhou, porque segundo ele, 
não existe mais jogo fácil. 
“Apesar de ter perdido todos 
os jogos, o Miramar deu mui-
to trabalho e chegou a estar 
vencendo algumas partidas. 
Temos que entrar com serie-
dade para podermos vencer 
a partida”, disse o treinador.

Diá teve uma notícia boa 
do Departamento Médico. 
O lateral direito Eby, o meia 

Gabriel Pimba e o lateral 
esquerdo Jefferson Recife, 
considerados titulares, estão 
liberados, treinaram nor-
malmente e devem enfrentar 
o Miramar.

A provável escalação 
do Campinense é a seguin-
te: Marcão, Paulinho (Eby), 
Joécio, Rodrigão e Luiz Fer-
nando (Jefferson Recife); 
Negretti, Michel, Willian e 
Sandrinho; Leandro Santos e 
Felipe Alves.

Pelo lado do Miramar, o 
técnico Givanildo Silva, que 
ainda não conseguiu um pon-
to se quer no campeonato, vai 
tentar surpreender a Raposa, 
com uma marcação forte, ex-
plorando os contra-ataques. 
Ele deve repetir o mesmo 
time que perdeu para o CSP, 
por 2 a 1, com Roberto, Éba-
no, Kaleb, Pelado e Guilher-
me; Nino Cabedelo, Netinho, 
Matheus e Nino Paraíba; Téo 
e Paulinho.

Foto: ortilo Antônio

Fotos: Epitácio Dandas

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de muito treino na tentativa de consertar os erros do time na estreia da Copa do Nordeste, o Botafogo entra em campo hoje para enfrentar o Lucena pelo Estadual

Santa Cruz e Sousa fazem 
hoje às 16h, um jogo histórico 
em João Pessoa, pelo Campe-
onato Paraibano. A partida 
marcará a inauguração em 
jogos oficiais do Centro de 
Treinamento Ivan Thomaz, no 
Valentina de Figueiredo, que 
passou por pequenas reformas 
para se adaptar as exigências 
do Estatuto do Torcedor, como 
a colocação de um alambrado 
de 2,5m, impedindo acesso do 
torcedor ao gramado.

Segundo o adminis-
trador do CT Ivan Thomaz, 
Epitácio Dantas, para este 
primeiro jogo na praça de es-
portes serão vendidos apenas 
700 ingressos, para fazer um 
teste. "Na verdade, o CT tem 
capacidade para abrigar 1800 
pessoas sentadas conforta-
velmente nas arquibancadas. 
No jogo amistoso do Botafogo 
contra o Globo tivemos um 
público de 2 mil pessoas, mas 
neste primeiro jogo oficial, 
queremos observar bem todos 
os aspectos e por isso diminu-
ímos o público", disse o admi-
nistrador.

De acordo com Epitácio, 
o CT hoje é um dos estádios 
mais modernos da Paraíba, 
ganhando até mesmo para 
o Almeidão e Amigão, que 
foram reformados recente-
mente, em alguns aspectos. 
"Nós temos um gramado pa-

drão Fifa, com a grama tipo 
Celebration, medindo 105 x 
68, medidas oficiais exigidas 
pela Fifa, seguindo o mesmo 
padrão do Maracanã, além de 
um sistema de irrigação au-
tomatizado. Temos também 
12 banheiras de hidromassa-
gens térmicas, um auditório 
para 80 pessoas climatizado, 
além de academia de malha-
ção. Nosso sistema de ilumi-
nação tem 95 luminárias de 2 
mil watts cada, transforman-
do a noite em um dia ", enfa-
tizou o dirigente da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa, 
responsável pelo CT.

Santa Cruz e Sousa estão 
em situação parecida na tabe-
la. Ambos estão com sete pon-
tos ganhos e ocupam a terceira 
e quarta colocações respecti-
vamente. Aquele que vencer, 
se manterá no G4. Ambas as 
equipes vêm de derrotas. O 
Santa Cruz perdeu para o Auto 
Esporte , por 2 a 1, no jogo mais 
disputado do campeonato até 
agora. Já o Sousa perdeu para 
o Treze, por 2 a 0, e o clima nas 
hostes do Dinossauro não está 
nada bom. O técnico Pedrinho 
Albuquerque foi demitido e 
o time será dirigida interi-
namente por Pioca. O futuro 
treinador da equipe, Roberto 
Carlos, virá assistir o jogo, mas 
só comandará a equipe na pró-
xima partida. (IM)

Santa e Sousa fazem o
primeiro jogo oficial

CT DO VALENTINA

O Centro de Treinamento Ivan Thomaz , no  
Valentina de Figueiredo,  vai receber jogo do 

Campeonato Paraibano de Profissionais a partir de 
hoje com o jogo envolvendo as equipes do 

Santa Cruz e do Sousa 



Paraibano Kleber Ramos leva país 
ao topo do Ranking de Ciclismo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de fevereiro de 2015

Nascido em João Pessoa, 
atleta faz sucesso no 
Sul e Sudeste do Brasil

O paraibano Kleber 
Ramos, atualmente o 10º 
melhor do mundo no Ciclis-
mo de Estrada está sendo 
apontado pela Confederação 
Brasileira de Ciclismo como 
um dos responsáveis em le-
var o Brasil à liderança por 
equipes, do ranking America 
Tour, com o time Funvic/São 
José dos Campos. O primeiro 
lugar para o Brasil foi con-
firmado ontem pela União 
Ciclística Internacional, que 
divulgou a atualização do 
ranking internacional refe-
rente a 2014.

No rainking América 
Tour, o Brasil, com o time 
Funvic/São José dos Campos 
lidera a categoria com 193 
pontos, contra 87 pontos da 
equipe Colômbia e 46 pon-
tos da Androni Giocattoli. Na 
classificação individual o me-
lhor brasileiro é o paraibano 
Kleber Ramos, que ocupa a 
10ª colocação com 22 pontos. 
Alex Diniz (Funvic) é o 15º 
colocado com 13 pontos. O lí-
der é Daniel Diaz (Funvic), da 
Argentina, com 158 pontos.

Entre as mulheres, Flá-
via Oliveira, que compete 
pela equipe italiana Ale Ci-
pollini aparece como um dos 
destaques do Brasil ocupan-
do a 22ª colocação com 329 
pontos. A líder do ranking 
é Marianne Vos, somando 
1.363 pontos. Entre os paí-
ses, o Brasil aparece em 14º 
lugar de 73 nações.

No último dia 24, Kleber 
e os companheiros de equipe 
comandaram a festa da pe-
núltima etapa do Tour de San 
Luís de Ciclismo. O paraiba-
no, ainda, venceu a etapa 
rainha da competição. Uma 
semana depois, a mesma 
equipe voltou ao pódio em 
mais uma etapa, em San Luís. 

Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Por pouco o futebol não o perdeu para a música, 
pois quando garoto ele teve uma iniciação musical mui-
to intensa em sua cidade natal, a sua querida Itabaiana. 
Ele era clarinetista na banda de música de sua terra, 
chegando a estudar e a tocar na companhia  do então 
desconhecido Sivuca.

Mas para a sorte do nosso futebol, Ivan Bezerra 
de Albuquerque, conseguiu um emprego arranjado 
por um tio e se transferiu para a capital paraibana, 
isso no início da década de 1950. Ao final do expe-
diente, Ivan Bezerra, comparecia quase todos os dias 
ao tradicional “Ponto de Cem Réis” e lá participava 
das rodas de bate-papo sobre futebol.

Logo, o seu conhecimento sobre o futebol e a sua 
facilidade de gravar as escalações dos times, chamou 
a atenção das pessoas que para ali convergiam. E não 
demorou a surgir uma oportunidade para ingressar na 
radiofonia, quando foi convidado em 1952 para partici-
par da equipe esportiva da Rádio Arapuan - AM. Desse 
ano até os dias de hoje, o nosso comentarista campeão 
de audiência não parou de informar, comentar e esclare-
cer o torcedor paraibano... São mais de 60 anos viven-
ciando o nosso futebol, sempre com profissionalismo, 
ética e coerência. Ele passou pela redação de todos os 
jornais da capital, foi atentamente ouvido em todas as 
rádios de João Pessoa, sendo uma testemunha ocular 
dos altos e baixos do nosso futebol; mas a função de 
comentarista teve início no ano de 1953, já integrando 
a Rádio Tabajara, em um jogo do Auto Esporte, de João 
Pessoa, contra o Náutico, do Recife, em que substituiu o 
radialista Virgílio Trindade.

Ivan Bezerra frequentou 
e viu a demolição do antigo 
campo do Cabo Branco; acom-
panhou o surgimento e as 
várias reformas do Estádio Leonardo 
da Silveira, o campinho da Graça; 
presenciou a inauguração do Estádio 
Olímpico do Bói Só, e finalmente a 
construção do Almeidão, do Amigão 
e do Perpetrão, em João 
Pessoa, Campina Grande 
e Cajazeiras, respectiva-
mente.

Viu time de futebol 
deixar de existir, outros 
surgirem, mudarem as suas 
cores, a sede. Presenciou 
goleadas arrasadoras, gols 
impossíveis, juízes parciais, 
craques que aqui nasceram e 
depois conquistaram o mundo. 
Viajou por todo o Brasil e por vá-
rios países, sempre comentando com objetividade 
e simplicidade.

Testemunhou o Rei Pelé marcar o seu 999º gol, em 
cima de seu conterrâneo Lula, e depois jogar de goleiro 
para evitar o seu histórico milésimo em nosso solo. Re-
encontrou o rei, na Itália, em sua festa de cinquenta 
anos. Também se comoveu com a prematura 
morte de Nininho, o “ fiapo de ouro”.

Colaborou por vários anos com o esporte 

amador, trabalhando como 
árbitro de futebol de salão 
em diversos campeonatos 
do Estado. Não esqueceu as 

entidades de classe, integrando 
os quadros da API – Associação 

Paraibana de Imprensa, Sindica-
to dos Jornalistas, Sindicato dos 
Radialistas e como não poderia 
deixar de ser, da ACEP, Associa-

ção dos Cronistas Esportivos da 
Paraíba. Também deixou a sua 

contribuição, como técnico, de 
futebol, quando assumiu o co-

mando do extinto time do União.
Dentre as várias homena-

gens em que o comentarista Ivan 
Bezerra de Albuquerque fez jus, 
cito a que ocorreu recentemente,  

quando do aniversário da Rádio 
Tabajara, que de uma forma bas-
tante justa, nominou a sua cabine 
esportiva no Estádio Almeidão 

com o nome do decano da imprensa 
esportiva paraibana.

 Para nós, torcedores, sempre é 
bom saber que na próxima roda-

da iremos ouvir o bordão 
“meus amigos” no início 
de seus lúcidos e abaliza-
dos comentários.

