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0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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31o Máx.
24o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 2,829  (compra) R$ 2,831  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 2,800  (compra) R$ 2,910  (venda)

EURO   R$ 3,225  (compra) R$ 3,229   (venda)

ALTA

06h04

18h49

0.8m

0.6 m

baixa

baixa

12h26 2.0m
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Pernambucano Maciel Melo 
lança CD de marchinhas 

Criatividade ajuda a montar
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Droga estava no interior de um cami-
nhão baú e foi descoberta pela Polícia Fe-
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Diversidade Paraíba
760 quilos

Retiros espirituais 
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para fugir da folia

 

Polícia Rodoviária 
adotará “tolerância 
zero” no Carnaval

 

Vários eventos serão 
realizados na Região Me-
tropolitana de João Pes-
soa, com louvor e estu-
dos da Bíblia.  PágINA 9

Ações da Operação Car-
naval 2015 da Polícia Ro-
doviária foram iniciadas 
ontem e seguem até a Quar-
ta de Cinzas.  PágINA 13

elegâNcIA NA AveNIDA  O Centro da capital foi tomado ontem pelo Cafuçu, o bloco mais bem vestido do Folia de Rua; 
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São impressionantes os números divul-
gados pelo Sindicato dos Trabalhadores na 
Construção Civil em relação aos acidentes de 
trabalho ocorridos no Estado. Reportagem 
publicada no jornal “Contraponto”, com base 
nos dados do Sintricom, revelam que em 
menos de três meses quatro operários mor-
reram vítimas desses acidentes. Para se ter 
ideia do quanto isto é grave, basta lembrar, 
como fez o repórter Ícaro Allande na citada 
reportagem, que nos últimos quatro anos ne-
nhum policial paraibano foi morto em ações 
contra bandidos. E a missão de um policial, 
convenhamos, é bem mais (ou deveria ser) 
perigosa do que a de um pedreiro.

De acordo com os registros da Previdên-
cia Social, o setor da construção civil é na 
Paraíba o que mais oferece perigo para seus 
empregados. Anualmente, são mais de 300 
acidentes que resultam, quase sempre, em 
perda total ou parcial da capacidade de tra-
balho. Esses dados são ainda mais preocu-
pantes quando se sabe que, enquanto a mé-
dia geral de acidentes de trabalho diminuiu 
cerca de 5% em outros setores, na constru-
ção civil registrou-se um aumento de 15%. 

Evidentemente, essa situação não é uma 
particularidade da Paraíba. A indústria da 
Construção Civil é uma atividade econômica 
que envolve tradicionais estruturas sociais, 
culturais e políticas. É nacionalmente carac-
terizada por apresentar um elevado índice 
de acidentes de trabalho. Esse perfil pode 
ser traduzido como gerador de inúmeras 
perdas de recursos humanos e financeiros 
no setor. Não custa lembrar que o setor lide-
ra o ranking de acidentes de trabalho com 

mortes no Brasil. De acordo com o Anuário 
Estatístico do Ministério da Previdência So-
cial, em 2010 foram 54.664 ocorrências, dos 
quais 36.379 se enquadram como “acidentes 
típicos”, como as quedas em altura.

As quedas, de fato, constituem a causa 
mais comum de lesões e mortes na indús-
tria da construção civil. As causas incluem 
fatores como o trabalho em andaimes ou 
plataformas que não estão equipados com 
grades de segurança, o mau uso do cinto de 
segurança não corretamente colocado, além 
detelhados frágeis e escadas que não são 
adequadamente apoiadas, posicionadas e fi-
xadas. Todo o processo de construção preci-
sa ser planejado de forma a minimizar o ris-
co de ocorrência de quedas. Durante a fase 
de concepção do projeto pode-se (e deve-se) 
planejar a existência de meios de proteção 
contra quedas. 

No mundo inteiro, os trabalhadores da 
construção civil têm três vezes mais proba-
bilidades de sofrer acidentes mortais e duas 
vezes mais de sofrer ferimentos. No Brasil, 
a Previdência Social despende, anualmente, 
cerca de R$ 10,7 bilhões com o pagamento 
de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposen-
tadorias.  Os acidentes de trabalho têm sido 
frequentemente associados a patrões negli-
gentes que oferecem condições precárias de 
trabalho e a empregados displicentes que 
cometem atos inseguros. É claro que existem 
outros fatores, mas sejam eles quais forem, os 
números atuais mostram que alguma coisa 
precisa ser feita para reverter esse quadro. E 
é pra já. De outra forma, estaremos construin-
do não só prédios, mas tristes acidentes. 

Editorial

Crônica

Construindo acidentes

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de fevereiro de 2015
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Senhora da guerra

Tecnologia nunca foi o meu forte. Celu-
lares quando não tocam me fazem um gran-
de favor, e computadores eu uso porque ne-
nhum jornal do mundo aceita mais textos 
manuscritos ou datilografados. Creio que 
nem cópias impressas de textos digitados 
– seja lá do jeito que for - são mais aceitas. 
Depois de coadunadas, de acordo com o es-
tilo e as regras da sintaxe, as palavras de-
vem seguir via correio eletrônico, ou serem 
salvas na rede interna da empresa.

Mesmo assim a minha casa se trans-
formou em uma espécie de ilha elétrico-
-eletrônica cercada de fios e equipamentos 
por todos os lados. Tenho a impressão que 
hoje em dia filhos são uma sigla de tecnolo-
gias de informação e comunicação. Porque 
pertence a eles quase toda essa paraferná-
lia conectada, formada por celulares, micro-
computadores, baterias e carregadores... e 
fios, centenas de metros de fios e tomadas, 
espalhados pela casa.

Some-se a isso a televisão, o “home the-
ater”, o telefone fixo (sim, ele ainda existe, 
apesar dos jovens terem verdadeira aver-
são, ao ponto de incluí-lo na categoria “di-
nossauro”), o ventilador, o umidificador de 
ar, o ar-condicionado, a geladeira, o free-
zer, o liquidificador, o forno micro-ondas, 
a batedeira de bolo, o secador de cabelos, 
a “chapinha”, a máquina de lavar roupa, o 
rádio-relógio, a campainha, a gambiarra, a 
esteira, a extensão, o... Ufa! 

Quando, além dos filhos, a casa se enche 

de seus amigos e amigas, namorados e na-
moradas, a coisa se complica ainda mais. Os 
assobios constantes dos aplicativos instala-
dos nos celulares, para envio e recepção de 
mensagens, a exemplo do WhatsApp, fazem 
o ambiente parecer uma lagoa, ou pântano, 
lugar mais apropriado para sapos-cantores. 
E é incrível como eles ainda conseguem con-
versar “ao vivo e em cores”, sem desgrudar 
os olhos dos monitores.

Devo confessar que não sou tão radical 
assim, pois tenho uma queda pela tecno-
logia aeroespacial. Fico assombrado com 
aqueles foguetes gigantescos que a Nasa 
lança e, quando não caem ou explodem, 
vão parar em Marte ou em rincões ainda 
mais distantes de nossa galáxia. Dizem que 
vão em busca de seres extraterrestres ou 
de planetas com ambientes semelhantes ao 
da Terra. Nunca acreditei nisso. Para mim, 
fazem parte de programas militares avan-
çados.

Ninguém me tira da cabeça que todas 
essas bombas sofisticadas que os norte-
-americanos jogam em cima dos pobres 
afegãos e iraquianos, disparadas de avi-
ões que mais parecem saídos de filmes 
de ficção científica, são fabricadas nesses 
programas espaciais ditos “para fins pa-
cíficos”. Tudo projetado e executado por 
cientistas, categoria de reputação ilibada, 
embora sem coragem suficiente para assu-
mir seu papel de “senhora da guerra”, nes-
sa história.

 

Tenho a impressão que hoje em dia filhos são uma sigla de 
tecnologias de informação e comunicação.”

Os democratas alegam que o blocão 
formado por PMDB, PT, PTB, PSD, PCdoB, 
PR, PRB, PSC, PD e PP teria ocupado va-
gas na Mesa Diretora que pertenceriam 
aos partidos minoritários na Casa – além 
deles, o PSB e o PSDB. Ao STF, eles pedem 
concessão de liminar para suspender os 
efeitos da eleição, realizada em 4 de fe-
vereiro, o que permitiria a realização de 
novo pleito.

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se a 
eleição de integrantes da Mesa Diretora do Sena-
do feriu o artigo 58 da Constituição, que trata do 
critério da proporcionalidade partidária. O man-
dato de segurança foi impetrado pelos democra-
tas. Só é questionada a eleição de vice-presiden-
te, secretários e suplentes, não a do presidente 
Renam Calheiros. biênio 2015/16

NO SeNAdO 1

NO TRâNSiTO

JORNAliSTA TERá DE iNDENizAR miNiSTRO
Boa noite, boa sorte! O bordão que o jornalista Paulo Henrique Amorim usa aos domingos na TV não 
lhe trouxe notícias alvissareiras. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por decisão unânime, 
manteve a decisão que o condenou a indenizar em R$ 50 mil o ministro Gilmar Mendes, do STF, por 
publicação ofensiva em seu blog Conversa Afiada. Mendes alegou ter sofrido, em 2008, críticas 
capazes de induzir o leitor a crer que ele seria corrupto e criminoso. 

SAmbA-ENREDOS bODOCONgó
Quem vai circular de carro no 
Centro de João Pessoa, no 
final da tarde de hoje, deve 
ficar atento aos bloqueios de 
trânsito que os agentes de 
Mobilidade Urbana farão na 
Avenida Duarte da Silveira, 
entre as avenidas Coremas e 
Bento da Gama, às 17h. Devi-
do ao desfile de agremiações 
do Carnaval Tradição, trecho 
da Avenida Beira Rio também 
será interditado.

 A Independente de Manda-
caru tentará amanhã o bi-
campeonato, no desfile das 
escolas de samba do Carnaval 
Tradição. Com o tema “Nesse 
jogo eu sou vencedor”, home-
nagem ao esporte, disputará 
o prêmio de R$ 7,5 mil com 
outras quatro agremiações, 
entre elas a tradicional Ma-
landros do Morro, que este 
ano faz homenagem a Chacri-
nha, o Velho Guerreiro.   

As obras de revitalização do 
Açude de Bodocongó, em Cam-
pina Grande, vão transformar 
aquela área, há muito esque-
cida por sucessivas gestões. 
Ontem, a governadora em 
exercício, Lígia Feliciano, co-
nheceu detalhes do projeto, 
que é arrojado: área de lazer, 
com quiosques, restaurantes, 
quadras de esporte, pista de 
skate, anfiteatro e pista de ca-
minhada no entorno do açude.

UN informe
Fim DA REElEiÇÃO, ElEiÇõES uNiFiCADAS E vOTO FACulTATivO

NO SENADO 2

Uma enquete reali-
zada pela Agência 
Câmara constatou 
que 22 dos 34 
deputados que in-
tegram a comissão 
especial sobre re-
forma política são 
favoráveis ao fim 
da reeleição para 
presidente da Re-
pública, governa-
dores e prefeitos. 
Os parlamentares 
ainda opinaram 
sobre um tema que 
vem sendo cada 
vez mais debatido 
no Congresso e na 
sociedade: a unifi-
cação da data das 
eleições. Ou seja: 
as eleições municipais, estaduais e federal seriam realizadas no mesmo dia, a partir de 2018, 
conforme prevê a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 352/13), que servirá de base para o 
início dos debates da comissão especial. Outra mudança significativa que está na PEC 352/13 diz 
respeito ao fim do voto obrigatório no país, que se tornaria facultativo. Esse ponto, porém, não 
encontra apoio da maioria: 15 integrantes da comissão especial a rejeitam, enquanto outros ou não 
opinaram e defendem melhor discussão sobre o tema.
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PF apreende 760kg de maconha 
que seriam distribuídos no Sertão
Droga que estava em um 
caminhão baú deveria 
abastecer região de Patos

A Polícia Federal apreen-
deu ontem, aproximadamen-
te 760 quilos de maconha. A 
droga, possivelmente, seria 
distribuída em toda a região 
de Patos, cidade localizada no 
Sertão da Paraíba.

De acordo com a PF, toda 
a maconha estava no interior 
de um caminhão baú, dentro 
de um compartimento falso. O 
veículo foi interceptado pelos 
policiais no Município de São 
José do Egito, no vizinho Esta-
do de Pernambuco. 

A droga e o veículo foram 
levados para a Delegacia de 
Polícia Federal, em Patos/PB, 
para os devidos registros. A PF 
instaurou um inquérito poli-
cial para apurar quem seria o 
proprietário da maconha.

Operação Irene
As Polícias Civil e Mili-

tar da Paraíba prenderam 
12 pessoas e ainda apreen-
deram dois adolescentes 
ontem, durante a Operação 
Irene, que aconteceu em Ca-
jazeiras, sede da 20ª Área In-
tegrada de Segurança Pública 
(Aisp). Na ação, que contou 
com 160 policiais, ainda fo-
ram apreendidos 12 quilos 
de maconha, 20 pedras de 
crack, 170 munições, R$ 4 
mil em espécie, um revólver 

FOTOS: Ascom/PF

calibre 38, uma espingarda 
calibre 12 e outra de pres-
são. O helicóptero ‘Acauã”, 
da Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social, deu apoio à 
ação policial.

De acordo com o dele-
gado George Wellington, o 
trabalho foi referencial entre 
aqueles já realizados na área. 
“Foi muito importante por-
que toda a Polícia Civil, dele-
gados e investigadores, e Po-
lícia Militar ocuparam nove 

bairros, atuando de forma 
preventiva aos crimes contra 
a vida, o patrimônio e também 
ao tráfico de drogas. Entre os 
presos por tráfico está José 
Eduardo, suspeito também de 
praticar três homicídios em 
João Pessoa, ter roubado a 
pistola de um oficial da PM 
e comercializar drogas em 
Campina Grande’”, frisou.

As maiores apreensões 
de entorpecentes acontece-
ram nos bairros de São Fran-

cisco, na localidade conhecida 
como Asa, onde foram encon-
trados quatro quilos de maco-
nha. No bairro de Esperança, 
uma residência guardava ou-
tros sete quilos da droga, que 
segundo a polícia também se-
riam comercializados nas fes-
tividades de Carnaval. 

Para o tenente coronel 
Cunha Rolim, comandante do 
6º Batalhão de Polícia Militar, 
a ação policial vai se refletir 
na redução de ocorrência de 

crimes na região. “Fizemos 
um trabalho preventivo e 
repressivo de relevância an-
tes do Carnaval, já que essas 
pessoas presas estarão fora 
de circulação assim como as 
drogas e armas”, afirmou. Ele 
ainda acrescentou que outras 
ações integradas serão reali-
zadas na área pelas Polícias 
Civil e Militar.