O campeão de audiência

A Federação Paraiba-
na de Beach Soccer abre a 
temporada 2015 com a rea-
lização do Campeonato Esta-
dual Sub-13 Masculino, hoje, 
quando seis clubes filiados a 
entidade participam do cer-
tame. Os jogos acontecem na 
arena da federação, na Praia 
do Cabo Branco, em frente ao 
Sesc e Corpo de Bombeiros, 
no período da tarde.

Os seis clubes foram divi-
didos em duas chaves de três. 
Na rodada de abertura, com 
inicio às 15h, se enfrentam 

ADM/Maníacos x CCCLB do 
Alto do Mateus. Às 16h jogam 
Gama/Pitimbu Fênix x  Juven-
tude Brasileira/Mocidade. Fe-
chando a rodada, às 17h, due-
lam Porto de Crísto/Jacaraú x 
Moroni/Menino Jesus.

O Campeonato Parai-
bano de Beach Soccer 2015 
Sub-13 Masculino é chan-
celado pela Confederação 
Brasileira de Beach Soccer e 
promovido pela Federação 
Paraibana de Beach Soccer, 
tendo apoio da Prefeitura de 
João Pessoa.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O time de ciclistas da 
Funvic/São José dos 
Campo tem em seus 
quadros o piloto 
pessoense Kleber Ramos, 
décimo melhor do mundo 
em Ciclismo de Estrada

Federação inicia hoje 
Campeonato Sub-13

BEACH SOCCER Depois de Kaio, Minas acerta 
com atleta de futsal do Benfica

Depois de negociações 
com alguns clubes do Brasil, o 
ala-fixo Eduardo Bruno, de 19 
anos, acertou na manhã de on-
tem sua ida para a equipe do Mi-
nas Tênis Clube para disputar o 
Campeonato Mineiro Sub-20 de 
Futsal. Natural de João Pessoa 
e ex-atleta do Benfica Futsal, o 
paraibano firmou contratado 
até dezembro deste ano. 

Ele também será obser-
vado pelo treinador Paulinho 
Cardoso, para uma possível 
chance de se integrar também 
ao time principal, que dispu-
tará a liga nacional. Revelado 

Eduardo Bruno vai para a Sub-20

pelo Esporte Clube Cabo Bran-
co, Eduardo Bruno também 
passou pelo Santa Cruz do Re-

cife, Educar/SE, Copm/PB, Es-
trela do Mar/PB e por último 
o Benfica/PB, onde se sagrou 
campeão Paraibano Sub-17 e 
artilheiro da competição em 
2013, e bicampeão Paraibano 
Sub-20 2013/2014. 

Com a ida de Eduardo 
Bruno para o Minas Tênis 
Clube, aumenta para dois o 
número de paraibanos con-
tratados pelo clube mineiro. 
Há quinze dias, a agremiação 
acertou com o nadador Kaio 
Márcio Almeida, que já trei-
na no Parque Aquático do 
time. (ML)

FOtO: Divulgação

FOtO: Divulgação



Botafogo joga contra o Bonsucesso
campeonato carioca

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de fevereiro de 2015

O Botafogo terá uma 
novidade hoje às 17h (ho-
rário de Brasília), contra o 
Bonsucesso, no Engenhão. 
Tomas Bastos ganhou a po-
sição de Gegê e terá sua pri-
meira oportunidade entre 
os titulares. O técnico René 
Simões promoveu a mu-
dança na manhã de ontem, 
em treino no campo anexo 
do Engenhão. 

Com isso, o Botafogo 
vai a campo com Jefferson, 
Gilberto, Roger Carvalho, 
Renan Fonseca, Carleto; 
Marcelo Mattos, Willian 
Arão, Diego Jardel, Tomas; 
Rodrigo Pimpão e Bill.  

Com um edema na coxa 
esquerda, Jobson mais uma 
vez não foi a campo e está 
fora da partida. A novidade 
na atividade foi a presença 
de Pimentinha. O atacante, 
que chegou ao clube nesta 
semana, foi a campo pela 
primeira vez com o restan-
te do elenco, mas treinou à 
parte e fez apenas trabalhos 
físicos. Durante a atividade, 
René Simões comandou um 
treino técnico-tático em 
campo reduzido.

Com quatro pontos, o 
Botafogo enfrenta o Bonsu-
cesso e a partida marcará o 
reencontro da torcida com 
o estádio. 

Flamengo x resende
Os atacantes Eduardo 

da Silva e Gabriel treinaram 
novamente com bola ontem, 
no Ninho do Urubu. Ambos 
os jogadores participaram 
de um coletivo contra os re-
servas do juniores do Fla. No 
entanto, o técnico Luxem-
burgo descarta a participa-
ção desses atletas para o jogo 
de hoje, contra o Resende, às 
19h30 (horário de Brasília), 
em Volta Redonda.

“Eles não jogam. Trei-
naram porque faz parte do 
processo de tratamento e re-
cuperação. A gente vai deixar 
esses jogadores para a próxi-
ma quarta-feira. Todos estão 
liberados, só estamos pre-
ocupados para não dar ne-
nhum outro problema, que 
os jogadores não precisem 
voltar ao Departamento Mé-
dico. Isso serve para preser-
var os atletas”disse o técnico.

Luxemburgo confirmou 
a equipe titular para pegar o 
Resende: César, Pará, Samir, 
Wallace e Anderson Pico; 
Márcio Araújo, Canteros e 
Arthur Maia; Nixon, Everton 
e Marcelo Cirino. Ou seja, o 
time será o mesmo que go-
leou por 4 a 0 o Barra Mansa 
na última quarta-feira.

“Vou repetir a mesma es-
calação que jogou contra o Bar-
ra Mansa” revelou o treinador.

técnico renê Simões 
promove a estreia do
meia tomas Bastos Inglês

10h45
Tottenham X Arsenal 
13h
Aston Villa X Chelsea CHE
Manchester City  X Hull 
QPR  X   Southampton 
Swansea City  X  Sunderland
Leicester City  X  Crystal Palace 
15h30
Everton  X  Liverpool 
Espanhol
13h 
Atlético Madri  X  Real Madrid
15h
Villarreal  X  Granada
17h
Levante  X  Málaga
19h
Real Sociedad  X  Celta 
Francês
13h 
Rennes  X  Olympique 
Copa Africana de Nações 
14h
Congo  X Guiné Equatorial 
Italiano
15h
Hellas Verona  X  Torino 
Carioca
17h
Botafogo  X  Bonsucesso 
19h30 
Resende  X Flamengo 
Francês 
17h
Bastia  X  Metz
Evian   X  Bordeaux 
Montpellier  X  Lille 
Reims  X  Lorient 
Caen   X  Toulouse 
Gaúcho
17h 
Internacional  X Novo Hamburgo
18h30
Passo Fundo  X  Caxias 
19h
Veranópolis   X  Ypiranga-RS 
Mineiro
17h 
Mamoré  X  Atlético-MG 
Paulista
17h
São Bernardo  X  Capivariano
São Bento  X  Marília 
Penapolense  X  Ituano 
19h30
Mogi Mirim  X  Bragantino 
São Paulo  X  XV de Piracicaba
21h
Rio Claro  X   Linense
Italiano
17h45 
Juventus  X   Milan
Sul-Americano Sub-20
17h50 
Paraguai  X Peru
20h
Brasil Sub-20  X  Colômbia 
22h10
Argentina  X  Uruguai
Cearense
18h 
Guarany de Sobral  X Itapipoca 
19h45
Fortaleza  X  Icasa 
Português 
18h15
Moreirense  X  Porto 
Baiano
19h30 
Bahia  X  Jacobina 
Paranaense
19h30
Coritiba  X  Operário 
Sul-Americano Sub-20
21h
Pernambucano 
Vera Cruz  X  Ypiranga
Atlético-PE  X  Porto
Pesqueira  X  América

Jogos de hoje

Obs: Horários de Brasília

Luxemburgo 
opta por não 
escalar 
Gabriel e 
Eduardo Costa, 
embora já 
estejam 
recuperados de 
contusão

O local das mortes li-
gadas ao futebol no Brasil 
mostra que a tentativa da Fe-
deração Paulista de Futebol, 
do Ministério Público de São 
Paulo e do Palmeiras de tor-
cida única no Allianz Parque 
não tem qualquer base histó-
rica, já que o número de tor-
cedores que perderam a vida 
na parte interna de um está-
dio é irrisório. Das 275 mor-
tes desde outubro de 1988, 
apenas 9 foram assim.

A última vez que um tor-
cedor perdeu a vida dentro 
do estádio foi em maio de 
2007. O atleticano Ronaldo 
Pedro Ferreira, de 23 anos, foi 
agredido após uma tentativa 
de entrada no Mineirão pelo 
acesso destinado à torcida ri-
val, no segundo jogo da deci-
são do Campeonato Mineiro. 
De lá para cá, 204 torcedores 
perderam a vida nas mais 
diversas circunstâncias, nos 
mais diversos lugares, pelos 
mais diversos motivos, mas 
sempre fora do estádio.

A tentativa de não ter 
torcedores corintianos den-
tro do Allianz Parque se 
torna ainda mais difícil de 
ser compreendida se levar 
em consideração que, das 
275 vítimas ligadas ao fute-
bol desde outubro de 1988, 

Última vez que um torcedor perdeu a vida 
em estádio de futebol foi em maio de 2007

conFronto De torciDaS

Jogadores do Botafogo em treinamento, ontem, para o jogo diante do Bonsucesso. Renê Simões ainda não vai lançar o reforço Pimentinha

Na próxima semana, o Inter-
nacional lançará uma nova cam-
panha de marketing que terá pa-
pel vital no futuro do clube. Com 
a peça, o Colorado quer atrair 
sócios, ampliar a receita que já 
obtém e garantir independência 
financeira da TV Globo. Mesmo 
depois do reajuste contratual pre-
visto para o ano que vem, a pro-
jeção vermelha é conseguir até 
R$ 8 milhões/mês com a torcida e 
superar em mais de 60% a cota de 
televisionamento.

Atualmente o Inter tem 104 mil 

sócios adimplentes e receita mensal 
de aproximadamente R$ 5,5 mi-
lhões com o setor. A campanha de 
marketing, vinculada à estreia na 
Libertadores, tentará elevar o nú-
mero de torcedores em 30%. Se der 
certo, serão até R$ 96 milhões/ano 
nos cofres do Beira-Rio.