Operação Dionísio
Oito suspeitos de tráfi-

O caminhão baú com compartimento falso (destaque) foi interceptado pelos policiais federais na cidade de São José do Egito (PE)

As forças de segurança 
estão disponibilizando mais 
de 6,2 mil homens entre poli-
ciais militares e civis e do Cor-
po de Bombeiros durante o 
período carnavalesco em toda 
a Paraíba, a partir de hoje até 
a Quarta-feira de Cinzas (18). 
O planejamento integrado de 
segurança foi articulado para 
garantir a tranquilidade dos 
foliões em mais de 70 cidades 
do Estado.

A Polícia Militar é quem 
dispõe do maior efetivo, já 
que é responsável pelo poli-
ciamento ostensivo e preven-
tivo. Serão mais de 4 mil PMs 
distribuídos nas 70 cidades 
onde ocorrerão eventos 
carnavalescos de pequeno, 
médio e grande porte. A pre-
sença da Polícia Militar está 
garantida em mais 500 even-
tos espalhados pelo Estado, 
e, principalmente, nos Lito-
rais Sul e Norte e ainda na 
região do Sertão. Toda a frota 
de viaturas está à disposição 
do trabalho policial nas cida-
des que realizam os festejos. 

Já a Polícia Civil está 
empregando 900 homens, 
entre delegados, agentes de 
investigação e escrivães.  Es-
pecificamente, 120 policiais 
civis serão distribuídos nos 
Litorais Sul e Norte de João 
Pessoa. As Delegacias Espe-
cializadas (Roubos e Furtos, 
Homicídios, Repressão a En-
torpecentes, Atendimento à 
Mulher, Roubos e Furtos de 
Veículos, entre outras) estão 
funcionando em regime de 
plantão em João Pessoa. Em 
Campina Grande, as especia-
lizadas e a Central de Polícia, 
no bairro do Catolé, estão 
preparadas para o atendi-
mento ao público durante 
todo o dia e também à noite. 

O Instituto de Polícia 
Científica está disponibili-
zando uma equipe de 90 pes-
soas que realiza os trabalhos 
concentrados nas cidades de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Guarabira, Patos e Caja-
zeiras. São nove carros com 
equipes de criminalística, 
além de rabecões espalha-
dos por João Pessoa, Campi-
na Grande, Guarabira, Sousa, 
Patos, Cajazeiras, Monteiro, 
Picuí, Catolé do Rocha e Ita-
poranga. 

Nestes quatros dias do 
feriadão, o Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba (CBM-
PB) está empregando 1.253 
militares e 115 viaturas em 
todo o Estado. A operação é 
focada na prevenção aquá-
tica, combate a incêndio, 
atendimento pré-hospitalar 
e busca e salvamento em lo-
cais de difícil acesso. 

Monitoramento 
Só na área que com-

preende o 1º Comando Re-
gional de Bombeiros Militar 
(1º CRBM), sediado em João 
Pessoa, são 638 Bombeiros 
e 52 veículos, incluindo seis 
embarcações para o moni-
toramento nas praias. Estão 
ativos 44 postos de guarda-
vidas, distribuídos de Lu-
cena a Acaú, com militares 
equipados com material de 
primeiros socorros para o 
pronto atendimento aos ba-
nhistas.  

Já no 2º Comando Regio-
nal de Bombeiro Militar (2º 
CRBM), sediado em Campina 
Grande, são 429 BMs empe-
nhados na Operação Carna-
val, distribuídos em 17 cida-
des da área e auxiliados por 
33 viaturas (incluindo cinco 
embarcações).

Reforço de seis mil 
policiais e bombeiros

Carnaval na PB

co foram detidos, sete armas 
de fogo apreendidas, além de 
quase 1kg de drogas, durante 
a Operação Dionísio (Deus do 
Carnaval na mitologia grega), 
realizada nesta sexta-feira 
(13) por policiais militares e 
civis da 8ª Área Integrada de 
Segurança Pública (AISP) nas 
cidades de Solânea e Bananei-
ras, no Brejo paraibano. Mais 
de 100 policiais participaram 
da ação, que teve o objetivo de 
cumprir 12 mandados de bus-
ca e apreensão.

Foram presos Genival 
Alves dos Santos, de 38 anos; 
Ricardo Cosmo Pereira Rocha, 
24 anos; Jefferson Cavalcante 
dos Santos, 31; Monique Daya-
ne Targino da Silva, de 19 anos; 
Alexsandro de Reis Silva, de 32 
anos; Dimas Lafaete Silva, 22 
anos; e apreendidos dois ado-
lescentes. Todos eles já têm 
passagem pela polícia e vinham 
atuando no Brejo do Estado 
com as atividades de tráfico de 
drogas e participação em homi-
cídios. Com eles foi apreendido 
um carro clonado, que tinha o 
chassi de um veículo roubado 
no Estado de São Paulo. 

Os suspeitos foram 
apresentados na Delegacia 
da Polícia Civil, em Solânea. 
Eles responderão por tráfico, 
posse ilegal de arma e tam-
bém por crime ambiental, já 
que foram apreendidas mais 
de 15 aves silvestres nas re-
sidências onde os polícias 
cumpriram os mandados.

O Cafuçu, uma das últimas atra-
ções da prévia carnavalesca pessoen-
se, o Folia de Rua, levou milhares de 
foliões para o Centro da cidade, que 
puderam se divertir ao som de mar-
chinhas, frevo e muito brega. Em 
três polos, localizados na Praça Dom 
Adauto, Ponto de Cem Réis e na Pra-
ça Rio Branco, DJs e bandas anima-
ram o público. Além disso, também 
desfilaram os blocos Os Imprensados 
e o dos Comerciários.

Todo ano é a mesma coisa. Os 
moradores mais “elegantes” de 
João Pessoa tiram seus looks mais 
extravagantes, jogando a vergo-
nha na lata de lixo e extraem de 
dentro de si toda a alegria. Nossa 
equipe abordou vários foliões du-
rante a festa e todos destacavam 
a mesma coisa: a sensação de se-

gurança de estar no evento.
O professor Jean Carlos Silva, 

42, é fã de carteirinha do bloco e 
frequenta a festa religiosamente 
desde sua criação, há 25 anos. “É 
um dos melhores blocos que João 
Pessoa tem no Carnaval. É um blo-
co familiar, sem bagunça, você vê de 
crianças bem pequenas até idosos 
festejando”, argumenta. Sua fanta-
sia, imitando o Super-Homem, cha-
mou a atenção. Mas não era um sim-
ples super-herói que estava ali, era 
o “Çuper Ridículo” – sim, com “ç” 
mesmo. “A educação no nosso país 
está de mal a pior, então eu fiz isso 
como protesto”, explica Jean Carlos.

As homenagens e inspirações 
são das mais diversas e realmente 
era possível encontrar de tudo. O 
inesquecível ícone da música ro-
mântica brasileira Wando, faleci-
do há três anos, foi lembrado pela 
funcionária pública Suênia Costa, 

40. Com muitos bobes no cabelo, 
a la Dona Florinda, e uma maquia-
gem bem cafuçu, ela ostentava um 
cartaz, pedindo para que Wando 
levasse sua calcinha, uma tradição 
em seus shows. “Eu fui três vezes a 
um show dele aqui e ele nunca pe-
gava a calcinha que eu jogava no 
palco. Estou aqui para fazer esse 
apelo”, brinca a foliã.

Há cada ano, mais gente vai 
ao Cafuçu e é perceptível a iden-
tificação de muitas delas com a ir-
reverência do bloco. “Penso que o 
cafuçu, o estilo, a palavra já é parte 
da história de cada um. Temos um 
pouco ou muito de cafuçu. O fato 
de desfilarmos com orquestras e 
tocarmos o repertório musical com 
músicas da história do Carnaval, 
desde as marchinhas e o cancionei-
ro popular romântico deu um to-
que especial”, explica o diretor da 
agremiação, Buda Lira.

Muita descontração e irreverência
no Cafuçu

Os cafuçus colocaram o seu bloco na avenida levando muita alegria aos foliões que lotaram as ruas do Centro da cidade

FOTO: Marcos Russo

André Luiz Maia
Especial para A União
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Veja recomendações 
de músicas para ouvir 
neste Carnaval

OPÇÕES

FOTOS: Ortilo  Antônio

Lola Pinto e Lu Azevedo, que são sócias em um brechó passam 
dicas interessantes sobre adereços e máscaras para os foliões

Carnaval e fantasia

É Carnaval! Boa parte do país 
está imerso no clima de um 
de nossos festejos mais popu-
lares. Embora baste ir para a 
rua com alegria e disposição 
para pular ao som dos frevos, 
marchinhas, samba e axé, os 
trajes da ocasião são caracte-

rísticos. Máscaras, fantasias de ícones da 
cultura pop e – em tempos de Internet –, 
recriações de memes. No entanto, é pos-
sível ir com um visual legal sem precisar 
gastar muito, basta ter criatividade.

Para pegar algumas dicas, pedimos a 
ajuda de Lola Pinto e Lu Azevedo, as donas 
do brechó Comparsa, localizado na Rua 
Duque de Caxias, 59, no Centro. Elas mon-
taram algumas combinações de roupas 
femininas, mas algumas dicas servem para 
ambos os sexos. A ideia é conseguir usar 
elementos do próprio guarda-roupa para 

André Luiz Maia 
Especial para A União

criar um look de Carnaval, mas os brechós 
têm roupas baratas e um completo pode 
sair por menos de R$ 100, bem mais barato 
que muitas fantasias mais elaboradas.

“Em primeiro lugar, é preciso pensar 
em roupas leves, frescas, com um tecido que 
não retenha calor”, aconselha Lola. A dica é 
válida tanto para as festas de rua quanto em 
locais fechados, pois mesmo com climatiza-
ção, devido à concentração de pessoas e a 
dança, a temperatura sobe. “Mais que boni-
to, o look tem que ser confortável e durar a 
festa inteira”, complementa.

O calçado também precisa ser confortá-
vel e prático. “Do mesmo jeito que a roupa, 
você tem que conseguir ficar a festa inteira 
com o mesmo sapato, para aguentar o tran-
co de pular o Carnaval. A regra é conforto”, 
aconselha a dona de brechó. Caso precise 
levar alguma coisa, como dinheiro ou celu-
lar, é melhor optar por bolsas pequenas. “O 
bom é ter uma bolsa pequena, transversal, 
que deixe as mãos livres e que sempre fique 
com você”, indica Lu Azevedo.

Para duas combinações, indicadas para 

o dia, Lola e Lu apostaram no colorido. “Se 
você não está fazendo uma referência a um 
personagem ou situação específica, pegue 
algo estampado ou com cores contrastan-
tes, pois o espírito do Carnaval é se por em 
evidência mesmo. Só é preciso dosar para 
não ficar exagerado”, explica Lola Pinto. Ela 
optou por uma sapatilha com lantejoulas 
douradas, saia azul-turquesa com estampa 
de flores, uma blusa sem mangas verde-
claro e uma bolsa pequena vermelha – sem 
esquecer dos brincos grandes e uma más-
cara tradicional, comprada em uma loja de 
artigos de festas. No total, o visual completo 
sai por R$ 90.

Até mesmo a maquiagem pode ser 
improvisada. Um batom e um potinho de 
purpurina resolvem o problema da falta de 
algo mais elaborado. No look recomendado 
para a noite, um leque e um colar, utilizado 
como uma coroa na cabeça, dão um toque 
de fantasia carnavalesca a um vestido listra-
do simples, saindo por R$ 75. “São roupas 
que podem ser encontradas no guarda-rou-
pa de casa, não tem nada fora do comum. 

É preciso caprichar nos acessórios, como 
pulseiras, brincos e anéis, ou mesmo usá-los 
de forma criativa, como no caso do colar. É 
só combinar certinho”, explica Lu.

Sobre a Comparsa
O brechó surgiu, há mais ou menos 

seis meses, do encontro de Lu Azevedo, 
professora do curso de Moda da Unipê, e de 
Lola Pinto, estudante de Design de Produ-
tos da UFPB. Através de uma disciplina de 
Construções Têxteis, ministrada por Lu, elas 
encontraram afinidades e decidiram montar 
um projeto em conjunto.

Utilizando o grande acervo de roupas 
de Lu e o trabalho de ateliê de Lola, elas 
procuraram um local no Centro para abrir 
a loja. “Procuramos um lugar que compor-
tasse o que queríamos fazer. Escolhemos o 
Centro por gostarmos do local e considerar-
mos ele um território bem criativo, embora 
esteja um pouco abandonado nos últimos 
tempos. Temos a intenção de ser um agente 
que movimente o Centro culturalmente”, 
explica Lola.

Roupas leves, 
acessórios coloridos 

e resistentes 
são boas opções 

para quem
quer ir para 

a avenida  
fantasiado
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Walter
GalvãoCarnaval de antigamente

Cartas da Nicarágua

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

A Paraíba não queria 
ficar de fora do 
processo histórico da 
Nicarágua. Pelo menos 
eu estaria presente, 
ainda que fosse na 
colheita do café

galvaopvw@gmail.com

Aumentou recentemente o preço da passagem 
de ônibus na capital em meio ao ranger de dentes 
da sociedade. O que não é para menos. Esse a mais 
contra o orçamento dos usuários que recebem o 
mínimo é uma pedra de ponta no sapato que ma-
chuca toda vez que se entra e sai do coletivo.

A propósito desses movimentos certamente 
incontroláveis da economia, reproduzo a seguir 
trecho de discurso revelador de um sentimento 
que comprime músculos, razão e emoções de um 
punhado de gente, de todas as idades:

“Na atualidade da vida econômica nacional, 
o problema dos transportes sobreleva por todos 
os motivos. Não seria preciso, nesta oportunidade, 
chamar a atenção para o encarecimento da vida, 
para o problema da subsistência das classes menos 
favorecidas da população, porque se apresenta 
no país como fenômeno culminante nesta hora de 
elevação do custo das utilidades. Dia a dia, sobem 
os preços em escala vertiginosa, num ritmo que 
não parece deter-se. Os órgãos de repressão aos 
delitos da economia popular manifestam a sua 
incapacidade e impotência para conter a ascensão 
dos preços; e, entretanto, não surgem medidas 
necessárias à defesa da população, às providên-
cias adequadas, inclusive as que dizem respeito ao 
problema da circulação de riquezas, a meu ver, um 
dos setores que interessam intimamente à recuper-
ação da economia brasileira”.

O trecho acima integra discurso pronunciado, 
em outubro de 1949, pelo então deputado federal 
paraibano Samuel Duarte. O texto publicado no 
Diário do Congresso Nacional questiona duplo 
aspecto do problema. Trata-se, além da análise 
macroeconômica pertinente a uma política de 
Estado que seja capaz de prover o bem-estar social, 
também de reivindicação específica relacionada à 
mobilidade e ao escoamento da produção: a insta-
lação de um ramal da rede ferroviária de forma 
a fomentar o desenvolvimento em municípios do 
Planalto da Borborema. 

São tantas as referências desse discurso à 
conjuntura atual que somos obrigados a perceber, 
60 anos depois, duas coisas: a persistência de es-
tratégias inadequadas para compatibilizar desen-
volvimento urbano e necessidades da população, 
e a sensibilidade social de uma personalidade que, 
comprovadamente, está entre as mais expressivas 
da história política moderna do Brasil.

Samuel Duarte ressurge agora para o público 
brasileiro, e paraibano em particular, nas páginas do 
volume número 70 da coleção Perfis Parlamentares, 
da Câmara dos Deputados. A pesquisa e organização, 
além de uma introdução que revela a energia do histo-
riador na reconstituição da mentalidade que emerge 
com a República e se consolida após a Revolução de 
1930, ficaram a cargo de José Octávio de Arruda Mello, 
autor de outros volumes da mesma coleção.

Nesse, ocorre a explicitação do comprometi-
mento radical de Samuel com um mundo menos 
desigual e mais justo, recheado com as luzes de 
uma racionalidade para o equilíbrio, e repleta do 
melhor do Iluminismo republicano: progresso 
científico, conhecimento acessível a todos, cidada-
nia, liberdade de expressão e de imprensa, laici-
dade...

Samuel Duarte foi uma celebridade intelectual 
que se projetou através do jornalismo que exerceu 
aqui na redação de A União, jornal do qual foi dire-
tor nos anos 1930 eletrizados pela Revolução. Foi 
de onde ele partiu para uma carreira nacional. Uma  
referência também da política e do mundo jurídico, 
além de jornalística e intelectual.

A cada menção que se faz à Ordem dos Ad-
vogados do Brasil como plataforma de vanguarda 
na defesa do estado democrático de direito está 
implícita a militância de Samuel Duarte, eleito pres-
idente da instituição entre 1967 e 1969. Foi a OAB 
de Samuel que protagonizou uma das maiores 
contestações à ditadura ao realizar em Recife, 
1968, uma conferência nacional de advogados 
para debater os direitos fundamentais da pessoa 
humana. No malfadado ano do AI5.

O filósofo F. Pereira Nóbrega afirma em texto pre-
sente ao livro de José Octávio que a leitura dos artigos 
de Samuel Duarte, pela profundidade do conhecimen-
to demonstrado por ele dos clássicos da literatura, da 
filosofia, da história e do direito, nos tornam contem-
porâneos de todos os homens. Samuel Duarte, nosso 
contemporâneo, continua a dizer o que realmente 
importa em meio à globalização, à mudança dos para-
digmas e à nova lógica da conectividade.

FAROLITO Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Eu sabia que era carnaval pelas bicicletas. Quando 
amanhecia o sábado chamado “gordo”, eu me sentava na 
calçada da venda do meu pai para olhar as bicicletas que 
passavam na Vasco da Gama com os raios enfeitados com 
papel celofane, misturando vermelho com verde, azul com 
amarelo e outras combinações igualmente bonitas. Elas 
também lançavam no ar um zumbido próprio para o car-
naval, produzido por um cordão tipo ponteira, amarrado a 
uma talisca de madeira no fundo da lata de leite condensa-
do. Esse equipamento artesanal era preso  ao bagageiro da 
bicicleta por uma mola tipo ratoeira.

Depois do café da manhã do sábado, começava o tra-
balho de produzir as máscaras com as quais os moleques 
de Jaguaribe iriam desfilar no bloco do urso, que saía todos 
os anos pelas ruas do bairro para obter alguns trocados 
nas casas da vizinhança. A banda que acompanhava o 
bloco era composta de bombos feitos à base da lata de 
goiabada e canudos de mamão improvisados como corne-
tas, além dos indispensáveis apitos com que se anunciava a 
presença do bloco.

A preparação das máscaras exigia paciência e boa 
dose de talento. Forma de barro, papel pardo de embrulho 
usado nas mercearias, papel de jornal, cola feita de grude 
de farinha de trigo e tinta para pintar a última camada: 
um trabalho feito às escondidas dos vizinhos, para evitar 
plágio. Os tipos preferidos eram Batman e Robin, Capitão 
Marvel, Flash Gordon, Príncipe Submarino ou o Fantasma 
– personagens importantes das revistas de quadrinhos da 
época.

Máscaras prontas, banda afinada, os maiores na 
frente com o estandarte feito de pano de enrolar fardos 
de carne de charque, pendurado numa armação de ara-
me num pedaço de tábua com um ronco de bambu no 
meio – estava tudo pronto para começar o desfile do bloco 
do urso. A caminhada, ao que me lembre, era feita pelas 
principais avenidas do bairro, destacando-se a Vasco da 
Gama, a Vera Cruz, a Primeiro de Maio, a Rua da Concórdia, 
a Minas Gerais e a Rua do Meio. Não se podia ir muito longe 

para não deixar apreensões nos nossos  pais e também 
para não chegar em casa depois do meio-dia, pois havia 
o risco de perder a hora do almoço. No final do desfile, na 
hora da dispersão, fazia-se a divisão que fora apurado. Re-
cordo que, num ano qualquer do carnaval daquele tempo, 
coube-me uma nota novinha de hum ( com h, sim senhor) 
cruzeiro – aquela amarelinha, com a efígie do Almirante 
Tamandaré. 

O domingo era dia de desfile dos blocos nas Aveni-
das Visconde de Pelotas e Duque de Caxias, no Centro da 
cidade, que eu não podia ver porque a minha autonomia de 
vôo era restrita aos limites de Jaguaribe. Aí, no  bairro,  na 
segunda-feira de manhã, na Vasco da Gama, jovens se ves-
tiam de mulher e desfilavam na avenida longas cabeleiras, 
às vezes com tranças bem feitas. Vestiam saia larga e blusa 
decotada que  destacava  enormes seios conseguidos não 
por silicone mas graças à utilização de bem trabalhadas 
quengas de coco.

A terça-feira de carnaval marcava ida obrigatória 
para a Avenida Conceição, por onde passavam (vindo  do 
centro da cidade) os melhores blocos, além de algumas 
tribos indígenas. Destas, o destaque ficava para os Africa-
nos da Torre, cujo desfile me dava até medo, pela cena final 
em que dois valentes guerreiros lutavam até a morte pelo 
amor de uma bela índia – tudo de brincadeira, é claro, mas 
com intenso realismo representado pelas flechas certeiras, 
tacapes e machadinhas reluzentes.

Dentre os blocos, os Piratas da Jaguaribe eram o 
orgulho do bairro mas  o Clube Esquadrilha V sempre foi 
o mais  aguardado, em razão  do seu  carro alegórico que 
representava  um avião completo com cabine, fuselagem,  
asas, trem de aterrissagem e tudo mais.  Os pilotos osten-
tavam trajes dos aviadores de verdade e suas túnicas com 
botões dourados e fitas nos ombros faziam o maior suces-
so, principalmente com a mulherada jaguaribense.

 Quando terminava o desfile do Esquadrilha V, eu 
sabia que estava na hora de voltar pra casa. Para mim, 
tinha acabado mais um carnaval.

Por volta de 1980 o Partido 
Comunista Brasileiro organizou 
uma expedição de apoio à Revo-
lução da Nicarágua. A guerrilha 
estava acesa, e os comunistas 
do mundo não podiam deixar de 
apoiar o movimento sandinista 
que lutava contra a ditadura ar-
mada e financiada pelos Estados 
Unidos. Os aliciadores diziam que 
a expedição visava substituir a 
mão de obra na colheita do café, 
para que os trabalhadores, assim 
liberados, pudessem ir para a 
guerrilha.

Dei meu nome ao Partido e 
me preparei para 
ir à guerra. Enca-
minhei a licença
-prêmio a que fazia 
jus, fiz check-up de 
saúde, atualizei o 
passaporte e fiquei 
esperando ser 
chamado pelo PCB. 
A convocação não 
vinha, e perguntei 
ao secretário do 
Partidão no re-
gional da Paraíba 
quando iríamos 
embarcar. O carto-
la era ninguém menos que Iremar 
Bronzeado, ele mesmo um expedi-
cionário da Força de Paz de Suez, 
que se formou aí pela metade dos 
anos cinquenta.

Os partidos comunistas são 
conhecidos pela sua organização 
perfeccionista. Foi com essa or-
ganização que ganharam a Guer-
ra do Vietnam, onde mataram 
50 mil (cinquenta mil) militares 
ianques e quatro generais do Tio 
Sam. Mais do que na guerra da 
Coreia, mais do que na Segunda 
Guerra Mundial. Foram os comu-
nistas também que orquestraram 
as guerras de libertação nacional 

da África colonial portuguesa, 
sincronizando as revoluções 
libertárias a um só tempo.

Essa sincronia abriu frentes 
em vários países, o que dificultou 
a reação do Estado. Além disso, 
conspiraram a Revolução dos 
Cravos, pondo fim à ditadura 
salazarista, uma das mais longas 
do mundo. A própria revolução 
cubana foi uma internacional, 
pois contou com a marcante 
presença do argentino Ché Gue-
vara. 

Pois a Paraíba não queria fi-
car de fora do processo histórico 

da Nicarágua. 
Pelo menos eu 
estaria presen-
te, ainda que 
fosse na colhei-
ta do café. Mas, 
aqui para nós, 
eu queria mes-
mo era ir pra a 
bulha. Cobrei 
ao secretário 
do Partidão 
a minha con-
vocação. O 
comunista 
reconheceu que 

sua memória falhara, e não me 
incluíra na lista do embarque, 
não havia mais tempo de enca-
minhar-me para a guerra do café. 
Ia sair um voo charter do Rio, ou 
São Paulo, e a lista do embarque 
estava completa. Desarrumei a 
mochila e fiquei aguardando a 
próxima. 

A propósito, não ouvi comen-
tários a respeito dos camaradas 
retornados da expedição de 
apoio aos sandinistas. Daria uma 
boa matéria, foi uma pena eu 
não ter ido. Mudei de PC, fui para 
o do B, e perdi o contato com o 
Partidão. Quem voltou, não sei. 

Se colheram café, ou se brigaram, 
também não sei. Ainda estáva-
mos vivendo a ditadura militar 
de 64, e o Partido foi discreto, 
não se podia botar a cabeça de 
fora.

Não sei se os comunistas 
organizaram uma Internacio-
nal para ir à guerra do Estado 
Islâmico. Tomara que não. Para 
essa eu não vou, por mais simpa-
tia que tenha às causas do Islã. 
Dessa vez, passaram da conta. 
Se não for mentira, é verdade. 
Diz-se que as tropas do Estado 
Islâmico foram treinadas pela 
CIA. Para quê? Não sei. Viraram 
a casaca, e agora estão brigando 
contra os EUA. Seria uma boa 
oportunidade de se ir para a 
guerra se os caras não estives-
sem crucificando crianças, dego-
lando prisioneiros, queimando 
gente viva. 

Se tanto não for verdade, é 
mentira. Seria bom que não fosse 
verdade, tudo não passasse de 
uma invenção da propaganda 
ianque. Mas parece que é de mes-
mo. O mundo viu o prisioneiro 
ser engolido por labaredas numa 
jaula, como acontecia com os 
monges bonzos durante a Guerra 
do Vietnam. Só que os monges 
eram voluntários da morte, em 
protesto contra a guerra do 
gigante EUA contra o pequeno 
Vietnam. 

E o Boko Haram, na Nigéria? 
Está estuprando as meninas que 
ousem ir à escola. Ralando seus ma-
milos. Mutilando seu sexo. Tomara 
que não seja verdade. Foi uma pena 
eu não ter ido para a Nicarágua. 
Podia ter tido a sorte de não voltar, 
de não saber dessas notícias.

(Sitônio escreve terça, quinta 
e sábado)
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FotoS: Divulgação

Um feliz Carnaval
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 
tônio

o Imperador
Após se tornar alvo de seu irmão mais velho, o herdeiro de 

um trono decide procurar a ajuda de sua irmã e de um cavaleiro 
desacreditado, Jacob (Nicolas Cage), que precisa enfrentar vários 
problemas pessoais. Juntos, eles buscam o apoio de Gallain (Hay-
den Christensen), um lendário cavaleiro conhecido como Fantasma 
Branco.

MEIota

Projeto Estacine vai exibir dois filmes 
neste fim de semana em João Pessoa

Ação tem crise entre membros da família real

Eu gostava muito quando Carmélio Reynaldo falava das coi-
sas – fatos, ocorrências, lendas, ficção, cultura popular - de Santa 
Luzia, sua terra natal, e adjacências do Vale do Sabugy, Sertão 
paraibano. Como, por exemplo, a mina de columbita desativada, 
de onde dizem ter saído o urânio utilizado nas bombas atômicas 
explodidas sobre Hiroxima e Nagasaki. Também me impressio-
naram as suas observações a respeito da construção da BR-230, 
que tem seu Km Zero em Cabedelo, e rasgou o solo paraibano de 
leste a oeste, indo mais além ao extremo norte do País. 

Isso foi justamente o tema da peça teatral “BR-230” elabo-
rada exatamente durante os dias de um Carnaval. Ocorreu em 
1976, na então residência de Fernando Teixeira, em Jaguaribe, 
uma casa bastante isolada, tranquila, quase de sítio, onde nos 
reuníamos. Carmélio Reynaldo, como assistiu in loco à chegada 
e evolução das obras, fazia a narrativa dos acontecimentos e dos 
atritos envolvendo os trabalhadores da construtora e a comuni-
dade local. À medida que ele descrevia os problemas da obra, 
íamos criando os personagens e as cenas. 

Para dar mais expressão à ação dramática, situamos as 
cenas numa mesma família: a do prefeito da cidade, com sua 
esposa carola, um filho metido a playboy, e uma filha que perde 
a virgindade com o engenheiro chefe da construtora. Imaginem 
o drama vivido por esse “nosso prefeito” diante de centenas 
de operários imigrantes, distantes das namoradas ou esposas, as-
sediando as mulheres locais, exigindo a reabertura do meretrício 
fechado por imposição da Igreja; a construtora distribuindo 
propinas para que a prefeitura atendesse suas conveniências (e 
dos seus operários), o pároco pressionando em sentido contrá-
rio, um deputado denunciando “os escândalos” do prefeito... 