O atual contrato com a Globo 
prevê, segundo o Inter, aumento 
de cota no ano que vem, saltan-
do dos atuais R$ 37 milhões para 
R$ 60 milhões. O plano vermelho, 
contudo, já considera o reajuste. 
O quadro social é o nosso plus, é 

a nossa ferramenta para aumen-
tar a receita do clube e criar uma 
aproximação com aqueles que re-
cebem mais da TV. A ideia é am-
pliar o número de sócios e dar este 
salto, com isto vamos conseguir 
até a cota do ano que vem”, disse 
Pedro Afatatto, vice de finanças 
do Internacional. “Se conseguir-
mos 50 mil novos sócios neste ano 
será maravilhoso, mas não dá para 
ter um número mágico. Iremos 
medindo ao longo do caminho”, 
indicou Luiz Fernando Nuñez, vice 
de marketing do clube.

Inter busca independência financeira
para nÃo DepenDer Da tV

mais da metade foram regis-
tradas em dias sem jogos. A 
atual temporada representa 
bem isso. Das três mortes já 
registradas em 2015, duas 
ocorreram sem qualquer 
tipo de disputa dentro das 
quatro linhas - membro da 
Gaviões foi morto num sába-
do à noite quando se dirigia 
a pé para uma festa e o presi-

dente de uma organizada do 
Treze, na Paraíba, foi assas-
sinado a tiros numa rua de 
Campina Grande.

Antes da morte do atle-
ticano no Mineirão, em 2007, 
um torcedor do Vila Nova foi 
agredido durante o clássi-
co contra o Goiás no Serra 
Dourada e acabou morren-
do duas semanas depois no 

hospital em decorrência das 
agressões. Em 2003, Rom-
mel Felix do Nascimento, de 
19 anos, foi assassinado com 
três tiros quando assistia um 
jogo nas dependências do 
Estádio Machadão. O crime 
ocorreu nas arquibancadas, 
embaixo do placar eletrôni-
co e o autor do assassinato 
não foi identificado.

Torcida do Corinthians sendo acuada pelos policiais após promover bagunça em estádio de São Paulo

FotoS: Reprodução da Internet
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Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006173
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DIAS DE 
TOLEDO FAR
CPF/CNPJ: 142082704-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$112,50
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004772
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DIAS DE 
TOLEDO FAR
CPF/CNPJ: 142082704-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$111,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004773
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DIAS DE 
TOLEDO FAR
CPF/CNPJ: 142082704-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$207,50
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004774
Responsavel.: MARMORARIA N.SRA.DA PENHA 
EIRELLI
CPF/CNPJ: 019336212/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.293,66
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007132
Responsavel.: MAYER E GUIMARAES LTDA
CPF/CNPJ: 009268680/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.675,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006904
Responsavel.: MONICA MARIA DE CASTRO ELEU-
THERIO
CPF/CNPJ: 689724664-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$334,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007043
Responsavel.: OLIMPIA MARIA VIEIRA ARAGAO
CPF/CNPJ: 845847934-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$967,72
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006919
Responsavel.: PONTUAL DIST DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.173,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007480
Responsavel.: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA 
MIRANDA
CPF/CNPJ: 012338915/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$954,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007090
Responsavel.: ROSEMBERG ALMEIDA CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 015498262/0001-03
Titulo: CHEQUER$298,00
Apresentante: JOAO PEREIRA SILVA
 
Protocolo: 2015 - 001881
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006693
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006736
Responsavel.: RR COMERCIO DE MATERIAL ES-
PORTIVO
CPF/CNPJ: 015228723/0001-10
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$995,85
Apresentante: WINNERS BRASIL PRODUTOS ES-
PORTIVOS
Protocolo: 2015 - 007020
Responsavel.: VERONICA MARIA NOBREGA AL-
MEIDA ME
CPF/CNPJ: 018923229/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$901,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006859
Responsavel.: JANAINA DA SILVA FREIRE
CPF/CNPJ: 025663354-19
Titulo: NT PROMISSORIAR$28.909,39
Apresentante: CJR ASSESSORIA E DOCUMENTOS 
LTDA
Protocolo: 2015 - 004977

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,  07/02/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADRIGHI LUIZ M DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 048897254-07
Titulo: IND CONDOMINIOR$554,04
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA 
BORGHES
Protocolo: 2015 - 006746
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 009612676/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$417,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007052
Responsavel.: ALEXANDRE LUCENA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 018473650/0001-10
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$265,00
Apresentante: MONTES DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Protocolo: 2015 - 003748
Responsavel.: ALICERCE CONSTRUCOES E IN-
CORP LTDA
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.708,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007104
Responsavel.: ANTONIO MARCELINO F NETO
CPF/CNPJ: 753669594-20
Titulo: DUP PRES SER IN  R$284,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007265
Responsavel.: ART EM PEDRAS COMERCIO DE 
MARMORES
CPF/CNPJ: 008239788/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000247
Responsavel.: CAMARAO A BESSA LTDA ME
CPF/CNPJ: 015211075/0001-99
Titulo: DUP PRES SER IN  R$540,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007276
Responsavel.: CAIO DE CARVALHO ROCHA
CPF/CNPJ: 010113714-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007270
Responsavel.: ESA ENG E SERV AMBIENTAIS 
LTDA EPP
CPF/CNPJ: 019164076/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.327,01
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006494
Responsavel.: FLAVIO MARCEL PEREIRA BARREIRO
CPF/CNPJ: 008479894-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$480,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007898
Responsavel.: HELEN CRISTINA TOMAZ PEREIRA
CPF/CNPJ: 059746094-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$178,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007963
Responsavel.: HELEN CRISTINA TOMAZ PEREIRA
CPF/CNPJ: 059746094-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$178,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007966
Responsavel.: JAILSON ANACLETO DE SANTANA
CPF/CNPJ: 008978290/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.482,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007928
Responsavel.: JOAO PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ: 013508264/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$870,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007910
Responsavel.: LUCIMAR BARRETO DE LIMA
CPF/CNPJ: 075064454-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007965
Responsavel.: LUCIMAR BARRETO DE LIMA
CPF/CNPJ: 075064454-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007967
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$842,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006857
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIRA
CPF/CNPJ: 018091887/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$330,26

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I OD EP R O T E S T O
 E D I T A L

Protocolo: 2015 - 006913
Responsavel.: GALVANI FRANCISCO DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 014341935/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$347,56
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006053
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 012481237/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006412
Responsavel.: GALVANI FRANCISCO DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 014341935/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$457,58
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006052
Responsavel.: HUMBERTO SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 054597764-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007004
Responsavel.: JOBSON RIBEIRO PEREIRA
CPF/CNPJ: 007920934-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002956
Responsavel.: JOSE ALVES BARBOSA MINIMERCADO
CPF/CNPJ: 004729019/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$585,45
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006962
Responsavel.: FRANCISCA JULIA CAVALCANTI 
LACERDA
CPF/CNPJ: 617833404-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.143,69
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006762
Responsavel.: MARIA GORETE LIMA
CPF/CNPJ: 396726894-20
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 90,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006605
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$441,37
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006316
Responsavel.: NORDE ONDAS ATLANTICO ADM.
DE HOTEIS
CPF/CNPJ: 014055853/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.400,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007579
Responsavel.: NORD BLUE ADM.DE HOTEIS E 
FLATS LTD
CPF/CNPJ: 013823366/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$407,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006844
Responsavel.: PE PEQUENO MAGAZINE LTDA
CPF/CNPJ: 004367519/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$772,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007207
Responsavel.: PSICONEURO-CLINICA DE AVAL.E 
REAB.E
CPF/CNPJ: 006859751/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$686,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007325
Responsavel.: ROSELI GULKA CAMPOS RAMOS
CPF/CNPJ: 802819829-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$275,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007262
Responsavel.: SANTA JULIA INCORP. E CONST. L
CPF/CNPJ: 006081565/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$710,13
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006966
Responsavel.: SANTA JULIA INCORP. E CONST. L
CPF/CNPJ: 006081565/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$132,26
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006967
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$214,72
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007003

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  06/02/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANTONIO AGRIP OLIV MERCADINHO
CPF/CNPJ: 005530630/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$303,53
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006392
Responsavel.: ALBERTO MARQUES DE SANTANA ME
CPF/CNPJ: 008438669/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.011,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001018
Responsavel.: ADJAIR GONCALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 215753204-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007253
Responsavel.: BERTRAND ALMEIDA CORREIA DE SA
CPF/CNPJ: 022451644-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 97,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007230
Responsavel.: CLESIO CLEIRI DE SOUZA VIEIRA
CPF/CNPJ: 839402354-15
Titulo: NT PROMISSORIAR$200,00
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo: 2015 - 006794
Responsavel.: CLESIO CLEIRI DE SOUZA VIEIRA
CPF/CNPJ: 839402354-15
Titulo: NT PROMISSORIAR$200,00
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo: 2015 - 006795
Responsavel.: C. L. ENG.DE INSP.DE EQUIP.E SEG.TR
CPF/CNPJ: 004737655/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.775,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006918
Responsavel.: CLESIO CLEIRI DE SOUZA VIEIRA
CPF/CNPJ: 839402354-15
Titulo: NT PROMISSORIAR$200,00
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo: 2015 - 006796
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ: 017907797/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$103,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007162
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ: 017907797/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$155,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006080
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ: 017907797/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$312,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007415
Responsavel.: DAVI CONSTRUCOES EMPREEND 
LTDA
CPF/CNPJ: 019128352/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007241
Responsavel.: DAVI CONSTRUCOES EMPREEND 
LTDA
CPF/CNPJ: 019128352/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$840,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007211
Responsavel.: DAVI CONSTRUCOES EMPREEND 
LTDA
CPF/CNPJ: 019128352/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$760,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007206
Responsavel.: EDUARDO JOSE ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 021118593/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$334,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007182
Responsavel.: ELTON SILVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 026125574-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007252
Responsavel.: FADA CONSTRUCOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 011126639/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$552,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006559
Responsavel.: FAMEX - COMERCIAL ATACADISTA 
DE GAS
CPF/CNPJ: 005483332/0004-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$714,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB

Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 31,85
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006996
Responsavel.: FARIAS SOARES COMERCIO E 
SERVICOS L
CPF/CNPJ: 018411490/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$480,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006495
Responsavel.: JOSE FERNANDO LIMA
CPF/CNPJ: 019520098/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.469,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007360
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$691,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007565
Responsavel.: MARCIANA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 012695308/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.937,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007590
Responsavel.: NEWTON LEONARDO ALMEIDA DE HOL
CPF/CNPJ: 005454311/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.949,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006123
Responsavel.: SIND.DOS ENGE DO ESTADO DA PB
CPF/CNPJ: 008988107/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007244
Responsavel.: TECELAGEM BRASIL COMERCIO 
DO VESTUA
CPF/CNPJ: 014102287/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.204,12
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006287
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$315,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007828

 Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  07/02/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

  - Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ADRIANO AYRES DA SILVA
CPF/CNPJ: 017814444/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$664,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006520
Responsavel.: ARYELLISON R SILVA (ARY GUINCHOS)
CPF/CNPJ: 013467323/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$790,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007327
Responsavel.: ALICERCE CONST. E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006957
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE ROUP
CPF/CNPJ: 019156093/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.135,76
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007823
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$559,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007979
Responsavel.: CONSTRUSONHOS CONST. E ADMINIS
CPF/CNPJ: 013486052/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$354,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007753
Responsavel.: ELLETROSEG COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ: 013240679/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$480,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006496
Responsavel.: EDIFICIO RESIDENCIAL DOKIMOS
CPF/CNPJ: 011108450/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$217,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007666
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$455,72
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008017
Responsavel.: FRANCISCO HUMBERTO ZIFINO DOS
CPF/CNPJ: 477802314-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro 
Oficial, nomeado pela portaria nº 094/2014, de 26/11/2014, torna público a todos os interessados que 
no dia 24 de fevereiro de 2015 às 09h00min, horário local, no prédio do Telecentro Comunitário Abílio 
Cavalcante vizinho a sede da Prefeitura na Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07. - Centro - Cabaceiras 
PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2015, tipo menor preço por 
itens, tendo por objeto a: Contratação de serviços de Transporte Escolar em diversas localidades do 
município de Cabaceiras, no total de 18 (dezoito) veículos, tipo menor proposta e/ou lance por KM 
RODADO em cada Rota, sendo o combustível, o motorista e a manutenção do veículo por conta 
do Contratado, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte dos alunos 
da Zona Rural para a sede do município, conforme consta do Edital durante o exercício de 2015. O 
Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo será 
regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. 
Maiores informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou 
através do telefone (83) - 3356.1117/9922.6776 das 09h00min as 12h00min (horário local). JOSÉ 
ALEXANDRE FILHO - Pregoeiro Oficial - Cabaceiras PB, 06 de fevereiro de 2015. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro 

Oficial, nomeado pela portaria nº 094/2014, de 26/11/2014, torna público a todos os interessados 
que no dia 24 de fevereiro de 2015 às 11h30min, horário local, no prédio do Telecentro Comuni-
tário Abílio Cavalcante vizinho a sede da Prefeitura na Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07. - Centro 
- Cabaceiras PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2015, tipo 
menor preço por itens, tendo por objeto a: Contratação de empresa do ramo para aquisição de 
produtos de limpeza, destinados às escolas da rede pública municipal, as demais Secretarias e os 
Departamentos Municipais, sendo o fornecimento dos produtos de forma parcelada e de acordo 
com a necessidade de cada Secretaria até o dia 31/12/2015, conforme relação dos produtos e 
quantidades constantes no Edital. 

O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. 
Maiores informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou 
através do telefone (83) - 3356.1117/9922.6776 das 09h00min as 12h00min (horário local). JOSÉ 
ALEXANDRE FILHO - Pregoeiro Oficial - Cabaceiras PB, 06 de fevereiro de 2015. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro 

Oficial, nomeado pela portaria nº 094/2014, de 26/11/2014, torna público a todos os interessados 
que no dia 25 de fevereiro de 2015 às 09h00min, horário local, no prédio do Telecentro Comuni-
tário Abílio Cavalcante vizinho a sede da Prefeitura na Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07. - Centro 
- Cabaceiras PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2015, tipo 
menor preço por itens, tendo por objeto a: 

Contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda 
das escolas da rede pública municipal, as demais Secretarias e os Departamentos Municipais, 
sendo o fornecimento dos produtos de forma parcelada e de acordo com a necessidade de cada 
Secretaria até o dia 31/12/2015, conforme relação dos produtos e quantidades constantes no Edital.

O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. 
Maiores informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou 
através do telefone (83) - 3356.1117/9922.6776 das 09h00min as 12h00min (horário local). JOSÉ 
ALEXANDRE FILHO - Pregoeiro Oficial - Cabaceiras PB, 06 de fevereiro de 2015. 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 23 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de forma parcela de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para Prefeitura Municipal 
de São João do Rio do Peixe-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 05 de Fevereiro de 2015

ALINE DE OLIVEIRA PIRES - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 05 de Fevereiro de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 16:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos destinados 
ao transporte dos Estudantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 05 de Fevereiro de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais médicos hospitalares e laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 05 de Fevereiro de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material de expediente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 05 de Fevereiro de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 13:00 horas do dia 05 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
de limpeza. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 05 de Fevereiro de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DE ESCOLAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 06 de Fevereiro de 2015.
FELIPE SILVA DE MEDEIROS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2014
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA ME CNPJ 19.125.796/0001-37 no valor total de R$ 21.798,00, MAYER E GUIMARAES LTDA 
ME CNPJ 09.268.680/0001-01 no valor total de R$ 18.226,00 e SOSERV COMERCIO E SERVI-
ÇOS EIRELI ME CNPJ 12.085.495/0001-88 no valor total de R$ 6.542,00. Demais informações 
83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 05 de fevereiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2014
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor das empresasNORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA ME CNPJ 19.125.796/0001-37 no valor total de R$ 21.798,00, MAYER E GUIMARAES LTDA 
ME CNPJ 09.268.680/0001-01 no valor total de R$ 18.226,00 e SOSERV COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI ME CNPJ 12.085.495/0001-88 no valor total de R$ 6.542,00. Em consequência, ficam con-
vocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, 
da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas 
em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 05 de fevereiro de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de SPORT’S MAGAZINE LTDA EPP CNPJ 04.826.424/0001-60 
no valor total de R$ 81.799,70. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 06 de fevereiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 - SRP
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor das empresasSPORT’S MAGAZINE LTDA EPP CNPJ 04.826.424/0001-60 no 
valor total de R$ 81.799,70. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 06 de fevereiro de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2015, licitação 
modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Execução dos Serviços de Ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Sumé - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 04 de Fevereiro de 2015

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
Proc. Administrativo nº 227/2015
OBJETO:  Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Internet Via Rádio, 

conforme Termo de Referência, constantes no ANEXO I. ABERTURA: 20/02/2015, às 09:30 horas. 
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: 
PRÓPRIOS E OUTORS CONVÊNIOS / CONSTANTE NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas  - Nova Olinda, 06 de fevereiro de 2015.

Pedro Cabral Cazé
Presidente da CPL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
Proc. Administrativo nº 232/2015
OBJETO:  Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Construção, 

Elétrico e Hidráulico para atender necessidades em pequenas reformas de prédios públicos e vias 
urbanas no município de Nova Olinda, conforme Termo de Referência, constantes no ANEXO I. 
ABERTURA: 20/02/2015, às 13:00 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO 
DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIOS E OUTORS CONVÊNIOS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas  - Nova Olinda, 06 de fevereirode 2015.

Pedro Cabral Cazé
Presidente da CPL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
Proc. Administrativo nº 233/2015
OBJETO:  Contratação de empresa ou pessoa física para locação de veículos e 

prestação de serviços com Transporte Escolar dos estudantes matriculados na Rede Municipal 
de ensino de Nova Olinda, conforme Termo de Referência, constantes no ANEXO I. ABERTURA: 
20/02/2015, às 14:00 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIOS E OUTORS CONVÊNIOS / CONSTANTE NO ORÇA-
MENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas  - Nova Olinda, 06 de fevereiro de 2015.

Pedro Cabral Cazé
Presidente da CPL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Proc. Administrativo nº 234/2015
OBJETO:  Contratação de empresa ou pessoa física para locação de veículos e 

prestação de serviços com Transporte Escolar dos estudantes matriculados na Rede Estadual 
de ensino de Nova Olinda, conforme Termo de Referência, constantes no ANEXO I. ABERTURA: 
20/02/2015, às 15:00 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIOS E OUTORS CONVÊNIOS / CONSTANTE NO ORÇA-
MENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas  - Nova Olinda, 06 de fevereiro de 2015.

Pedro Cabral Cazé
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 012/2015

O município de São Bentinho/PB, através de sua Equipe de Pregões, torna público para o 
conhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Aquisição de Material 
Médico-Hospitalar para atender a demanda da rede municipal de saúde do Município de São 
Bentinho/PB, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de conformidade 
com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação 
será no dia 20 de fevereiro de 2015, às 08:15h (oito horas e quinze minutos), na sala da Comissão 
Permanente Licitação, situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. 
Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 04 de fevereiro de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 013/2015

O município de São Bentinho/PB, através de sua Equipe de Pregões, torna público para o co-
nhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Aquisição de Medicamentos 
de Controle Especial para atender a demanda da rede municipal de saúde do Município de São 
Bentinho/PB, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de conformidade com 
o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será 
no dia 20 de fevereiro de 2015, às 10:40h (dez horas e quarenta minutos), na sala da Comissão 
Permanente Licitação, situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. 
Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 04 de fevereiro de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 014/2015

O município de São Bentinho/PB, através de sua Equipe de Pregões, torna público para o co-
nhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Aquisição de Medicamentos 
Básicos para atender a demanda da rede municipal de saúde do Município de São Bentinho/PB, 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de conformidade com o Edital 
e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia 
20 de fevereiro de 2015, às 14:00h (quatorze horas), na sala da Comissão Permanente Licitação, 
situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. Editais, anexos e 
demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, 
das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 04 de fevereiro de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 09h00min no dia 23 de fevereiro 
de 2015, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2015, para Aquisição de gêneros alimen-
tícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para 
atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital pode 
ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, 
Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 
08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 06 de fevereiro de 2014.
José Wilas Pereira – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015, 
do tipo Menor Preço, objetivando a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, foi considerada deserta pela ausência de licitantes. 
Desta forma, fica a mesma republicada com abertura para as 09h00min do dia 23/02/2015 (horário 
local). O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das 
Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, 
no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 Hrs.