E o nosso Carnaval? Ao contrário do mundo ficcional que 
estávamos erguendo, uma calmaria. Nem os festejos da Avenida 
Conceição, em Jaguaribe, comandados pelo Reizinho Metuzael, 
nem os bailes matinais da AABB, muito menos as grandes noi-
tadas momescas elitistas do Esporte Clube Cabo Branco e Clube 
Astréa ou populares do América do Varjão e Internacional de 
Cruz das Armas nos afastaram do propósito de chegar ao final 
da elaboração da peça.

Durante os dias do Carnaval, religiosamente, eu e Carmé-
lio nos deslocávamos para a casa de Fernando, onde cons-
truíamos nossa obra, criando as cenas e as situações em que os 
personagens estavam envolvidos. Feitas as devidas anotações, 
eu me estendia mais um pouco no trabalho e, à noite, criava as 
falas, diálogos e rubricas para, no dia seguinte, debatermos e es-
tabelecermos a forma final do texto. Assim, na Quarta-feira de 
Cinzas, o produto estava finalizado: a estrada chegou, mas foi 
em frente e nela o progresso se fez passageiro; a borrasca passou 
e a calmaria voltou ao Sabugy... Mas a bonança, tão avidamente 
esperada, também foi levada de rolo pela estrada.   

Para nós, o Carnaval de 1976 foi deveras proveitoso. 
Além da construção de um texto teatral, com ele ganhamos 
prêmio de publicação da obra e o patrocínio da sua montagem 
como espetáculo, que se apresentou em palcos paraibanos e de 
outros Estados brasileiros, sob direção de Fernando Teixeira e 
eu como assistente-de-direção e também no elenco. Um feliz 
Carnaval!

*Adaptação do texto “Um drama em pleno Carnaval”, 
de minha autoria, inserido no livro “Cinquenta carnavais” 
(MOURA, Fernando. João Pessoa, Antares, 2010)

Os filmes ‘Mad Max I’ e 
‘Chinatown’ serão exibidos 
hoje e amanhã no projeto Es-
tacine desta semana. As obras 
cinematográficas fazem parte 
das mostras ‘Ficção’ e ‘Grandes 
Diretores – Roman Polanski’ 
do mês de fevereiro. Os filmes 
serão exibidos, respectivamen-
te às 16h, no Miniauditório 
da Estação das Artes Luciano 
Agra, prédio anexo a Estação 
Cabo Branco – Ciência, Cultura 
e Artes, com entrada gratuita.

Hoje, os visitantes pode-
rão assistir a ficção científica 
‘Mad Max I’, que irá se passar 
num futuro próximo. O com-
bustível que alimenta os mo-
tores dos carros é também mo-
tivo para crimes perpetrados 
por violentas gangues. Mas é 
um jovem policial e junto com 
seus companheiros patrulham 
as estradas a fim de impedir a 
ação daqueles que insistem em 
perturbar a paz. A morte de um 
membro pelas mãos de Max dá 
início a uma série de crimes 
cruéis cometidos contra sua 
família e melhor amigo. Mas só 
tem uma escolha: vingança. A 
obra cinematográfica tornou-
se um sucesso de bilheteria 
e crítica, e foi creditado para 
uma maior abertura no exte-
rior para produções austra-

lianas como Gallipoli e Croco-
dile Dundee. O filme também 
foi notável por ser o primeiro 
filme australiano a ser roda-
do por uma lente widescreen 
anamórfica.

Amanhã, será a vez de 
conferir o filme ‘Chinatown’ 
que se passa em Los Angeles, 
em 1937. O detetive particular 
J.J Gittes recebe a visita de uma 
mulher que acredita que seu 
marido, engenheiro-chefe do 
departamento de águas e ener-

gia, tem uma amante. Gittes 
logo descobre que a mulher era 
uma farsante e encontra a ver-
dadeira Evelyn Mulwray, filha 
de Noah Cross, um dos homens 
mais poderosos da cidade. O 
engenheiro aparece morto e 
Gittes, envolvido com Evelyn, 
se vê no meio de um perigoso 
jogo de poder, com muitos se-
gredos e mistérios. Foi produ-
zido por Robert Evans para a 
Paramount Pictures. Foi o últi-
mo filme do diretor nos Esta-

Cena da ficção científica “Mad Max I”, que será exibido hoje 

Lucas Duarte 
Especial para a União

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. Manaíra6: 14h45 e 
17h10 Manaíra7: 13h45 e 15h45 Manaíra10/3D: 
14h15, 16h15 e   18h30 CinEspaço 3: 14h, 15h50 
e 17h40  Tambiá 6/3D:  14h20 e 16h20

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 
proteger a única coisa que lhe resta: a filha Kim 
(Maggie Grace). Cinespaço1: 14h, 18h e 22h  Ma-
naíra 6: 19h20  e 21h45Tambiá 3: 14h20 e 18h40

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, 
Capitão, Kowalski, Rico e Recruta, a elite do pin-
guins 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. Tambiá1: 14h e 16h 

O DESTINO DE JUPITER (EUA, 2014). Gênero: Bio-
grafia. Duração: 115 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Andy Wachowski, Lana Wachowski Com: 
Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean Jupiter Jo-
nes (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 (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. Manaíra3:12h45, 15h40, 18h40 e 21h30 
Cinespaço2: 14h, 16h30 e 21h30 Tambiá6/3D:  
18h20 e 20h40

CAMINHOS DA FLORESTA (EUA 2014). Gênero: 
Fantasia, musical. Duração: 124 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Rob Marshall. Com Meryl Streep, 
James 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 tem-
po, a bruxa avisa que o feitiço pode ser desfeito 
caso eles lhe tragam quatro objetos: um capuz 
vermelho 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.
Manaíra11:  14h CinEspaço 2:  19h 

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 8:  12h50 e 15h30  Tambiá3: 
16h30 e 20h50

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). Gênero: 
Drama. Duração: 125 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Sam Taylor-Johnson. Com Jamie Dornan, 
Dakota Johnson, Jennifer Ehle.Anastasia Steele 
(Dakota Johnson) é uma estudante de literatura 
de 21 anos, recatada e virgem. Uma dia ela deve 
entrevistar para o jornal da faculdade o poderoso 
magnata Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce 

uma complexa relação entre ambos: com a des-
coberta amorosa e sexual, Anastasia conhece 
os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se 
o objeto de submissão do sádico Grey. Manaíra 5: 
13h30, 16h30, 19h30 e 22h30   Manaíra 7: 18h 
e 21h Manaíra9:  13h, 16h,   19h  e 22h Manaíra 
11: 17h e 20h CinEspaço 4: 21h10. Tambiá 5: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h 

CORAÇÕES DE FERRO (EUA 2014). Gênero: Drama, ação. 
Duração: 134 min. Classificação: 16 anos. Direção: David 
Ayer. Com Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman. Durante 
o final da Segunda Guerra Mundial, um grupo de cinco 
soldados americanos é encarregado de atacar os nazistas 
dentro da própria Alemanha. Apesar de estarem em 
quantidade inferior e terem poucas armas, eles são 
liderados pelo enfurecido Wardaddy (Brad Pitt), sargento 
que pretende levá-los à vitória, enquanto ensina o novato 
Norman (Logan Lerman) a lutar.  Tambiá1:  17h45 e 20h45 
Manaíra  2 :  13h15, 16h10, 19h10 e 22h15

A CASA DOS MORTOS (EUA 2015). Gênero: terror, 
suspense. Duração: 90 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Will Canon. Com Maria Bello, Frank Grillo, Cody 
Horn. Um massacre acontece numa casa abandonada 
deixando cinco estudantes mortos. Um policial (Frank 
Grillo) e uma psicóloga (Maria Bello) vão investigar 
o caso, que ocorreu enquanto os jovens tentavam 
evocar fantasmas.. Manaíra 1:  14h30, 16h45, 18h50 
e 21h15  Tambiá 2: 14h50, 16h50, 18h50  e 20h50

O  IMPERADOR (EUA 2015). Gênero: Ação. Duração: 99 
min. Classificação: 14 anos. Direção: Nick Powell. Com 
Nicolas Cage, Hayden Christensen, Yifei Liu. Após se 
tornar alvo de seu irmão mais velho, o herdeiro de um 
trono decide procurar a ajuda de sua irmã e de um 
cavaleiro desacreditado, Jacob (Nicolas Cage), que 
precisa enfrentar vários problemas pessoais. Juntos, 
eles buscam o apoio de Gallain (Hayden Christensen), 
um lendário cavaleiro conhecido como Fantasma 
Branco. Manaíra  8:  18h15 e 20h30 Tambiá4: 
14h30, 16h30, 18h30  e 20h30

dos Unidos, e apresenta muitos 
elementos de filme noir, parti-
cularmente uma história mul-
ti-camadas que varia entre a 
necessidade de solucionar um 
mistério e a narrativa de um 
drama psicológico.

Sobre o projeto
O Estacine é um proje-

to de cinema idealizado pelo 
setor de eventos da Estação 
Cabo Branco, que surgiu no 
ano de 2009, com o intui-
to de levar cinema de forma 
gratuita para a população. No 
primeiro momento eram exi-
bidos apenas filmes nacionais, 
mas o público queria mais e o 
projeto passou a exibir filmes 
nacionais e internacionais. No 
ano seguinte o projeto Esta-
cine ganhou nova roupagem 
e passou a ser concebido em 
forma de Mostra, contemplan-
do determinado tema ou as-
sunto homenageando atores 
famosos de dentro e fora do 
país. Os filmes que são exibi-
dos estão fora do circuito das 
salas de exibições da cidade. 
A necessidade aumentou e o 
projeto ganhou comentado-
res, ou seja, a cada exibição 
um ator, diretor, conhecedor e 
amante do cinema debate so-
bre o filme. Desde sua criação 
já foram exibidos mais de mil 
300 filmes. 



UNIÃO  A

Diversidade

Baixar música de Carnaval pela internet vem afetando venda de discos do 
gênero na capital, mas há quem resista no mercado, oferecendo opções

“O mundo digital pulverizou a nossa capacidade de investigação” 

Folia virtual recomendaUNIÃO  A

O bloco As 
Raparigas de 
Chico Buarque 
foi criado no 
ano de 2012, 
e acontece 
no início da 
tarde do 
sábado de 
Carnaval, no 
Sebo Cultural, 
no Centro de 
João Pessoa. 
A marca da 
agremiação 
é a descon-
tração e o jeito extravagante como as 
mulheres se vestem para homenagear Chico 
Buarque. No ano passado, o chargista Régis 
Soares montou uma fantasia que trazia na 
camisa a inscrição Urso de Chico, como uma 
forma inusitada de provocação bem humo-
rada. Vale a pena conferir o bloco que foi 
idealizado por Ana Maria Costa, e tem como 
autor do hino o compositor Ademilson José.    

Alexandre Macedo

Drama clássico

Wifi da Roça

Bloco ‘As Raparigas de Chico’

Vencedor de 10 
estatuetas do 
Oscar, o clássico 
longa hollywoo-
diano ...E o Vento 
Levou, dirigido por 
Victor Fleming e 
lançado em 1939, é 
uma ótima opção 
para quem quer 
ficar longe da folia 
carnavalesca. Eu 
recomendo até por 
uma questão senti-
mental: meu pai - já falecido - fez questão de me 
chamar e me dar o dinheiro para que pagasse o 
ingresso na bilheteria do cinema - agora extinto 
- do Hotel Tambaú, em João Pessoa. O enredo - 
que mescla drama e romance - mostra, em meio 
à história norte-americana, o amor impossível en-
tre Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) e Rhett Butler 
(Clark Gable) no fim da Guerra de Secessão dos 
Estados Unidos. 

Guilherme Cabral

O CD de Alissin Vieira intitulado de Wifi da 
Roça é um sucesso, com 12 faixas inéditas 
o jovem cantor e compositor da cidade de 
Conceição-PB é um exemplo da preserva-
ção da música popular cultural e regional. 
Este álbum do jovem talento mostra que é 
preciso lutar e defender a cultura nordestina, 
fazendo com que as tradições, os costumes 
e o forró típico não se acabem, pois o Nor-
deste é rico em relação a esse tipo de arte 
musical. O novo talento na arte forrozeira, 
o jovem poeta conceiçoense, que apesar da 
pouca idade 24 anos desponta canções ricas 
em cultura, que falam de amor, saudade, 
família e do campo. Sua canção de maior 
sucesso atual chama-se ‘Wi-fi da Roça’, 
que refere-se aos costumes do homem do 
campo em relação a globalização. Dono de 
uma voz típica para o forró e das canções 
que interpreta, Alissin é exemplo de cultura, 
e merecedor de todo reconhecimento. 

Lucas Duarte

Filme

Estandarte da agremiação

Um clássico do cinema 

Capa do primeiro álbum de Alissin Vieira

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de fevereiro de 2015  

Guilherme Cabral 
 guipb_jornalista@hotmail.com

Na internet é possível baixar, in-
clusive gratuitamente, por meio 
de vários sites especializados, 
músicas de Carnaval para MP3, 
incluindo as consideradas clás-
sicas, sejam marchinhas, sam-
bas-enredo e frevos que anima-
ram - e assim ainda continuam 

- os foliões de gerações passadas, mas também 
as mais novas, por terem conseguido, pela qua-
lidade, transcender à passagem do tempo. No 
entanto, se a rede mundial de computadores 
tornou mais prática e instantânea a busca pela 
canção carnavalesca desejada - independente-
mente da época em que foi lançada -, parece ter 
ocorrido uma espécie de efeito colateral, pois 
há quem prefira se valer desse recurso tecnoló-
gico para conseguí-la do que adquirir o CD, ou 
até mesmo o vinil, que ainda pode ser encon-
trado, ocasionando a diminuição da oferta de 
álbuns desse gênero no mercado. 

Quem acredita estar havendo esse fenô-
meno é Óliver de Lawrence, proprietário da 
loja Óliver Discos, localizada na cidade de João 
Pessoa. Ele informou que um dos sites mais 
utilizados é o 4shared. Mas existem outros 
disponíveis na rede virtual, a exemplo do clu-
bedodownload.info, baixarmusicasgratis10.
com.br, www.coletaneascompletas.com/ e 
www.suamusica.com.br. Porém, apesar disso, 
garantiu que vai resistir, pois pretende conti-
nuar mantendo em seu estoque os títulos para 
venda, todos originais. Dono do Música Urba-
na, um sebo instalado no Centro da capital que 
comercializa discos usados, dentre outros ob-
jetos, Robério Rodrigues também compartilha 
da mesma ideia de Óliver. “As lojas de discos 
estão diminuindo, se acabando, pois tudo se 
baseia na internet”, disse o cantor e compositor 
pernambucano Maciel Melo, durante entrevis-
ta para o jornal A União. O músico admitiu 
estar constatando um outro aspecto que 
também é reflexo dessa situação: o de que, 
há muito tempo, estarem sendo tocadas as 
mesmas músicas, já conhecidas. No intuito 
de quebrar esse marasmo, ele está lançando 
agora, ao preço de R$ 25, o CD autoral intitu-
lado Perfume de Carnaval, contendo 11 frevos 
inéditos, dos quais seis em parceria. “É um ma-
terial novo, para renovar e manter vivo o frevo”, 
comentou o artista, ao justificar a iniciativa. 

Dono da Óliver Discos há 26 anos, Óliver 
de Lawrence informou que, a cada ano, as 
vendas de títulos de álbuns para a folia do Rei 
Momo só aquecem no mês de fevereiro, pouco 
antes de iniciar o Carnaval. Nessa ocasião, ele 
estimou que comercializa, em  média, 20 CDs.  
Depois, a procura cai, pois não há mais interes-
se do consumidor. A propósito, ele informou 
que dispunha, em seu estoque, dos discos 20 
Super Sucessos de Claudionor Germano, além 
de Capiba – Série Documento e Coletânea Fre-
vo de Bloco de Nelson Ferreira, cujos preços 
variam dos R$ 28 aos R$ 30. Já Robério Rodri-
gues, proprietário do sebo Música Urbana há 
17 anos, que vende e troca discos, disse já ter 

O compositor pernambucano Maciel Melo está lançando o CD Perfume de Carnaval

FOTO: Divulgação

vendido vinis de Claudionor Germano e Capi-
ba. Mas o último que comercializou foi há dois 
meses, uma série de marchinhas de Carnaval.

De acordo com o maestro paraibano Chi-
quito, a marchinha é uma manifestação da 
cultura. “É uma escola de época, que segue o 
mesmo estilo e não morre nunca”, comentou 
ele, que, a propósito, participou do trabalho 
de divulgação, em João Pessoa, do novo CD de 
Maciel Melo, cujo título é Perfume de Carnaval 
e no qual também dividiu a elaboração dos ar-
ranjos com o mestro pernambucano Duda. Já 
o frevo, prosseguiu ele, adquiriu característica 
própria nos Estados da Paraíba e Pernambuco, 
possuindo mais ritmo, suingue. Na opinião de 
Chiquito, as melhores canções desses gêneros, 
em todos os tempos, são as seguintes: ‘O Abre 
Alas’, considerada a primeira marcha, com-
posta por Chiquinha Gonzaga em 1899; ‘Au-

rora’, ‘A Jardineira’ e ‘Cabeleira do Zezé’. “Está 
no sangue e a identificação é intrínseca, pois 
o frevo tem uma melodia com mais suingado, 
enquanto a marchinha tem uma melodia mais 
romântica, mas ambos contagiam na primeria 
audição e são fáceis de decorar”, disse o músi-
co, ao justificar sua escolha. 

 O maestro Chiquito também acredita 
ter ocorrido uma diminuição, que classificou 
como “drástica”, da quantidade de lançamento 
de discos novos de músicas carnavalescas, por 
causa de certo grau de desinteresse por par-
te da mídia. “O primeiro CD autoral que está 
sendo lançado, nos últimos cinco anos, é o Per-
fume de Carnaval, de Maciel Melo”, comentou 
ele, para quem outra exceção é a do bloco Galo 
da Madrugada, do Recife (PE), que também 
costuma realizar lançamentos de discos do 
mesmo gênero.          

FOTO: Reprodução/facebook

Eventos 

Música

O cantor e compositor paraibano 
Adeildo Vieira opinou não acreditar 
que a internet possa ser a principal fer-
ramenta responsável pelo que, even-
tualmente, esteja passando o mercado 
de discos, e, por extensão, o do nicho 
direcionado ao ritmo carnavalesco. Ele 
analisa esse cenário montado no campo 
virtual por outro ponto de vista. “Nos úl-
timos 20 anos ocorreu uma mudança na 
lógica da cadeia produtiva de consumo. 
Nas novas mídias digitais não se ouve 
mais o disco, mas as músicas. Basta se 
fazer uma seleção das canções que mais 
se gosta e gravá-las em um pen drive. O 
mundo digital pulverizou a nossa capa-
cidade de investigação, ou seja, antes, 
era possível acompanhar o trabalho de 
um cantor, identificando as músicas que 
ele gravou em cada álbum e quem tocou 

cada instrumento nas faixas do disco. 
Hoje, o consumidor se interessa mais em 
ter a canção do que possuir o objeto, que 
é o disco”, disse o músico. 

No caso do samba-enredo, que sur-
giu no final da década de 1940 e é con-
siderado um gênero musical feito para 
o Carnaval, Adeildo Vieira lamentou que 
sua estrutura tenham sofrido interferên-
cia de interesses econômicos e do turis-
mo, principalmente no caso do Rio de 
Janeiro, onde os desfiles das escolas de 
samba atraem milhares de espectadores, 
inclusive de outros países. “Agora é mais 
veloz. Antes, havia mais esmero nas me-
lodias”, comparou ele, que enumerou os 
seguintes sambas, que considera os me-
lhores de todos os tempos: ‘Foi Um Rio 
que Passou em Minha Vida’, que, seguin-
do ele, Paulinho da Viola compôs para a 

escola de samba carioca Portela e que 
o acha “antológico”; ‘Vai Passar’, de Chi-
co Buarque e Francis Hime, lançada em 
1984 para registrar a alegria com o fim 
da ditadura militar e a expectativa da re-
democratização do Brasil; e, ainda, mais 
duas músicas, às quais classifica como 
“crônicas maravilhosas”, que são: ‘Sau-
dosa Maloca’ e ‘Trem das Onze’, ambas 
de Adoniran Barbosa. 

“O samba é a grande matriz brasilei-
ra, que tão bem representa o país e enche 
o coração de alegria e prazer, pois tem 
ritmos e temáticas trabalhadas, que vão 
desde os problemas de relacionamen-
to até as questões sociais”, disse Adeil-
do, que ainda destacou a qualidade dos 
sambas compostos por Noel Rosa, João 
Nogueira, Lupicínio Rodrigues e Moreira 
da Silva.                         
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Alpargatas vai investir na 
construção de minifábrica e 
em projetos sociais em CG

Fuga do Carnaval
Paraíba oferece várias alternativas de retiros espirituais

Os retiros espirituais são uma ex-
celente opção para quem deseja bus-
car momentos de reflexão e oração 
longe das festividades e folias no pe-
ríodo de Carnaval. Na Paraíba, muni-
cípios oferecem encontros realizados 
por diversos segmentos religiosos 
para todas as idades, proporcionan-
do aos participantes momentos de 
louvor, descontração e momentos de 
espiritualidade. Os eventos também 
oferecem opções diferenciadas aos 
fiéis promovendo uma programação 
repleta de esportes e estudos das 
mensagens bíblicas. 

Um exemplo é o retiro “Raci-
dalis”, da Cidade Viva, que é voltado 
para o público jovem, tendo como 
tema este ano “Louco Amor”. A ex-
pectativa dos organizadores é reunir 
250 pessoas no acampamento Acamp 
Golden, localizado no município do 
Conde, Região Metropolitana de João 
Pessoa a partir de de hoje até a Quar-
ta-feira de Cinzas.

A Primeira Igreja Batista realiza 
seu retiro de Carnaval com o tema 
“O Desafio Vivo”, a partir de hoje até 
a Quarta-feira de Cinzas no Acampa-
mento Água Viva, em João Pessoa.

 Já a versão jovem do encontro, 
conhecido como “Pib Jovem”, será 
realizado no mesmo período tendo 
como local o acampamento Paraíso 
dos Colibris, no município do Conde.  
A Comunidade Católica Shalom rea-

liza o seu retiro com o tema “A felici-
dade está aqui”, a entidade realizará 
de domingo a terça-feira de Carnaval 
a 11° edição do retiro no ginásio do 
Colégio Interativo, no centro. A pro-
gramação contará com teatros, pales-
tras, momentos de oração, confissão, 
aconselhamento e a santa missa.

O retiro é aberto ao público, in-
clusive às crianças que tem espaço 
garantido no Reviver Kids. A pales-
trante dessa edição do Reviver é uma 
das pioneiras da Comunidade Sha-
lom: Evellyne Montenegro, membro 
da Comunidade de Aliança da missão 
de Fortaleza, que vem a João Pessoa 
especialmente para pregar no evento. 
As atividades terão início às 8h e se-
guirão até a noite.

Encontro católico
Tendo como tema “Tudo posso 

naquele que me fortalece”, a Consola-
ção Misericordiosa realiza a partir de 
hoje até a terça-feira do Carnaval, no 
Ginásio da Escola Lyceu Paraibano, 
no Centro, a celebração do 20º ano 
do encontro católico. Entre os pales-
trantes confirmados está o arcebispo 
da Paraíba, Dom Aldo Di Cillo Pagotto.

A 24º edição do Encontro da 
Nova Consciência, evento que aconte-
ce durante o Carnaval todos os anos 
em Campina Grande, será iniciado 
hoje, sendo realizado durante cinco 
dias, com encerramento na terça-fei-
ra de Carnaval. Com o tema central 
“Desafios para um futuro possível”, 
o encontro vai acontecer no Serviço 
Social do Comércio –SESC, no Centro, 

e contará com 26 eventos paralelos 
envolvendo pessoas de todas as ida-
des e segmentos. O evento, que é pro-
movido pela ONG Nova Consciência, 
terá a participação de religiosos e não 
religiosos, filósofos, artistas e pesqui-
sadores que, debaterão  durante cin-
co dias de Carnaval, sobre as ações no 
presente e as implicações que elas te-
rão em um futuro não mais desejável, 
mas possível.  Trabalhando sempre 
com uma proposta de cultura de paz, 
o Encontro da Nova Consciência, pas-
sou a levar diversas pessoas a Campi-
na Grande, cidade que esvaziava no 
período de Carnaval.

O médium argentino Matías de 
Stefano, conhecido por muitos estu-
diosos do fenômeno índigo — um 
fenômeno que indica uma nova com-
preensão da realidade,compartilha-
da por milhares de crianças, jovens 
e adultos, participará pela primeira 
vez do encontro, além da ativista do 
movimento LGBTT Indianara Siquei-
ra, Johann Heyss (músico, escritor e 
tradutor), o Cheikh Houssam Ahmad 
EL Boustani (Islamismo), e uma das 
principais representantes do movi-
mento das Ligas Camponesas da Pa-
raíba, Elizabeth Teixeira. 

Também estarão presentes no 
24º ENC o padre José Assis Pereira So-
ares (Vigário Geral de Campina Gran-
de), Marcelo Barros (monge benediti-
no), Pedro Camargo (jornalista), Léo 
Artese (Xamã), Alexey Dodsworth 
(escritor e filósofo), José Gevaerd 
(ufólogo e editor da revista UFO), 
Neusa Dutra (taróloga), Gorethi 

Moura (terapeuta), Bráulio Tavares 
(escritor), Giancarlo Schmid (tarólo-
go), Claudiney Prieto (bruxo), Sérgio 
Viula (escritor e ativista LGBTT), Luis 
Pellegrini (jornalista), Alex Lepletier 
(mídialivrista), Marco Aurélio Bilibio 
(Teosofia), André Luis Peixinho (Es-
pírita), Waldemar Falcão (astrólogo) 
dentre muitos outros.

Areia
O XV retiro de Carnaval do Se-

tor Muquém, será realizado a partir 
do próximo domingo até a terça-fei-
ra de Carnaval no Distrito Muquém. 
Como vem acontecendo há mais de 
uma década, o retiro tem em sua 
coordenação os representantes das 
cinco comunidades rurais do muni-
cípio de Areia, que englobam à Chã 
de Jardim, Tabuleiro de Muquém, 
Distrito Muquém, Mazagão e Santa-
na. Neste ano, o tema é a passagem 
bíblica que diz “Fazei Tudo o Que 
Ele Vos Disser” (JO. 2,5).

Pirpirituba
Outra opção para os interessa-

dos em um estilo mais radical é o da 
Igreja Anglicana em Comunhão, o 
“AcampCristo”, que será realizado de 
segunda-feira a quarta-feira próxi-
mas na Cachoeira do Roncador, Brejo 
da Paraíba. Segundo a organização, 
há uma expectativa de reunir cerca de 
50 Jovens para momentos de louvor e 
adoração. Eles vão acampados duran-
te o dia em uma casa de sítio próximo 
a trilha da cachoeira, onde também 
vão ser feitas as refeições. 

A aproximação do Car-
naval e as temperaturas agra-
dáveis são um convite para 
tirar do armário as fantasias 
e roupas leves e confortáveis. 
Mas, para garantir que as pe-
ças continuem em bom esta-
do e possam ser usadas nos 
anos seguintes é indispensá-
vel prestar muita atenção na 
hora da limpeza. Em caso de 
dúvidas, o melhor é colocá
-las nas mãos de quem enten-
de do assunto e ficar atento 
às dicas do Ricardo Monteiro, 
gerente operacional da Qua-
lity Lavanderia.

As fantasias produzidas 
em seda ou viscose são con-
sideradas as mais sensíveis, 
já que possuem fibras muito 
finas e são formadas por tra-
mas estreitas e delicadas.

 De acordo com Ricardo, 
lavar as roupas mais delicadas 
manualmente é o mais indi-
cado, mas ainda assim, de-
pendendo da maneira como 
a pessoa esfrega e enxágua 
a peça, as fibras podem que-
brar da mesma maneira que 
acontece nas máquinas. As-
sim, esses tecidos precisam, 
necessariamente, serem la-
vados à mão com detergente 
neutro ou em equipamentos 
especializados”, explica. 

As peças que possuem 
pedrarias também não po-
dem ser lavadas em máqui-
nas caseiras, porque correm 
o risco de quebrarem, se des-
mancharem ou puxarem fios. 
O que não é exatamente o 
caso do poliéster, que pode 
ser higienizado com sabão al-
calino, mais conhecido como 
sabão em pó e, em alguns ca-
sos, até mesmo ser colocado 
na lavadora de roupas, mas 
sempre com atenção ao que 
será lavado junto com ele. 

Ou seja, nada de lavar 
peças leves e pesadas ao mes-
mo tempo. Já as de couro/
camurça não podem receber 
qualquer tipo de limpeza e o 
mais indicado é utilizar mão 
de obra profissional, que vai 
garantir a remoção dos resí-
duos e, além disso, hidratar o 
couro para que ele fique com 
um toque macio. 