Coxixola - PB, 06 de fevereiro de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
001/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS foi considerada 
deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma republicada com abertura para as 
10h00min do dia 23/02/2015 (horário local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino 
da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3366 
– 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 06 de fevereiro de 2015.
Amanda Soares Freire Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Esportivos, conforme anexo I deste edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. 
Email: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

Pirpirituba - PB, 06 de Fevereiro de 2015.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nasci-

mento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015, do tipo menor preço por item, para locação 
de softwares para Prefeitura Municipal de Ibiara, cuja abertura será no dia 20.02.2015 às 09:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 06 de Fevereiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 

João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 25 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisições parceladas de MATERIAIS DE 
LIMPEZA e HIGIENE PESSOAL, destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita, Secretarias 
Municipais e Fundo Municipal de Saúde até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 06 de Fevereiro de 2015
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 13h00min – horário local, do dia 25 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisições parceladas 
de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e aos diversos setores da 
Administração Municipal até dezembro de 2015. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 06 de Fevereiro de 2015
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Locações de Veículos 
diversos para melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais até dezembro de 2015; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ABRRÃO BATISTA DE OLI-
VEIRA - R$ 14.400,00; AILTON LOPES DO NASCIMENTO - R$ 18.600,00; ANDREA LORENÇO 
MEDEIROS - R$ 18.600,00; CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA - R$ 18.600,00; CLODOALDO 
ARAUJO DO NASCIMENTO - R$ 18.000,00; ERIVAN BARBOSA - R$ 14.400,00; FERNANDO DE 
SOUSA AMORIM - R$ 18.600,00; FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA - R$ 18.600,00; FRANCISCO 
EVANGELISTA DA SILVA - R$ 18.600,00; GERALDO BENEDITO DA SILVA - R$ 23.400,00; GIVAL-
DETE MARINHO DOS SANTOS - R$ 23.400,00; IVANILDO FELIPE DE MACENA - R$ 18.600,00; 
IVONETE FERNANDES DA SILVA - R$ 18.600,00; JOÃO MACENA - R$ 38.400,00; JOSÉ ADELMO 
DELFINO DA SILVA - R$ 18.600,00; JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - R$ 18.600,00; JOSÉ GAR-
CEZ DE ARAUJO NETO - R$ 18.600,00; JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - R$ 39.000,00; JOSÉ 
ROBERTO DANIEL DE SOUZA - R$ 14.400,00; JOSUÉ ROSENO FERREIRA - R$ 18.600,00; 
LIDIVÂNIA DE LIMA MACENA - R$ 18.600,00; LUIZ ANTONIO FERREIRA - R$ 18.600,00; MA-
NASSES SOARES PEREIRA - R$ 18.600,00; MANOEL GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR - R$ 
18.600,00; MARIA ALVES BATISTA - R$ 18.600,00; MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS - R$ 
18.600,00; MARIA DO CARMO DE LIMA- R$ 21.600,00; MARINALDO ALBERTINO DA SILVA - R$ 
18.600,00; MARIO MENDES DA COSTA - R$ 18.600,00; MAYLSON FIDELES HENRIQUE - R$ 
14.400,00; NORMA SUELY RAMOS - R$ 18.600,00; OLIVEIRO ROCHA NETO - R$ 18.600,00; 
PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR - R$ 18.600,00; POLIBIO BATISTA ARAUJO - R$ 
18.600,00; RAFAEL DA SILVA CASTRO - R$ 23.400,00; REGINALDO DE LIMA FERNANDES - 
R$ 18.600,00; RONALDO FERNANDES DIAS - R$ 18.600,00; THIAGO LEOBINO DE LIMA - R$ 
18.600,00; WANDEMBERG ALEXANDRE FÉLIX - R$ 30.000,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nasci-

mento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015, do tipo menor preço por item, para locação 
de softwares para o Fundo Municipal de Saúde, cuja abertura será no dia 20.02.2015 às 10:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 06 de Fevereiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de combustíveis para abastecimento nas cidades de Campina Grande 
e João Pessoa, cuja abertura será no dia 20.02.2015 às 11:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 06 de Fevereiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015 

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 

disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 13:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2015, processo licitatório na modalidade 
de TOMADA DE PREÇO nº 004/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação dos 
serviços de assessoria contábil para informação mensais da GFIP, para RAIS, DIRF DCTF e 
acompanhamento da regularidade da Prefeitura junto aos Órgãos Fiscalizadores; e contratação 
para Digitalização de todas as despesas do Município do ano de 2015 e locação de sistema de 
busca de documentos digitalizados. O Edital e anexos para a presente Tomada de Preço poderão 
ser obtidos no horário das 8:00 às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio 
sede desta Prefeitura Municipal de Curral Velho, situada na Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – 
centro de Curral velho – PB.

Curral Velho, 07 de Fevereiro de 2015.
Cláudio Nogueira Dos Santos 

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 

disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 14:30 horas do dia 24 de Fevereiro  de 2015, processo licitatório na modalidade 
de TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para :Contratação de 
empresa destinada aos serviços de locação de Softwares para Gestão Pública do Município de 
Curral Velho-PB. O Edital e anexos para a presente TOMADA DE PREÇO poderão ser obtidos 
no horário das 8:00 às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta 
Prefeitura Municipal de Curral Velho, situada na Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de 
Curral velho – PB.

Curral Velho, 07 Fevereiro de 2015.
Cláudio Nogueira Dos Santos 

Presidente da CPL

Aviso de licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, 

de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a 
quem interessar que fará realizar às 16:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2015, processo licitatório 
na modalidade de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para a Contratação dos serviços de 
assessoria contábil para informação mensais da GFIP, para RAIS, DIRF DCTF e acompanhamento 
da regularidade do Fundo Municipal junto aos Órgãos Fiscalizadores; e contratação para Digitalização 
de todas as despesas deste Fundo Municipal do ano de 2015 e locação de sistema de busca de 
documentos digitalizados durante o exercício de 2015.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede da Prefeitura, situada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 07 Fevereiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

Aviso de licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARA-

ÍBA, de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna 
público a quem interessar que fará realizar às 17:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2015, processo 
licitatório na modalidade de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para a Contratação de 
empresa destinada aos serviços de locação de Softwares para Gestão Pública do Município de 
Curral Velho-PB, durante o exercício de 2015.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede da Prefeitura, situada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 07 Fevereiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga, mediante 

requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de 
assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - 
CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2026.2093 
- Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter ativi-
dades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.305.2027.2096 - Manter atividades 
de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00004/2015 - 05.02.15 - REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 35.050,00 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00004/2015.
OBJETO: Aquisição parcelada de pães, bolos e salgados diversos, mediante requisição periódica.
ABERTURA: 03/02/2015 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 05/02/2015. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 
gás de cozinha GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga, mediante requisição periódica; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL 
LTDA - R$ 35.050,00.

Sapé - PB, 05 de Fevereiro de 2015
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO

Secretário

CÃMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
Cacimba de Areia - PB, 05 de fevereiro de 2015.

PORTARIA Nº IN 00001/2015
 O Presidente da Câmara Municipal de Cacimba de Areia do Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais, 
 R E S O L V E:
 ADJUDICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: serviços de assessoria jurídica de caráter 

administrativo, para defender a Câmara Municipal em juízo civil, trabalhista, e na justiça Federal e 
Tribunal de Contas, emitir parecer, orientar juridicamente, assessorar na área administrativa, orien-
tando o Presidente no cumprimento das leis, regimento interno e eventuais sindicâncias ou Inquéritos 
administrativos, para a Câmara de Cacimba de Areia/PB; com base nos elementos constantes da 
Exposição de Motivos nº IN00001/2015, a qual sugere a contratação de:

GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES
CPF Nº. 050.599.884-06
OAB/PB 18.938
END.: RUA HORACIO NÓBREGA, 3003, BELO HORIZONTE, PATOS – PB.
VALOR R$ 27.500,00. 
Publique-se e cumpra-se.

José Gonçalves Neto
Presidente da Câmara

Cacimba de Areia - PB, 05 de fevereiro de 2015.

PORTARIA Nº IN 00001/2015
 O Presidente da Câmara Municipal de Cacimba de Areia do Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais, 
R E S O L V E:
RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: serviços de assessoria jurídica de caráter 

administrativo, para defender a Câmara Municipal em juízo civil, trabalhista, e na justiça Federal e 
Tribunal de Contas, emitir parecer, orientarjuridicamente, assessorar na área administrativa, orien-
tando o Presidente no cumprimento das leis, regimento interno e eventuaissindicâncias ou Inquéritos 
administrativos, para a Câmara de Cacimba de Areia/PB; com base nos elementos constantes da 
Exposição de Motivos nº IN00001/2015, a qual sugere a contratação de:

GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES
CPF Nº.050.599.884-06
OAB/PB 18.938
END.: RUA HORACIO NÓBREGA, 3003, BELO HORIZONTE, PATOS – PB.
VALOR R$ 27.500,00. 
Publique-se e cumpra-se.

José Gonçalves Neto
Presidente da Câmara

AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015Torna público que fará realizar 
através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antônio Felix de Mendonça, S/N, 
Centro, Cacimba de Areia - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, licitação modali-
dade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos Serviços de contabilidade, 
assessoria técnica contábil, administrativa e financeira para a Câmara Municipal de Cacimba de 
Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.Cacimba de Areia - PB, 05 de fevereiro de 2015.Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis e óleos lubrificantes. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00001/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Município 
de Bananeiras/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RE-
CURSOS DA CIDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO/ 
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS/ TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE/ 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/ 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Bananeiras e: CT Nº 00001/2015 - 22.01.15 - ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES - ME - R$ 
1.396.271,60.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60006/2015, que objetiva: Prestação de 
serviços de provedor de acesso a internet para provimento de canal de comunicação IP dedicado 
para conexão a internet com suporte a aplicação TCP/IP, na velocidade de 37Mbps/Full Duplex 
(Link dedicado), destinados a Secretaria de Saúde e aos Órgãos ligados a esta.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNI-
CAÇÕES LTDA - R$ 84.000,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Fevereiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de provedor de acesso a internet para provimento de canal de 

comunicação IP dedicado para conexão a internet com suporte a aplicação TCP/IP, na velocidade de 
37Mbps/Full Duplex (Link dedicado), destinados a Secretaria de Saúde e aos Órgãos ligados a esta..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60006/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU-
RIDICA 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO 
DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.1016.2055 
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS 
DE SAUDE - ACS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 
- SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO 
DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS 33.90.39 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 
02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUTENÇÃO DA ÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.39 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60008/2015 - 06.02.15 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - R$ 

84.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80008/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME SOLICITAÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TALITO ROSSI ANACLETO 
E ANDRADE - R$ 36.530,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Fevereiro de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, 

DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS, 
CONFORME SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80008/2015.
DOTAÇÃO: 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 - 

MANTER AS ATIV.DA SEC.DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 
- RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 3333.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-FINAN. DOS SERV., PROG. E PROJ. DO SUAS 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.1039.2069 - MA-
NUT. DE ATIV. DE GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 
- RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 - MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 33.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. 
DE PROT.A.ESP.A FAM.E IND.-CREAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT. DO 
CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO PROG. DE CAP. E FOM. DOS TRAB. DO 
SUAS-IGD/SUAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 
- MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO 
TRABALHO - ACESSUAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 02.160 
- SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.1031.2083 - MANUT. DO FUNDO 
MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
001 - RECURSOS ORDINARIO 08.244.1031.2085 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR DA 
CRIAN E ADOLESC. - CMDCA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIO 
08.243.1037.2086 - MANUT. DAS AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2087 - MANUT. DO 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO EM RESI-
DÊNC. INCLUSIVA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80005/2015 - 06.02.15 - TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - R$ 36.530,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80008/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME SOLICITAÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TALITO ROSSI ANACLETO 
E ANDRADE - R$ 36.530,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Fevereiro de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME 
SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80008/2015.
DOTAÇÃO: 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 - 

MANTER AS ATIV.DA SEC.DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 
- RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 3333.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-FINAN. DOS SERV., PROG. E PROJ. DO SUAS 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.1039.2069 - MA-
NUT. DE ATIV. DE GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 
- RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 - MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 33.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. 
DE PROT.A.ESP.A FAM.E IND.-CREAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT. DO 
CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO PROG. DE CAP. E FOM. DOS TRAB. DO 
SUAS-IGD/SUAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 
- MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO 
TRABALHO - ACESSUAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 02.160 
- SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.1031.2083 - MANUT. DO FUNDO 
MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
001 - RECURSOS ORDINARIO 08.244.1031.2085 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR DA 
CRIAN E ADOLESC. - CMDCA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIO 
08.243.1037.2086 - MANUT. DAS AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2087 - MANUT. DO 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO EM RESI-
DÊNC. INCLUSIVA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80005/2015 - 06.02.15 - TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - R$ 36.530,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: Fornecimento Parcelado 
de Materiais de Construção compreendendo (Areia, Brita, Tijolos, paralelepípedos, cascalho, cas-
calhinho, telhas, caibro, linha e ripas), destinados a diversas secretaria do Município de Cajazeiras/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00010/2015.
OBJETO: Fornecimento Parcelado de Materiais de Construção compreendendo (Areia, Brita, 

Tijolos, paralelepípedos, cascalho, cascalhinho, telhas, caibro, linha e ripas), destinados a diversas 
secretaria do Município de Cajazeiras/PB.