Fantasia 
exige cuidado

Produtos comuns no carnaval, o 
spray de espuma e a maquiagem po-
dem ser um problema para a saúde 
dos olhos. Conselheiro da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia, Marcus 
Sáfady alerta que as lesões causadas 
por spray de espuma podem com-
prometer a visão.

“Quando a espuma cai nos olhos, 
pode causar vermelhidão, sensação 
de areia nos olhos, dor e todo tipo 
de reação alérgica”, explica. Caso isso 
ocorra, o primeiro passo, segundo 
ele, é lavar a área afetada com água 
corrente e, se não melhorar, procurar 
um médico. O oftalmologista desa-
conselha a automedicação, pois exis-
te o risco de complicar ainda mais a 
situação. A carioca Larissa Ribeiro, 
28 anos, precisou de atendimento 
de emergência depois de ser atin-

Spray e maquiagem podem prejudicar a saúde

gida por spray em um bloco de rua, 
na capital fluminense. “Uso lentes de 
contanto, então foi pior ainda. Minha 
vista ficou totalmente irritada e não 

conseguia enxergar direito. Detesto 
esses sprays, deviam ser proibidos”, 
comentou. O Projeto de Lei 4.476/12, 
que propunha a proibição da venda 

do produto, foi arquivado no dia 31 
de janeiro deste ano. A maquiagem 
excessiva é outro problema comum 
no carnaval, de acordo com o médico. 
“É preciso cuidado ao usar sombras 
com purpurina ou glitter, pois caso 
caia na vista, o material pode arra-
nhar a córnea ou se alojar na pálpe-
bra, causando irritação”, explica.

O oftalmologista adverte que o 
lápis de pintura também pode ser um 
vilão para os olhos. 

“Na parte interior das pálpebras, 
onde é utilizado, ficam as glândulas 
de meibômio, responsáveis pela se-
creção de material gorduroso que 
ajuda na composição da lágrima. A 
obstrução dessas glândulas aumenta 
o risco de inflamação e infecção local, 
podendo causar terçol”, explica Mar-
cus Sáfady, lembrando que a remo-
ção da maquiagem antes de dormir 
é fundamental para retirar quaisquer 
resíduos prejudiciais à visão.

Flavia Villela
Repórter da Agência Brasil

Quando a espuma cai nos olhos, spray pode causar vermelhidão e sensação de areia

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Momento de solidariedade entre as pessoas que participam de mais uma edição do Encontro da Nova Consciência, evento que acontece todos os anos em Campina Grande durante o Carnaval

Fotos: Reprodução/Internet
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CG terá minifábrica e projetos sociais
investimentos da alpargatas

BNDES aprovou crédito 
que permitirá a expansão 
das atividades da fábrica

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) aprovou fi-
nanciamento de R$ 85,3 mi-
lhões a Alpargatas, informou 
a instituição financeira na úl-
tima quinta-feira (12). 

O montante será uti-
lizado para investimentos 
em design, moda, diferen-
ciação, fortalecimento e re-
posicionamento de marcas, 
construção de minifábricas 
e projetos sociais no âmbito 
da comunidade, em São Pau-
lo (SP), Campina Grande e 
Montes Claros (MG).  A ope-
ração é indireta, e os recur-
sos - do programa BNDES 

Prodesign - serão repassa-
dos ao cliente por meio dos 
bancos Santander e Itaú. O 
apoio do BNDES correspon-
de a cerca de 32% do inves-
timento total. 

O projeto da Alpargatas 
prevê o investimento em de-
sign de sandálias e calçados 
esportivos e a implantação 
de minifábricas para testes e 
produção de protótipos nas 
unidades da Paraíba e de Mi-
nas Gerais.

Inclui também investi-
mentos em marketing, regis-
tro de patentes, e-commer-
ce, pesquisas de mercado e 
contratação de profissionais 
de criação, concentrados, em 
sua maior parte, na unidade 
de sandálias, que detém a 
principal marca da compa-
nhia, a Havaianas.

previdência não 
atende dias 16 e 17

As Agências da Previdência 
Social fecham nos dias 16 e 17 de 
fevereiro devido ao Carnaval, em 
todo o país, informou o Ministério 
da Previdência Social nesta sexta-
feira (13). As unidades de aten-
dimento da Previdência voltam ao 
funcionamento normal na quarta-
feira (18), das 14h às 18h.  A Cen-
tral 135 vai funcionar no sábado 
(14), na segunda (16) e na terça 
(17) das 8h às 19h. O atendimento 
volta ao normal a partir de quarta 
(18), das 8h às 22h. O atendimento 
eletrônico funciona 24h durante 
todo o período. O cidadão que ne-
cessitar entrar em contato com a 
Previdência também pode utilizar 
os serviços da Agência Eletrônica, 
no site da Previdência Social.

inadimplência do 
consumidor aumenta

A inadimplência (atrasos 
no pagamento de prestações) do 
consumidor aumentou 4,1% no 
primeiro mês de 2015 em relação a 
dezembro do ano passado, o maior 
percentual de alta mensal regis-
trado em um mês de janeiro, desde 
2003, quando o índice de aumento 
foi 7,1%. Na comparação com janei-
ro de 2014, houve crescimento de 
16,7%, o que significa o maior rit-
mo de aumento dos últimos quatro 
meses, seguindo o mesmo critério 
de comparação usado pela empresa 
Serasa Experian, responsável pela 
pesquisa. Os economistas da em-
presa acreditam que a alta da ina-
dimplência no mês passado, tanto 
em relação a dezembro de 2014 
quanto na comparação interanual, 
reflete as crescentes dificuldades 
que o consumidor brasileiro está 
encontrando para honrar seus com-
promissos financeiros.

Capacitação tem 
inscrições abertas

As inscrições para o Progra-
ma de Capacitação e de Formação de 
Multiplicadores de Conhecimento em 
Micro e Pequenas Empresas (MPEs) 
estão abertas, informou a Secreta-
ria da Micro e Pequena Empresa na 
quinta-feira (12). O curso faz parte 
do Acordo de Cooperação Técnica en-
tre a Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa (SMPE) e o Conselho Federal 
de Administração (CFA). As inscrições 
podem ser feitas até dia 2 de março 
no site da CFA. Para participar, os in-
teressados devem ser graduados em 
administração e registrados em um 
dos Conselhos Regionais de Adminis-
tração (CRAs) que estão participando 
do projeto piloto do programa: CRA
-AL, CRA-MA, CRA-PA, CRA-PI e CRA-RJ. 
Serão disponibilizadas 55 vagas para 
cada regional, a serem sorteadas.

estádios terão o 
grito de paz 

Em reunião com membros da 
Associação Nacional das Torcidas 
Organizadas (Anatorg), o ministro 
do Esporte, George Hilton, convocou 
um grito de paz para conscientizar 
os torcedores de que os estádios 
são um ambiente de celebração e 
para se levar as famílias para as-
sistir aos jogos da arquibancada. 
Na ocasião, o ministro também 
anunciou a intenção de propor duas 
medidas com o intuito de diminuir 
os casos de violência nas arenas.

“O Ministério do Esporte vai 
trabalhar na parte educacional com 
as torcidas organizadas para forta-
lecer a ideia de que o grito que tem 
que ser dado nos estádios é o grito 
de paz”, completou Hilton.

Chão de fábrica da Alpargatas vai contar com minifábricas para testes e produção de protótipos

Setenta planos de saúde de 
11 operadoras terão a comercia-
lização suspensa, a partir da pró-
xima quinta-feira (19), por deter-
minação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

A decisão foi tomada por 
conta de reclamações de usuá-
rios sobre questões como des-
cumprimento do prazo de aten-
dimento e negativa indevida de 
cobertura.

Em nota, a Federação Na-
cional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde) disse que o 12º ci-
clo de monitoramento demons-
tra os esforços do setor para a 
correção das falhas, já que hou-
ve redução no número de ope-
radoras com planos suspensos 

em relação a outros ciclos. No 
texto, a FenaSaúde garante que 
as 27 operadoras associadas vêm 
investindo continuamente na 
qualidade de atendimento aos 
usuários.

No período entre setem-
bro e dezembro de 2014, quan-
do foi realizada a 12ª etapa do 
programa de Monitoramento 
da Garantia de Atendimento, a 
ANS recebeu mais de 13,9 mil 
reclamações. A avaliação é feita 
a cada três meses, desde dezem-
bro de 2011.

No atual ciclo da avaliação, 
39,9% das reclamações foram 
referentes a problemas de ge-
renciamento das ações de saúde, 
como autorização prévia para 

realização de consultas e exa-
mes. Logo depois, com 25,8%, 
estão queixas sobre desrespeito 
dos prazos máximos para aten-
dimento de certos procedimen-
tos. As operadoras que tiveram 
queixas sobre negativa indevida 
de cobertura podem ser multa-
das em valores que variam entre 
R$ 80 mil e R$ 100 mil.

De acordo com a ANS, a me-
dida de suspensão vai proteger 
cerca de 580 mil beneficiários e é 
uma forma de melhorar o aten-
dimento. Com a ação, os usuá-
rios não ficam sem a cobertura 
do plano, já que a suspensão é 
somente para impedir que novos 
produtos sejam comercializados.

No próximo ciclo de avalia-

ção, operadoras que apresenta-
rem melhora no atendimento 
podem voltar a comercializar os 
planos.

Nesta etapa, a ANS permitiu 
que 43 produtos que estavam 
suspensos fossem reativados. Ao 
todo, 14 operadoras voltaram a 
comercializar seus produtos, das 
quais a metade obteve a reati-
vação total e sete, parcial.

Segundo a ANS, 50,8 mi-
lhões de pessoas têm planos de 
assistência médica no país e 21,4 
milhões, planos exclusivamen-
te odontológicos. Desde 2011, 
quando o programa de moni-
toramento foi implantado, a 
agência suspendeu mais de mil 
planos de 143 operadoras.

70 planos de saúde têm venda suspensa
desCumprimento de prazo e falta de Cobertura

Para garantir renda a 
agricultoras e agricultores fa-
miliares que perderam a safra 
por causa da seca, foi libera-
do, neste mês de fevereiro, o 
pagamento de R$ 27,5 mil do 
programa Garantia-Safra para 
157 municípios paraibanos. 
Com isso, serão beneficiados 
mais de 88 mil produtores 
rurais da Paraíba. O paga-
mento é referente às adesões 
feitas ao seguro para a safra 
2013/2014.

Além dos municípios que 
já eram beneficiados com o 
programa, entraram na folha 
de pagamento deste mês mais 
19, sendo eles: Água Branca, 
Alagoa Grande, Belém, Bom 
Jesus, Cachoeira dos Índios, 
Caiçara, Cuitegi, Fagundes, 
Guarabira, Massaranduba, 
Pilar, Puxinanã, Queimadas, 
Riachão do Bacamarte, Santa 
Helena, São Francisco, Serra-
ria, Solânea e Umbuzeiro.

Os novos beneficiários 
foram incluídos para receber 
a primeira parcela do benefí-
cio. O auxílio é pago em cinco 
parcelas de R$ 170 cada, tota-
lizando R$ 850 por agricultor.  
A ação visa auxiliar agriculto-
res familiares que se encon-
tram em municípios do Semiá-
rido sujeitos a perdas de safra 
devido à seca ou ao excesso de 

chuvas. O agricultor deve ve-
rificar se sua cidade participa 
do Garantia-Safra. Para isso, o 
município deve assinar o Ter-
mo de Adesão com o Governo 
Estadual e definir a quanti-
dade de agricultores que vão 
participar em sua jurisdição. 
Além disso, o Município pre-
cisa comprovar perda de, pelo 
menos, 50% do conjunto da 
produção de feijão, milho, ar-
roz, mandioca e algodão.

Podem participar do Ga-
rantia-Safra, agricultores fa-
miliares, com renda familiar 
mensal de, até, um salário mí-
nimo e meio, e que possuem 
área total a ser plantada de, no 
mínimo, 0,6 hectares e, no má-
ximo, cinco hectares.

Para se inscrever, o agri-
cultor deve procurar o es-
critório local de assistência 
técnica ou o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Mu-
nicípio onde vive. Depois deve 
procurar a prefeitura para re-
ceber um boleto e fazer a ade-
são ao Garantia-Safra. 

O pagamento do bole-
to deve ser feito em uma 
agência da Caixa Econômica 
Federal ou correspondente 
bancário, dentro do prazo 
definido para seu município. 
A adesão deve ser realizada 
antes do plantio. 

Mais 19 municípios da 
PB são contemplados

garantia safra

Movimentos sociais e 
familiares das pessoas que 
foram assassinadas na ma-
drugada da sexta-feira (6), no 
bairro Cabula, em Salvador, 
questionam a versão da polí-
cia sobre as circunstâncias das 
mortes. Durante ato no dia 11 
em memória das vítimas, os 
manifestantes apontaram a 
prática de execução durante a 
abordagem da Polícia Militar, 
por meio da Rondesp (Rondas 
Especiais).

“Na nossa avaliação, o 
que houve foi uma execução 
extrajudicial. Os jovens foram 
assassinados e torturados”, 
diz Henrique Silva, 25 anos, 
que integra a campanha Reaja 
ou Será Morto, articulação de 
entidades que lutam contra o 
genocídio da população negra. 
Eles contestam até mesmo o 
número de mortos. Enquanto 
a polícia aponta que foram 12, 
o movimento sustenta que fo-
ram 13.

Além dos mortos, sete 
pessoas, incluindo um solda-
do, ficaram feridas, duas das 
quais continuam internadas 
em estado grave. Um adoles-
cente foi apreendido e três 

suspeitos foram presos em fla-
grante; depois, tiveram a pri-
são preventiva determinada 
pela Justiça.

A operação foi motivada 
por denúncia que apontava 
que um grupo pretendia assal-
tar bancos na cidade, de acor-
do com a Polícia Civil. O ór-
gão afirma que as mortes dos 
suspeitos ocorreram durante 
tiroteio logo após a chegada 
dos policiais ao local onde es-
tavam cerca de 30 pessoas. A 
polícia foi recebida com tiros. 
Um deles atingiu um soldado 
de raspão e, depois disso, foi 
estabelecido o confronto, con-
forme versão oficial.

Durante coletiva de im-
prensa na sexta, foram apre-
sentados armamentos, drogas 
e coletes que foram apreen-
didos durante a operação, em 
que se destacam explosivos e 
armas de alto calibre. O titular 
da Delegacia de Homicídios 
Múltiplos, Odair Carneiro, dis-
se, na ocasião, que pelo menos 
nove dos envolvidos tinham 
passagem pela polícia por cri-
mes como roubo, tráfico de 
drogas, uso de armas de fogo 
e explosivos. Hoje, a Polícia 
Civil afirmou que apenas duas 
das 18 pessoas têm passagem 
confirmada pela polícia, sendo 

uma por tráfico de drogas e 
outra por agressão. Para Hen-
rique Silva, as declarações do 
delegado no dia do tiroteio foi 
“uma tentativa de justificar, de 
forma macabra, os assassina-
tos”. Ele destaca que a maior 
parte dos mortos é negra e po-
bre, população que, relata Sil-
va, frequentemente tem sido 
presa por tráfico e vítima de 
violência policial.

O caso está sendo inves-
tigado pelo Departamento 
de Homicídios e Proteção da 
Pessoa. Quatro delegados da 
Polícia Civil e seis promotores 
do Ministério Público da Bahia 
(MP-BA) trabalham conjunta-
mente. O local foi periciado e 
os agentes que participaram 
da operação foram ouvidos. 
Testemunhas e parentes das 
vítimas também estão depon-
do. A polícia diz que só pode 
dizer o que ocorreu em Cabulo 
após o fim das investigações.

O Ministério Público tam-
bém se manifesta com cautela. 
À frente do grupo do MP que 
acompanha o caso, o procu-
rador Davi Gallo disse que 
aguarda a chegada da perícia 
e dos laudos necroscópicos. 
“Até o momento, não há nada 
que determine o sentido dos 
fatos”, disse.

Movimentos sociais e famílias
questionam versão da polícia

HomiCÍdios na baHia

Helena Martins
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 001/2015
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 08:00 horas do dia 04 de Março de 2015, para contratação de empresa especializada 
para registro de preços, consignado em ata, para eventual realização de serviços de instalação, 
manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos de refrigeração pertencentes ao Município. 
Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, 
anexos e outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas, a partir do dia 23/02/2015. 

Caaporã-PB, 13 de Fevereiro de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de UBS tipo I no Município. 

Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 
Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: 
no endereço acima, no dia 12 de Março de 2015 até às 08:00 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 13 de Fevereiro de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 002/2015
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 09:00 horas do dia 04 de Março de 2015, para registro de preços, consignado em ata, 
para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de mobília, destinados a 
suprir as necessidades da administração municipal. Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, anexos e outras informações no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas, a partir do dia 23/02/2015. 

Caaporã-PB, 13 de Fevereiro de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de UBS tipo IV no Município.
Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 

Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: 
no endereço acima, no dia 12 de Março de 2015 até às 10:00 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 13 de Fevereiro de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ATREVIDA LOCAÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 
11.201.870.0001-45 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 107.712-1 torna público que requereu a SEMAN 
– Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Operação, para fins de transportar 
resíduos da construção civil coletados, situada à Av. Dom Pedro II nº 863 – Centro – João Pessoa-
-PB. Processo: 2014-006172/TEC/LO-8374.

SIREIA MARIA XAVIER – ME, CNPJ Nº 17.600.415/0001-07, IE: 16.210.336-0, a qual veio notificar 
que foram extraviados os seguintes documentos: 46 Talões de Nota Fiscal, Modelo 02, Série D, do 
número 000.001 ao 002.300. Conforme Certidão datada 12 de Fevereiro de 2015. Publicada no 
Diário Oficial e Jornal A União dia 13.02.2015. Republicada por Incorreção.

MARES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA – CNPJ Nº 70.094.768/0001-57 
– Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 268/2015 em João Pessoa, 5 de fevereiro de 2015 – Prazo: 1080 dias. 
Para a atividade de: Loteamento Urbano com 195 Lotes. Na Estrada de Utinga – Município: Conde 
– UF: PB. Processo: 2014-007983/TEC/LI-3623.

CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA-ME (POSTO SÃO JOSÉ) – CNPJ/CPF Nº 17.103.209/0001-83, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licen-
ça de Operação nº 36/2015 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS (gasolina, etanol e diesel) E LUBRIFICANTES 
Na(o) – SÍTIO CAICO, S/N Município: CACIMBAS – UF: PB. Processo: 2014-008647/TEC/LO-9045.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
07.693.147/0001-53, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 11/2015 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS: (gasolina, Etanol e diesel), E VENDA 
LUBRIFICANTE. Na(o) -  RUA SEBASTIÃO BARBOSA DE SENA, Nº 20 – CENTRO  Município:  
BORBOREMA – UF: PB. Processo: 2014-008648/TEC/LO-9046.

ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.558.309/0008-10, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
322/2015 em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: INFRA-
ESTRUTURA URBANA DO LOTEAMENTO MUTIRÃO CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MACRO E 
MICRO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. Na(o) -  SERROTÃO – SÃO 
JANUÁRIO – CAMPINA GRANDE-PB. Município: - UF: PB. Processo: 2015-000666/TEC/LI-3820.

MARINEZIO FERREIRA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 160.045.584-00, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 313/2015 
em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Participação em 
eventos com a utilização de trio-elétrico Na(o) EM TODO O ESTADO DA PARAIBA – Município: - 
UF: PB. Processo: 2015-000579/TEC/LO-9346.

A INDICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ. 12.619.490/0001-98, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração e Meio Ambiente - a 
Licença de Operação do Edifício Multifamiliar com 28 apartamentos = IT 600MIL = AC: 1.460,47M² 
= NE 05 = L/ATV: Rua Padre Champagnat. QD 166 LT 411 Cristo Redentor. João Pessoa/PB. Sob 
Processo de n.º 2015-000837/TEC/LO-9423.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 003/2015
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 10:00 horas do dia 04 de Março de 2015, para registro de preços, consignado em ata, 
para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de material destinado a 
adequação das funções administrativas do município no tocante a informatização. Fundamento 
legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, anexos 
e outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas, a partir do dia 23/02/2015. 

Caaporã-PB, 13 de Fevereiro de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 004/2015
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 11:00 horas do dia 04 de Março de 2015, para registro de preços, consignado em ata, 
para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de combustíveis e lubrifi-
cantes, destinados aos veículos pertencentes a frota municipal. Fundamento legal: 10.520/02, Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, anexos e outras informações no 
endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas, a partir do dia 23/02/2015. 

Caaporã-PB, 13 de Fevereiro de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 005/2015
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 09:00 horas do dia 05 de Março de 2015, para registro de preços, consignado em ata, 
para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de oxigênio medicinal, 
destinado as necessidades do município. Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e 
Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, anexos e outras informações no endereço acima, das 
08:00 às 12:00 horas, a partir do dia 23/02/2015. 

Caaporã-PB, 13 de Fevereiro de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

A MARFRAN CONSTRUÇÕES EIRELI,TORNA PUBLICO QUE FOI SOLICITADO A SUDEMA-
-SUPERINTEDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A LICENÇA PREVIA ,CUJO O 
NUMERO DO PROCESSO É 2015-000679/TEC/LP-2368 = COM DATA DE ABERTURA 09/02/2015 
PARA CONSTRUÇÃO DE UM EDF. MULTIFAMILIAR COM 10 APTS=AC: 903,3=IT:600MIL=NE:1=L/
ATV: RUA GOLFO DE TAILÂNDIA. LT.06-QD.71-INTERMARES-CABEDELO-PB.

    

Mais de 600 objetos reentraram na atmosfera

Lixo espacial
Mais de 600 satélites 

fora de serviço, estágios de 
foguete e outros objetos 
resultantes de atividades 
espaciais reentraram na at-
mosfera em 2014. Ao todo, 
foram mais de 100 mil qui-
los de lixo espacial que não 
causaram vítimas ou danos 
materiais.

A informação foi divul-
gada pela Agência Espacial 
dos Estados Unidos, a Nasa, 
na 52ª reunião do Subcomité 
Científico e Técnico do Co-
mité de Espaço das Nações 
Unidas (Copuos), que se en-
cerrou no dia de ontem em 
Viena (Austria).

A queda de lixo espacial 
foi maior em 2014 do que em 
anos anteriores em função 
do pico de atividades solar, 
que expandiu a atmosfera 
terrestre que capturou ins-
trumentos inativos, que de 
outra forma continuariam 
em órbita.

Redução
O efeito solar provocou 

uma leve redução no número 
de fragmentos que medem 
10 centímetros de diâmetro 
ou mais, que giram em órbi-
ta baixa, segundo informou a 
Nasa. Embora tenha reduzido 
o número de objetos no espa-
ço, a quantidade de lixo espa-
cial, que resulta das ativida-

Quantidade de lixo espacial, que resulta das atividades desenvolvidas por vários países, continua aumentando, chegando a mais de seis mil toneladas no final de 2014

des desenvolvidas por vários 
países continua aumentando, 
chegando a mais de seis mil 
toneladas no final do ano pas-

sado. O volume era de cinco 
toneladas em 2005. O encon-
tro em Viena é uma oportu-
nidade para que as agências 

espaciais avaliem as ações e 
tecnologias que estão ado-
tando com vistas a diminuir 
o acúmulo de lixo ao redor 

do planeta. Holger Krag, che-
fe do escritório de Resíduos 
Espaciais da Agência Espacial 
Europeia (ESA), disse existir 

um grande número de satéli-
tes em órbita, que não são do-
tados propulsores e que estão 
abandonados há 25 anos.

A partir do dia 3 de 
abril, os telespectadores do 
Distrito Federal (DF) vão 
começar a ser informados 
sobre a transição do sistema 
de televisão analógica para 
o digital. A implantação de-
finitiva do sinal digital na 
região, com o desligamento 
do sinal analógico, está pre-
vista para abril de 2016. De 
acordo com o cronograma 
estabelecido pelo Minis-
tério das Comunicações, o 
DF será a primeira região 
a receber exclusivamen-

te o sinal digital. Também 
em 2016 será a vez de São 
Paulo (maio), Minas Gerais 
(junho), Goiânia (agosto) e 
Rio de Janeiro (novembro). 
A implantação do sinal digi-
tal será concluída em todo 
o país até 2018. Em novem-
bro deste ano, um projeto-
piloto do desligamento será 
testado na cidade de Rio 
Verde, em Goiás. 

Um ano antes da mu-
dança definitiva para o sinal 
digital em cada localidade, 
avisos serão divulgados pe-

las geradoras e retransmis-
soras. Cada emissora terá 
que informar ao telespecta-
dor a data do desligamento 
e o canal digital em que vai 
passar a transmitir sua pro-
gramação.

Exigências
Para ocorrer o desli-

gamento da TV analógica, 
será exigido que pelo me-
nos 93% dos domicílios do 
município estejam aptos a 
receber o sinal digital. Os 
aparelhos de TV mais recen-

tes já conseguem transmitir 
o sinal digital, e os demais 
vão precisar utilizar um 
conversor. O governo vai 
distribuir conversores para 
as famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família. A 
previsão é repassar entre 
13 e 14 milhões de conver-
sores digitais. Com o desli-
gamento do sinal analógico, 
haverá a liberação da faixa 
de 700 mega-hertz, atual-
mente ocupada por canais 
de TV aberta em tecnologia 
analógica. Com a digitaliza-

ção da TV, essa faixa vai ser 
usada para expandir o servi-
ço de telefonia e internet 4G 
no Brasil, que desde 2013 já 
opera na frequência de 2,5 
GHz.árido é possível viver. 

Informações
Portaria publicada em 

primeiro de dezembro pas-
sado, pelo Ministério das 
Comunicações, determinou 
que emissoras, geradoras e 
retransmissoras de televisão 
começassem a informar os te-
lespectadores sobre o desliga-

mento do sinal analógico com 
um ano de antecedência. O 
cronograma de desligamento 
varia de acordo com a cidade 
e a região do país.

As informações teriam de 
ser veiculadas nas emissoras 
de sinal aberto e suas repeti-
doras em canal fechado, por 
meio de uma logomarca com 
o símbolo da televisão analó-
gica. Todas terão de informar 
a data do desligamento e 
o número do canal digital 
para o qual migrará a pro-
gramação.

Campanha de desligamento começa em abril
TV ANALÓGICA

FoTo: Reprodução/AEB
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Galo

A CIDADE de 
Recife exibe hoje 
um espetáculo gi-
gantesco com a saída 
do bloco Galo da 
Madrugada, que este 
ano tem como tema 
“Asas da América, 
Asas para o Frevo”. 
Serão 30 trios elétri-
cos e seis carros 
alegóricos.

As homenagens 
vão para Carlos Fer-
nando, compositor 
caruaruense, Ariano 
Suassuna, Luiz Gon-
zaga e o ex-governa-
dor Eduardo Campos.

Cabeleireiro Kintela 
Júnior, publicitária 
Nádia Soares, Sras; 
Aracy Almeida, Alexina 
Bezerra Cavalcanti, 
Maria do Socorro 
Formiga e Cláudia 
Leal, empresários 
Adolpho Maia e Dió-
genes Souza Júnior, 
médicos José Arnóbio 
de Araújo, João Ba-
tista Gonçalves Silva, 
Valdina Luna e Maria 
do Socorro Carvalho.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
    O restaurante Panorâmico do Esporte Clube Cabo Branco não vai pro-
mover hoje o seu tradicional jantar dançante. Amanhã, a folia será no Ginásio com a 
Orquestra Frevolândia para a criançada a partir das 16h.

Hoje é dia de Boi do Bessa: o fundador Clóvis Júnior, deputado federal Damião Feliciano, governa-
dora em exercício Lígia Feliciano e deputado federal Manoel Júnior, nos antigos festejos do bloco

Carnaval 
no Terraço 
Brasil em 
2010 com 
Ana Maria 
Farias, 
Marcos 
Pires 
e Leka 
Bezerra 
que hoje 
aniversaria

FOTO: Studio Rocha

   O Mag Shopping estará funcionando normalmente neste sábado e domingo 
de Carnaval. Já na segunda e terça, a partir das 12h a Praça da Alimentação e o parque 
infantil, enquanto as lojas a partir das 13h. Na Quarta-feira de Cinzas a partir das 12h.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Elas adoram uma folia: Eliane Holanda e Claudinha Reis Braga que veio do Recife para as Piabas

  A atriz Suzana Pires, que está 
nas telonas com o filme "Loucas para 
casar", ao lado de Ingrid guimarães 
e Tatá Werneck, está concorrendo 
na categoria de Melhor Atriz no 
Festival de Cinema de Pasadena, na 
Califórnia, EUA.

 Será por sua atuação no filme 
“A Grande Vitória” onde ela interpre-
ta a mãe do famoso judoca brasileiro 
Max Trombini, vivido por Caio Castro.