ABERTURA: 02/02/2015 as 08:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 06/02/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80004/2015, que objetiva: Prestação de serviços de 
provedor de acesso a internet para provimento de canal de comunicação IP dedicado para conexão 
a internet com suporte a aplicação TCP/IP, na velocidade de 16Mbps/Full Duplex (Link dedicado), 
destinados a Sede  e aos diversos Setores/Programas, conforme solicitação da Secretaria de Ação 
Social; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADL LINK PROVEDOR 
DE INTERNET VIA RADIO - R$ 28.200,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Fevereiro de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de provedor de acesso a internet para provimento de canal de 

comunicação IP dedicado para conexão a internet com suporte a aplicação TCP/IP, na velocidade 
de 16Mbps/Full Duplex (Link dedicado), destinados a Sede  e aos diversos Setores/Programas, 
conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80004/2015.
DOTAÇÃO: 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 

- MANTER AS ATIV. DA SEC. DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 08.243.1031.2081 - MANUT. 
DO CONSELHO TUTELAR 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDI-
CA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.1031.2068 - CO. FINAN. DOS SERV. PROG. E PROJ. DO SUAS 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 08.244.1039 
- MANUT. DE ATIV. DE GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 - MANUT. DE OUTROS 
PROGRAMAS SOCIAIS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. DE PROT. A. ESP. A FAM. E IND. 
CREAS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 
- MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 
- MANUT. DO PROG. DE CAP. E FOM. DOS TRAB. DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 
- MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1010.2079 - PROG. DE 
PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 02.160 - SEC. MUN. DE CIDA-
DANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.1031.2083 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E ADOLECENTE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 08.244.1031.2085 - MANUT. DO CONSELHO MUN. 
DOS DIR. DA CRIAN. E ADOLECENTE - CMDCA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 08.243.1037.2086 - MANUT. DAS AÇÕES 
ESTRAT. DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2087 - MANUT. DO 
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. 
DO SERV. DE ACOLHIMENTO EM RESIDENC. INCLUSIVA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80006/2015 - 06.02.15 - ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO - R$ 28.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80006/2015, que objetiva:CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS), 
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRASLADOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 28 de Janeiro de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 80006/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECI-

MENTO DE MATERIAL (URNAS), SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRASLADOS.
ABERTURA: 28/01/2015 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 28/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80005/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento parcelado de Gás GLP e Água Mineral 20 L, destinado ao Fundo Municipal de 
Ação Social; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 28 de Janeiro de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 80005/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gás GLP e Água Mineral 

20 L, destinado ao Fundo Municipal de Ação Social.
ABERTURA: 28/01/2015 as 08:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 28/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80007/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRÁFICOS (CÓPIAS E 
PLASTIFICAÇÃO, ETC); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 28 de Janeiro de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 80007/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE REPROGRÁFICOS (CÓPIAS E PLASTIFICAÇÃO, ETC).
ABERTURA: 28/01/2015 as 10:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 28/01/2015.
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis e óleos lubrificantes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES - ME - R$ 1.396.271,60.

Bananeiras - PB, 22 de Janeiro de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

 Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015, 
que objetiva: Contratação de advogado para acompanhamento de processos administrativos e 
judiciais, consultoria e assessoria jurídica, acompanhamento de processo junto ao tribunal de justiça 
e poder judiciário federal e suas instâncias, atendendo às necessidades da Prefeitura Municipal 
de Cajazeiras, conforme solicitação da Secretaria de Administração; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA - R$ 60.500,00.

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de advogado para acompanhamento de processos administrativos e 

judiciais, consultoria e assessoria jurídica, acompanhamento de processo junto ao tribunal de justiça 
e poder judiciário federal e suas instâncias, atendendo às necessidades da Prefeitura Municipal de 
Cajazeiras, conforme solicitação da Secretaria de Administração.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00028/2015 - 06.02.15 - PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA - R$ 60.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2015.
OBJETO: Contratação de advogado para acompanhamento de processos administrativos e 

judiciais, consultoria e assessoria jurídica, acompanhamento de processo junto ao tribunal de justiça 
e poder judiciário federal e suas instâncias, atendendo às necessidades da Prefeitura Municipal de 
Cajazeiras, conforme solicitação da Secretaria de Administração.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 06/02/2015

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS- PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2015
OBJETO: Contratação de Empresa de empresa para aquisição de fardamentos, destinados a 

atender as necessidades de Diversas Secretarias do município de Patos (PB).
 ABERTURA: 23/02/2015 ás 09h00min (Horário local).
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos- PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS:0(xx) 83-3423-3610 – ramal 212   E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 06 de fevereiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015
OBJETIVO: Construção de 02(duas) Quadras Poliesportivas Cobertas, para beneficiar as Escolas 

Municipais de Ensino FundamentalZefinha Mota e Monsenhor Manoel Vieira, na cidade de Patos 
(PB), conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 27/02/2015, às 15h30min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 06 de fevereiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Prestação de serviços de 
provedor de acesso à internet para provimento de canal de comunicação IP dedicado para conexão 
a internet com suporte a aplicação TCP/IP.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - R$ 29.880,00.

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de provedor de acesso à internet para provimento de canal de 

comunicação IP dedicado para conexão a internet com suporte a aplicação TCP/IP..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 

04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDI-
NARIOS 02.020 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO 04.122.2003.2010 - MANUT. DA PROCURAD. 
GERAL DO MUNICIPIO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 
- MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.040 - SECRETARIA 
DA FAZENDA PUBLICA 04.123.2006.2013 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA PUBLICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINA-
RIOS 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04.122.2004.2014 - MANUT. DAS 
ATIV. DA SEC. DE MUN. DE PLANEJAMENTO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CONTROLE INTERNO 04.124.2012.2015 - MANUT. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 
02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA 15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. 
DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.080 - SECRETARIA MUN. DE POLITICA PUBLICAS 
- SEMPP 04.122.1026.2017 - MANUT. DO PROGRAMA EMPREENDER 33.90.39 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 04.122.2008.2019 
- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE POL. PUBLICAS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 14.422.1043.2020 - MANUT. 
DA SEC. DE POL. PUB. P/AS MULHERES 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.090 - SECRETARIA MUN DE EDUCA-
ÇÃO 12.361.1023.2021 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOS-
TOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002 - TRANSFERENCIA 
DO FUNDE (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005 - CONTRIBUIÇÃO 
DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 02.110 - SECRETARIA.DE JUVENTUDE, ESPORTE 
E TURISMO 23.695.1029.2046 - PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURA 33.90.39 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 
27.812.2007.2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA JUVENT. ESP. E TURISMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.120 - SEC. 
MUN. DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 20.601.2014.2053 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO 
DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00027/2015 - 06.02.15 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - R$ 

29.880,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE 
LTDA - R$ 599.305,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A 

DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, 
CONFORME SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015.
DOTAÇÃO: 02.090 -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 - MANUT. DAS 

ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 009 - RECEITA DE IMP. 
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOS-
TOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2029 - MANUT. O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 
12.361.1023.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00026/2015 - 05.02.15 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 

599.305,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do 
dia 19 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 
USO CONTROLADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 06 de Fevereiro de 2015
ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 09:00 horas do 
dia 19 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE 
DE ESTUDANTES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 06 de Fevereiro de 2015
ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada  de Pneus de primeira linha e acessórios destinados a frota de veículos do 
município conforme termo de referencia anexo I do edital . A reunião será no dia  19 de Fevereiro de 
2015, ás 08:30 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro 
- Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 06 de Fevereiro de 2015
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinada a  merenda escolar  como também as 
atividades das demais secretarias do municipio conforme  termo de referencia anexo I do edital . A 
reunião será no dia  19 de Fevereiro de 2015, ás 10:30 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 06 de Fevereiro de 2015
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 0092015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Contratação dos serviços de facilitadores para oficinas  de convívio em modalidades diferentes 
no serviço de convivência e fortalecimento  de vínculos para crianças,adolescentes e idosos do muni-
cipio de vista serrana conforme   termo de referencia anexo I do edital . A reunião será no dia  19 de 
Fevereiro de 2015, ás 14:20 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 
nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 06 de Fevereiro de 2015
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 
DERIVADO DE PETROLEO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AREIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - R$ 311.800,00; HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 
1.050.600,00.

Remigio - PB, 03 de Fevereiro de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DERIVADO DE PETROLEO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010 - GABI-

NETE DO PREFEITO 02010.04.122.1001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.1003.2008 - MANUTENÇÃO DA SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS 02040.04.122.1006.2012 
- MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 02.050 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA 02050.12.361.1007.2016 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA 02050.12.361.2003.2019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN-
DEB 40% 02050.12.361.2003.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
02050.12.361.2003.2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 02050.12.365.2004.2025 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02.060 - SECRETARIA DE SAUDE 
02060.10.301.1008.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 02.070 - SECRE-
TARIA DE AÇÃO SOCIAL 02070.08.122.1009.2035 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 
02070.08.243.2011.2040 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR 02.080 
- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA 02080.15.122.1010.2052 - MANUT. DAS 
ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA 02.090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 02090.20.122.1011.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA 02090.20.606.2015.2053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS 
02.110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
SAMU 02110.10.301.2008.2068 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA 
02110.10.301.2008.2072 - MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 
- IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 02110.10.304.2008.2075 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA 02110.10.305.2008.2076 - MANUT. DAS ATIV. 
DA VIG. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL 02.120 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 
02120.15.122.2027.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.140 - SE-
CRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 02140.04.122.2007.2088 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.160 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS 
02160.24.813.2006.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.170 - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.1009.2092 - MANUTENÇAO DO FUNDO 
MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
IGD 02170.08.243.2011.2037 - MANUT. DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULOS 
02170.08.244.2010.2044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF 3390.30.0000 - MATERIAL DE 
CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DA EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS DA SAUDE 014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO 
DE SAUDE - SUS 015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE 019 - TRANSFERÊNCIAS DO 
FUNDEB 40% 029 - TRANSFERÊNCIAS DO FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00041/2015 - 03.02.15 - AREIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - R$ 311.800,00
CT Nº 00042/2015 - 03.02.15 - HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 1.050.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de 01 (uma) Unidade Básica 

de Saúde no bairro do Ligeiro, Município de Queimadas – Paraíba.
ABERTURA: 26 de fevereiro de2015, às 12h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 05 de fevereiro de 2015.
Samantha Andrade Maia

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos, destinados a 
manutenção das diversas Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 15 de Janeiro de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015
O Pregoeiro Oficial torna público, para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO 

PRESENCIAL nº 0001/2015, que objetiva Aquisição parcelada de carnes; frangos e peixes frescos, 
e diversos, mediante requisição diária, conforme solicitação das Secretarias deste Município, do dia 
10 de fevereiro de 2015, às 09:00 horas para o dia 12 de fevereiro de 2015, no mesmo local e horário 
divulgado anteriormente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 ás 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 05 de Fevereiro 2015

IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 021 / 2015  EM, 02 DE FEVEREIRO DE 2015
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, Estado da Paraíba, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais:
Considerando que a concessão da licença para tratamento de interesse particular prevista no art. 

131, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002, se dá por liberalidade da Administração Pública;
Considerando o término da licença sem vencimentos concedida aos servidores municipais através 

da Portaria ESP nº 040/2012, de 26 de dezembro de 2012;
Considerando que alguns servidores, mesmo após o término da licença, não se apresentaram a 

esta Entidade para o reinício das suas atividades laborais;
Considerando, por fim, a necessidade do retorno de tais servidores às suas respectivas funções;

RESOLVE:
Art. 1º – Convocar os servidores relacionados a seguir para, no prazo de 10 (dez) dias contados 

da data da publicação desta portaria, retornarem ao exercício das funções dos cargos públicos por 
eles ocupados:

Servidores que Estavam em Licença para Tratar de Interesses Particulares
NOME MATRÍCULA CARGO
Cione Nóbrega de Sousa 1016 Agente Administrativo
Ivonete Porfírio Martins 1037 Agente Administrativo
Samara Nóbrega de Almeida 995 Professora
Art. 2º - Os referidos servidores deverão se apresentar na Prefeitura Municipal de Livramento, 

situada a Rua Ministro José Américo de Almeida, 386, Centro, junto à Secretaria de Administração e 
Finanças/Divisão de Recursos Humanos.

Art. 3º - O não atendimento pelos servidores ao disposto nos artigos 1º e 2º implicará em aplicação 
de sanções cabíveis aos mesmos, consoante a Lei Complementar Municipal de nº 006/2002.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de Livramento – PB, 02 de fevereiro de 2015.

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita Constitucional 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de pães, 
bolos e salgados diversos, mediante requisição periódica; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Sapé - PB, 05 de Fevereiro de 2015
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Março de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação dos serviços de elaboração 
e realização de concurso público. Recursos: previstos no orçamento vigente e taxas de inscrição dos 
candidatos: 3.3.90.39.00. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 06 de Fevereiro de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de gêneros alimen-
tícios, diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. 
Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 06 de Fevereiro de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2014, que objetiva: Con-
clusão da Construção da Unidade Básica de Saúde de Vila São João - Zona Rural - Alagoa Grande/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: J F SILVA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 77.252,09. Fica, desde já convidado o representante 
legal e/ou procurador da empresa acima mencionada, para comparecer ao Gabinete da Secretária 
de Saúde deste município, no horário das 08:00 às 12:00 horas, objetivando a assinatura do contrato 
desta licitação, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação.

Alagoa Grande - PB, 06 de Fevereiro de 2015
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2014, que objetiva: Conclusão 
da Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Povoado de Canafístula e de Zumbi - Zona Rural - Alagoa 
Grande/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: J F 
SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 163.743,74. Fica, desde já convidado o representante 
legal e/ou procurador da empresa acima mencionada, para comparecer ao Gabinete da Secretária 
de Saúde deste município, no horário das 08:00 às 12:00 horas, objetivando a assinatura do contrato 
desta licitação, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação.

Alagoa Grande - PB, 06 de Fevereiro de 2015
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama 
Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes e 
Didáticos, para atender as necessidades das diversas secretarias deste Município e aos Programas 
Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama 

Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Gás GLP, Água Mineral, Vasi-
lhame e Garrafão, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama 

Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 15:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de tira para glicemia, medidor de 
glicose e lancetas, destinadas ao Hospital Municipal e aos PSF’s. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. 
Email: licitacoesdearara@bol.com.br

Arara - PB, 03 de Fevereiro de 2015.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2014

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
O Prefeito Municipal de Mari, Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições legais e nos termos 

da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 002, de 17 de Janeiro de 
2008, de 30 de Dezembro de 1899, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, prorroga por mais 
12 meses a vigência da Ata de Registro de Preços n.º 00002/2014, decorrente do Pregão Presencial nº 
00002/2014 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE SERVI-
ÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

Mari - PB, 06 de Fevereiro de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SERVIÇOS GRÁFICOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial RP nº 00002/2014.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

- 04.122.0210.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
- 03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 04.123.0220.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIULTURA E ESPORTES - 
12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO 
- 12.361.1880.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS 
COM MDE - 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - 10.302.4280.2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL - 08.244.4860.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICÍPIO - 3390.36.00 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 01001/2015 - 12.01.15 - GREVY 
SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - R$ 100.386,00 - CT Nº 01002/2015 - 12.01.15 - INTER-
GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA - R$ 191.965,47.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014
AVISO DE RATIFICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piancó-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados a ratificação do resultado da licitação modalidade Tomada de Preços nº 
002/2014; Processo nº: 157/2014; Tipo de Licitação: Menor preço, regime de execução empreitada 
por preço global; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, de acordo com o Edital e 
seus anexos, onde lia-se: com o de valor R$ 675.009,18 (seiscentos e setenta e cinco mil nove 
reais e dezoito centavos) leia-se: com o de valor R$ 675.984,06 (seiscentos e setenta e cinco mil 
novicentos e oitenta e quatro reais e seis centavos) . Fica aberto prazo recursal nas formas da lei.

Piancó-PB, 06 de fevereiro de 2015. 
Fernando Robson Almeida de Araújo

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO serviço de confecção de próteses dentárias para atender as 

atividades da Secretaria de Saúde do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: 
Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa 
Tapada - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 06 de Fevereiro de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de pneus e acessórios desti-

nados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Lagoa Tapada/PB. Local 
e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da 
Lagoa Tapada - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 06 de Fevereiro de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00010/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de peças, destinados a máquinas 

pesadas pertencentes ao município de Vieirópolis. Data e Local: 26 de Fevereiro de 2015 às 09:00 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Fevereiro de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00011/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços de consultas/ exames médicos na 

área de cardiologia, destinados ao município de Vieirópolis. Data e Local: 26 de Fevereiro de 2015 às 
10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Fevereiro de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de serviços de locação mensal de veículos, destinados a manutenção das 

atividades de diversas Secretarias do Município de Vieirópolis. Data e Local: 26 de Fevereiro de 2015 
às 14:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Fevereiro de 2015
VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
Tomada de Preços n.º012/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM,tona público, nos termos do parecer técnico ema-

nado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) sobre a análise dosRecursos Administrativo-
sinterpostos pela empresa AJS PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP,no 
dia 05/01/2015contra ato da CPL que a inabilitou.DECIDE:

JULGAR pelo conhecimento e no mérito pelo PROVIMENTODO PEDIDOhaja vista que a empresa 
demonstrou o cumprimento integral das exigências insertas no respectivo edital.  

Desta forma, a empresa AJS PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 
encontra-se HABILITADA para a fase de proposta de preço que acontecerá no dia 19/02/2015 as 
10:00 horas na sala da CPL. Maiores informações através do telefone: (083) 3285-1529 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém,06 de fevereiro de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015-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 25 de Fevereiro de 2015 as 09h00min. Objetivo: Eventual aquisição de frutas 
e verduras destinadas à merenda escolar e demais programas municipais. Maiores informações e 
aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-PB, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min ou pelo fone: (083) 3285-1529

Gurinhém, 06 de Fevereiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015-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 25 de fevereiro de 2015 as 11h00min. Objetivo: Eventual aquisição de cargas 
de gás liquefeito de petróleo (GLP) para botijões de 13 kg para atender as necessidades das se-
cretarias deste município. 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, 06 de fevereiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

LUBECLEAN DISTRIBUIDORA E PURIFICADORA DE LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ Nº 
07.739.716/0001-54, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL = TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS 
CLASSE I E II AGROPECUARIA E DE SAÚDE VEICULOS: PLACAS MNU-6495, OFE-6559 E 
OFH-4729 = IT: 186MIL = NE: 01 = PERCURSO: JOÃO PESSOA/CAMPINA=PB. Processo: 2015-
000645/TEC/AA-3362.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N010/2015
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 25/02/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de empresa para fornecimento de refeições, 
destinado a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL, 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 - 15-00050-8
João Pessoa, 06 de fevereiro 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

COMUNICADO PREGÃO 490/2014
PROCESSO Nº19.000.,028263.2014
Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº 490/2014 (registro de preços para 

aquisição de leite e derivados), destinado ao Hospital de Trauma de Campina Grande, marcado 
para o dia 10/02/2014 as 09h, fica adiado  para  o dia 24/02/2014 as 09h. Solicitamos aos licitantes 
que acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.centraldecompras.pb.gov.br

RGE CGE: 15-00025-2
João Pessoa, 06 de fevereiro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISOS DE LICITAÇÕES

A Câmara de Belém/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do Pregão 
Presencial Nº PP001/2015. Objeto: Locação de 01 (um) veículo de pequeno porte, para a Câmara 
de Belém. Data da realização: 18/02/2015. Horário: 08h:00mn (oito horas); Local: Rua Brasiliano 
da Costa, 40, Centro, Belém/PB. Edital: Cópia poderá ser retirada na sede da Câmara, horário de 
08h:00m as 12h:00m.  

Belém/PB, 05 de janeiro de 2015.
Jacé Alves de Oliveira 

Pregoeiro 

A Câmara de Belém/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do Pregão 
Presencial Nº PP002/2015. Objeto: Compra de 7.200 de gasolina comum, para abastecimento do 
veículo da Câmara de Belém. Data da realização: 18/02/2015. Horário: 10h:00mn (dez horas); 
Local: Rua Brasiliano da Costa, 40, Centro, Belém/PB. Edital: Cópia poderá ser retirada na sede 
da Câmara, horário de 08h:00m as 12h:00m.

Belém/PB, 05 de janeiro de 2015.
Jacé Alves de Oliveira 

Pregoeiro 

A Câmara de Belém/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do Pregão 
Presencial Nº PP003/2015. Objeto: Locação de três softwares: Sistema de Contabilidade pública, 
Sistema de folha de pagamento e Sistema de portal da transparência. Data da realização: 18/02/2015. 
Horário: 13h:00mn (treze horas); Local: Rua Brasiliano da Costa, 40, Centro, Belém/PB. Edital: Cópia 
poderá ser retirada na sede da Câmara, horário de 08h:00m as 12h:00m.

Belém/PB, 05 de janeiro de 2015.
Jacé Alves de Oliveira 

Pregoeiro

CAMARA MUNICIPAL DE PATOS - PB
CASA JUVENAL LUCIO DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para com registro na ANP para fornecimento parcelado 

de combustíveis e derivados, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores 
de Patos.

ABERTURA: 20/02/2015 às 09:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de alimentos não perecíveis, 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Patos.
ABERTURA: 20/02/2015 às 11:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de higiene e 

limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Patos.
ABERTURA: 20/02/2015 às 14:00h. (horário de Brasília)
ENTREGA DAS AMOSTRAS: 19/Fevereiro/2015 as 10:00 (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente, 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Patos.
ABERTURA: 20/02/2015 às 17:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Câmara Municipal, 

Casa Juvenal Lúcio de Sousa, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – Patos 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3421-2215 e 
pelo e-mail, licitação@camarapatos.pb.gov.br.

PATOS - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2015
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste município informa a quem interessa 

o Adiamento da Tomada de Preço n.º 00001/2015, Objetivo: Aquisição de materiais de construções 
e materiais elétricos diversos, destinados as Secretarias deste Município, do dia 09/02/2015 para 
o dia 18/02/2015 no mesmo horário e local. 

Curral de Cima - PB, 06 de Fevereiro de 2015.
Marinaldo Pontes de Abreu - Presidente da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medica-
mentos através de ordem judicial, para atender as necessidades dos usuários da Saúde Pública, 
no Município de Sousa . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 14:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa 
jurídica e pessoa física para locação de transporte escolar atendendo aos alunos da zona rural no ano 
letivo de 2015 da secretaria de Educação do Município de Sousa. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial nº 00001/2015, cujo 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica de engenharia 
para fiscalização de obras, emissão de parecer técnico, emissão de laudo técnico, emissão de ARTs, 
elaboração de planilhas orçamentárias de reforma e ampliação de prédios proprios do município,  
representação técnica junto a órgãos públicos Estaduas e Federais, tendo como vencedor:

CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP.
VALOR GLOBAL R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais)

Aguiar-PB,  06 de Fevereiro de 2015
JOSÉ DE ARIMATEIA R. DE LACERDA

Pregoeiro Substituto

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPERMOTOR- Cooperativa de Entrega Rápida Motorizada, no uso das 

suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, e de acordo com a reunião do Conselho de 
Administração realizada no dia 04 de  Fevereiro de 2015. CONVOCA todos os associados em pleno 
gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no 
dia 20 de Fevereiro de 2015, às 20horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3(dois 
terços) dos associados, às 21:00 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais 
um dos associados e às 22:00horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 
10(dez) associados, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

1. Homologação da Prestação de Contas da gestão anterior;
2. Eleições do Conselho de Administração e Fiscal;
3. Eliminação dos sócios que deixaram de operar com a Cooperativa;
4. Assuntos gerais.
NOTA: Para efeito de cálculo para instalação da Assembléia Geral Ordinária, a COOPERMO-

TOR- Cooperativa de Entrega Rápida Motorizada, consta com 49(quarenta e nove) associados 
em condições de votar.

João Pessoa, 06 de Fevereiro de 2015.
Aurelino Nunes de Souza

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 09:00 horas do dia 06/03/2015, Chamada 
Pública nº 00001/2015, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreen-
dedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
– Cuitegi/PB, devendo, portanto, no período de 02 à 06 de Março de 2015, apresentar o Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos 
fornecedores, no endereço supra mencionado. O preço de compra dos gêneros alimentícios será 
o menor preço apresentado pelos proponentes. Fundamento legal: Lei Federal 11.947/2009 e o 
disposto na Art. 21, da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009/ Resolução/CD/FNDE nº 26, de 
17 de junho de 2013. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3681-1112 Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 06 de Fevereiro de 2015
Regiclaudio Diogo Gomes
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 06 de Fevereiro de 2015
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015-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 em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de GURINHEM, no dia 25 de 
Fevereiro de 2015 as 15h00min. Objetivo: Eventual aquisição parcelada de veículos, para atender 
às necessidades 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, 06 de Fevereiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
ADITIVO 01.2015

REF: TOMADA DE PREÇOS 05.2013.
OBJETO: Prorrogação por mais 90 (noventa) dias, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 292/2013 datado de 04.11.2013 e com término de vigência em 04.03.2014, 
ao 1° Termo de Aditivo datado de 27.02.2014 com vigência até 02.07.2014 e ao 2° Termo Aditivo 
datado de 01.07.2014 com vigência até 30.10.2014 e ao 3º Termo de Aditivo datado de 29.10.2014 
com vigência até 29.01.2015, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos 
serviços de Construção de Academia da Saúde, Regime de execução empreitada por preço unitário, 
tipo menor preço global, na Av. Juscelino Kubtischec, Bairro do Juá, conforme Portarias de n.° 1.401, 
de 15/06/2011 e 389, de 07/03/2012 – Ministério da Saúde. 07/03/2012 – Ministério da Saúde.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – WELLINGTON ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 
15.161.782/0001-18- VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: Em razão do atraso da liberação dos recursos por parte do Ministério da Saú-
de, que ora repassou ao município apenas 80% do valor total destinado a execução do objeto do 
respectivo contrato, ficou prejudicada a execução da obra dentro do prazo estabelecido inicialmente.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 27/01/2015.
NOVA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM 4° TERMO ADITIVO: 29/04/2015
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
ADITIVO 02.2015

REF: TOMADA DE PREÇOS 05.2013.
OBJETO: O acréscimo de 7,69% sobre o valor total do contrato de R$ 82.850,42 (Oitenta e Dois 

Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Dois Centavos), no valor de R$ 6.897,29 (Seis Mil 
Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos), totalizando o valor final do contrato de 
nº 292.2013 datado de 04.11.2013 de 89.747,71 (Oitenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Sete 
Reais e Setenta e Um Centavos), celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução 
dos serviços de Construção de Academia da Saúde, Regime de execução empreitada por preço 
unitário, tipo menor preço global, na Av. Juscelino Kubtischec, Bairro do Juá, conforme Portarias de n.° 
1.401, de 15/06/2011 e 389, de 07/03/2012 – Ministério da Saúde. 07/03/2012 – Ministério da Saúde

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – WELLINGTON ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 
15.161.782/0001-18- VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: Em razão de divergências no levantamento de quantitativos de piso intertra-
vados no projeto inicial, acarretou alteração entre as quantidades previstas e a executada na obra, 
conforme demonstrado em planilha.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 29/01/2015. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2013.
OBJETO: O acréscimo de 2,86% sobre o valor total do contrato de R$ 92.793,56 (Noventa e 

Dois Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos), no valor de R$ 2.652,25 
(Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), totalizando o valor final 
do contrato de nº 319/2013 datado de 16.12.2013 de 95.445,81 (Noventa e Cinco Mil Quatrocentos 
e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos), celebrado inicialmente entre as partes, obje-
tivando a execução dos serviços de Reforma de 03 (três) Unidades de Básicas de Saúde, sendo 
elas: Unidade Básica de Saúde Gustavo Amorim da Costa (CNES – 2334585), no Bairro do Rosário, 
Unidade Básica de Saúde Dr. Milton de Moura Resende (CNES – 2334615), no Bairro São José e a 
Unidade Básica de Saúde do Juá e Nossa Senhora Aparecida (CNES – 2334623), conforme Porta-
rias de n.° 2.814, de 29/11/2011, 341, de 04/03/2013 e 1.902, de 03/09/2013 – Ministério da Saúde

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – WELLINGTON ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 
15.161.782/0001-18- VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de adequar o quanti-
tativo de alguns itens contratados em razão da demanda da administração municipal em executar 
melhoras adicionais na ampliação das UBS, acarretando assim na supressão e acréscimos de 
serviços da planilha de adequação em anexo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 03/02/2015. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
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 
10h00min, do dia 24 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para Contratações de Veículos para o transporte de Estudantes e Professores/Outros, relativo 
ao período de Março a Dezembro de 2015. 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, 06 de Fevereiro de 2015.
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

SRS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 07.998.543/0001-99, torna público que requereu a sua Licen-
ça de Operação junto a SUDEMA, de Construção Multifamiliar, localizada a Rua Josemar Rodrigues 
de Carvalho, QD. 59, LT. 217, Jardim Oceania, através do Processo: 2014-007972/TEC/LO-3621.

RAYSSA MARQUES LEITE & CIA-ME – CPF Nº 126.893.034-26, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLO=LOA Nº 2992/2013 = 
PROC. 2012-006401 – COM. VAR. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL) 
E LUBRIFICANTES E LOJAS DE CONVENIÊNCIA = AC: 300M² = IT: 40MIL = NE: 06 = L/ATV: 
RODOVIA PB-073, S/N, Z. RURAL, BELÉM/PB. Processo: 2015-000252/TEC/LO-9269.

BOLOGNESI PARTICIPAÇÕES S.A. – CNPJ/CPF Nº 11.664.185/0001-55, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº C2/2015 
em João Pessoa, 2 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Usinas termoelétricas 
a gás natural Asa Branca I gerando 326MW, Asa Branca II gerando 244MW, totalizando 570MW, 
no município de Santa Rita-PB Na(o) – RODOVIA BR-230, KM 48, BAIRRO POPULAR, SANTA 
RITA – PB. Município: - UF: PB. Processo: 2015-000569/TEC/LP-2353.

BENTO BEZERRA DE ALMEIDA – CPF Nº 658.372.078-72, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação - PROPAGANDA 
VOLANTE COMERCIAL – FORD F.4000 – PLACA: MNY-4809 – PERCURSO: EM TODO ESTADO 
DA PARAÍBA. Processo: 2015-000648/TEC/LO-9362.
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