FOTO: Goretti Zenaide

HÁ 21 anos  defendendo os sofridos cajueiros do bairro 
do Bessa, o bloco Boi do Bessa, sob o comando do artista 
plástico Clóvis Júnior e Cassandra Figueiredo desfila hoje 
levando cerca de 10 mil pessoas pela orla marítima.

A concentração será a partir das 17h no Bessa Grill, 
na orla do bairro, seguindo depois os foliões para a Praça 
do Caju, animados por Jairo Madruga e Orquestra de Frevo. 
Na praça, a folia continua, tendo como atração musical a 
cantora Anay Claro.

Boi do Bessa

Momento feliz entre as cunhadas Miriam Carvalho, Glória Carvalho e Eliane Carvalho

FOTO: Goretti Zenaide

“Amizade, honestidade, 
compreensão, sinceridade 
e disciplina vem 
de berço”

“É triste viver em 
uma sociedade onde 
dinheiro vale mais que 
honestidade”

EDSON RUFO KAROLINE BRASIL

A CIDADE de Cajazeiras promove animado carnaval 
porém levando os foliões a praticarem a solidariedade. Para 
ter acesso ao corredor da folia, o folião terá que adquirir 
o Ticket da Solidariedade que vale dois quilos de arroz 
Odete, que serão distribuídos com entidades filantrópicas 
daquele município. 

Na noite de hoje a animação musical será com a banda 
Wesley Safadão e Garota Safada, cantor João Lima, Capilé 
e Flávio Pisada Quente.

Ação social

A LEGIÃO da Boa 
Vontade inicia o ano com 
ampliação no atendimen-
to às famílias de baixa 
renda de João Pessoa e 
Campina Grande. 

Para isso estão 
sendo oferecidas 75 
vagas para o programa 
LBV Criança: Futuro no 
Presente”, voltado para 
meninos e meninas de 6 a 
15 anos.

Turismo

A COORDENAÇÃO 
do Festival do Turismo 
de João Pessoa, sob 
o comando de Cláudio 
Júnior, convidará mais 
de 170 compradores 
e gestores para co-
nhecer o evento, a 
exemplo de executivos 
do Bradesco, BNDES, 
Chesf, Claro, Correios, 
Nestlé, Editora Abril, 
entre outros.

O evento será re-
alizado dias 16 e 17 de 
outubro no Centro de 
Convenções de João 
Pessoa, fortalecendo 
mais ainda o turismo 
paraibano.

Carnaval solidário

Fotógrafo Rocha com o casal Alberto Jorge e Patrícia Sales no 
restaurante Blu ´nelle

FOTO: Studio Rocha

Prêmio

O EMPRESÁRIO Raul 
Lins, diretor-executivo da 
Alliance Empreendimentos 
irá receber no próximo 
dia 4 de março um prêmio 
da ITC Inteligência Empre-
sarial da Construção pela 
47a colocação da Alliance 
no ranking das constru-
toras no país. O evento 
será realizado no Tran-
samérica Expo Center, em 
São Paulo.

    A atriz Camila Pitanga é a estrela da campanha inverno 2015 para a marca 
de calçados Arezzo. A campanha começa a ser veiculada em março, quando a atriz 
estreia sua protagonista na nova novela das 21h da Globo “Babilônia”, de Gilberto 
Braga e Ricardo Linhares.

   A empresária Larissa Pedrosa viajou com toda a família para curtir o 
carnaval no Rio de Janeiro. Também na cidade maravilhosa  estão Lúcia Padilha 
com o filho Manuel Júnior e a neta Beatriz.
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Número de veículos nas 
rodovias federais que 
cortam a PB deve triplicar

se beber, não dirija

Tendo como meta prin-
cipal combater os casos de 
embriaguês ao volante, com 
tolerância zero, a Polícia 
Rodoviária Federal iniciou 
ontem a Operação Carna-
val 2015, que se estenderá 
até a Quarta-feira de Cinzas 
(18). “Neste período, o nú-
mero de veículos nas rodo-
vias federais que cortam 
a Paraíba triplicam e o nú-
mero de blitz nas estradas 
tende a aumentar”. O alerta 
foi feito pela assessoria de 
imprensa do órgão.

Os agentes farão uso 
dos etilômetros durante 
todo o feriado. A Operação 
Integrada Rodovida prevê, 
ainda, a fiscalização simul-
tânea por parte dos diver-
sos órgãos de trânsito, cada 
qual nas vias de sua cir-
cunscrição. Na Paraíba, di-
versas ações serão realiza-
das de forma integrada com 
o BPTran, Corpo de Bombei-
ros, Detran, Semob e DER de 
João Pessoa e Cabedelo.

É importante lembrar 
que, após as mudanças na 
Lei Seca, não existe mais to-
lerância para a quantidade 
de álcool no organismo de 

quem dirige. Qualquer tra-
ço etílico verificado é sufi-
ciente para o motorista pa-
gar uma multa de R$ 1.915, 
ter a carteira suspensa e ser 
impedido de seguir viagem.

Durante o período do 
Carnaval, o foco da PRF con-
tinua sendo nas condutas 
responsáveis por elevados 
índices de letalidade. Por 
isso, além da embriaguez 
ao volante, os esforços de 
fiscalização estarão volta-
dos para coibir o excesso de 
velocidade, as ultrapassa-
gens proibidas e o não uso 
do capacete.

Velocidade
Neste período de festas, 

respeite os limites de velo-
cidade estabelecidos para a 
via e obedeça às placas de 
sinalização; onde não exis-
tir sinalização ou se esta 
estiver prejudicada, mante-
nha a velocidade compatí-
vel com as condições da via. 
Quanto maior a velocidade, 
maior é o risco e mais gra-
ves serão os acidentes.

Ultrapassagem 
Ultrapasse sempre 

pela esquerda e apenas em 
trechos permitidos. Antes 
de iniciar uma ultrapassa-
gem, certifique-se da dis-
tância e da visibilidade do 
veículo que pretende ultra-
passar e dos que vêm em 
sentido contrário. Se outro 
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PRF adota “tolerância zero”

Uma sessão de cinema de 
15 minutos para conscientizar 
os motoristas que vão passar 
pela rodovia é o que foi prepa-
rada pelo Batalhão de Policia-
mento de Trânsito (BPTran) da 
Polícia Militar, ontem, durante 
o lançamento da Operação Car-
naval nas cidades e rodovias 
estaduais de todo o Estado.

A Operação Carnaval foi 
lançada no Posto da Compa-
nhia de Polícia Rodoviária Es-
tadual, na Rodovia Ministro 
Abelardo Jurema - PB-008, que 
dá acesso às Praias do Litoral 
Sul da Paraíba e conta com um 
efetivo de quase 400 policiais. 
Estiveram presntes o coronel 
Sérgio Lívio Delgado, tenentes-
coroneis Carlos Sena, coman-
dante do 5º Batalhão da PM e 
Paulo Almeida, do BPTran.

O objetivo da sessão de ci-
nema, segundo o comando do 
BPTran, tenente-coronel Paulo 

Almeida Martins, é mostrar a 
importância do uso dos equi-
pamentos de segurança e as 
consequências da imprudência 
no trânsito, com exposição no 
local de veículos que se envol-
veram em acidentes nos últi-
mos carnavais.

“São 15 minutos que po-
dem salvar vidas através da 
educação no trânsito”, desta-
cou tenente-coronel Almeida 
Martins. Ele disse que serão 
selecionados para assistir aos 
vídeos os motoristas que esti-
verem com equipamentos em 
desacordo com o que prevê a 
legislação de trânsito.

“Além deles, outras pes-
soas também terão acesso. 
Estamos começando a mais 
importante operação para as 
autoridades do trânsito, então 
nada melhor do que iniciar 
conscientizando para colher 
bons frutos na Quarta-feira de 
Cinzas, com resultados de um 
Carnaval tranquilo no trânsito, 
nossa maior missão”, pontuou.

Durante a operação, os 
policiais vão repassar dicas 
de segurança para os motoris-
tas que passarem pelo posto, 
demonstrando pessoalmente 
alguns cuidados fundamentais 
para quem está viajando.

A apresentação das ins-
truções por meio de filmagem 
é feita pelo capitão Sérgio dos 
Santos e a 1º tenente Alexan-
dra de Pontes Santiago.

Cinema rodoviário
O comandando do BP-

Tran pretende ampliar o pro-
jeto para outros municípios, 
promovendo ações e medidas 
preventivas e educativas com 
foco na redução de acidentes e 
mortes no trânsito da Paraíba.

o açougueiro Júlio César 
Tavares e o auxiliar de pro-
dução Silvânio da Silva Ponte, 
que participaram da filmagem, 
consideram excelente a ideia 
da Polícia Militar. Para eles, é 
importante, porque as pessoas 
passam um Carnaval tranquilo.

veículo estiver ultrapas-
sando ou tiver sinalizado 
seu desejo de fazê-lo, dê 
a preferência e aguarde a 
vez. Sinalize toda a mano-
bra com antecedência e não 
realize ultrapassagens em 
trechos de faixa contínua, 
subidas, descidas, pontes e 
acostamentos. 

Redobre a atenção ao 
ultrapassar ônibus e cami-
nhões. Por se tratar de veí-
culos grandes e pesados, é 
preciso se certificar que há 
espaço suficiente para rea-
lizar uma ultrapassagem 
segura e ao ser ultrapassa-
do, não acelere, não mude a 
trajetória do veículo e man-

tenha distância segura do 
veículo à frente.

Álcool e outras drogas 
Não há viagem para 

quem bebe ou usa drogas e 
dirige. Além de ser crime, os 
riscos para a vida aumen-
tam consideravelmente. 
Conduzir um veículo nas es-

tradas é uma tarefa comple-
xa que exige decisões rápi-
das, seguras e responsáveis. 
Álcool e drogas diminuem 
o reflexo, provocam sono-
lência, perturbação na visão 
e nos sentidos, por isso se 
for dirigir, não beba e nem 
utilize qualquer substância 
entorpecente.

Use sempre capacete 
e mantenha o farol aceso. 
Fique distante das late-
rais traseiras dos veículos, 
eliminando assim o cha-
mado “ponto cego”. An-
tes de trocar de faixa de 
rolamento ou ao aproxi-
mar-se de um cruzamen-
to, use os retrovisores e 
observe atentamente o 
local. Não trafegue próxi-
mo a caminhões. O deslo-
camento de ar produzido 
por esses veículos pode 
desestabilizar a motoci-
cleta. Não circule com o 
farol apagado, pois di-
ficulta a visualização da 
motocicleta pelos veícu-
los que estão em sentido 
contrário.

A presença da PRF 
será mais intensa nos lo-
cais onde as estatísticas 
demonstram maior pro-
babilidade de acidentes 
neste período. Estes pon-
tos estão concentrados 
nas duas principais rodo-
vias federais no estado, 
nas BRs 230 e 101. 

Na BR-230, acesso 
às Praias de Cabedelo, à 
Balsa de Lucena, Alça Su-
doeste de Campina Gran-
de e Cajazeiras.

BR-101, o acesso à 
Baía da Traição (Km 30), 
à Lucena (Km 74), à Balsa 
de Lucena, às Praias do 
Conde/Jacumã (Km 99) e 
às Praias de Pitimbu/Acaú 
(Km 127).

exploração sexual
O período das festas 

carnavalescas traz uma 
preocupação especial 
relativa à proteção de 
crianças e adolescentes, 
possíveis vítimas de cri-
mes relativos, exploração 
sexual, trabalho infantil, 
trabalho escravo e tráfi-

co de pessoas, para fins 
de exploração sexual ou 
não. A PRF estará com 
grupos especiais de en-
frentamento a esses 
tipos de abuso, traba-
lhando pela defesa da 
dignidade das crianças 
e adolescentes brasilei-
ros. Qualquer situação 
suspeita deve ser denun-
ciada pelo telefone 191, 
da PRF, ou pelo número 
100. A ligação é gratuita.

acidentes 
As colisões traseiras 

ocupam a maioria das 
causas de acidentes nas 
rodovias federais brasi-
leiras. O último acidente 
que ganhou destaque na 
Paraíba foi registrado no 
dia primeiro de dezem-
bro de 2014, no quilôme-
tro 70 na BR -101 Norte. 
Uma pessoa morreu e ou-
tras 19 saíram feridas. O 
fato envolveu um ônibus 
e um caminhão. A causa 
mais provável do aciden-
te foi a falta de atenção 
por parte do motorista 
do ônibus, que atingiu a 
traseira do caminhão. 

As três principais 
causas dos acidentes do 
tipo colisão traseira são: 
falta de atenção, cochilo 
e não manter distância 
de segurança em relação 
ao veículo que segue à 
frente. Para evitá-los, o 
motorista deve guiar sem 
desviar a atenção da es-
trada. Por isso, ele não 
deve atender ao celular 
enquanto dirige, não 
deve trocar um CD ou es-
tação de rádio, não pro-
curar endereço em mo-
vimento sem a ajuda de 
outra pessoa e não olhar 
para a pessoa que está do 
lado enquanto conversa. 

Motos: farol aceso BPTran faz sessão de cinema 
para conscientizar motoristas

sÉTiMa arTe no TrÂnsiTo

Motoristas durante uma exibição sobre segurança nas estradas promovida pela Polícía de Trânsito 

Trecho da BR-230 em João Pessoa onde a velocidade permitida é de 80km/h e tem monitoramento eletrônico também será fiscalizado

Agentes da Polí-
cia Rodoviária Federal 
interromperam a via-
gem de duas carretas 
que transportavam 
peças para constru-
ção de torre eólica. Os 
veículos estavam com 
as unidades traciona-
das (semi-reboques) 
sem freios. A abor-
dagem aconteceu na 
manhã de ontem, na 
Unidade Operacional 
de Mamanguape, na 
BR-101.

As carretas saíram 
de Pernambuco e ti-
nham como destino o 
município de Touros, 
Litoral do Rio Grande 
do Norte. Cada uma, 
pesando 154 tone-
ladas, transportava 
uma secção de uma 
torre eólica. Os veí-
culos estavam sem di-
versos elementos do 
sistema de freio dos 
semi-reboques, o que 
coloca em risco a vida 
dos seus motoristas e 
dos demais usuários 
das rodovias.

Ambos foram au-
tuados por conduzir 
o veículo em mau es-
tado de conservação, 
comprometendo a se-
gurança (multa grave, 
R$ 127,69 e 5 pontos) 
e os veículos somente 
continuarão a viagem 
após a realização do 
conserto do sistema 
de freios, o que só 
deve ocorrer após o 
feriado de Carnaval.

Polícia para 
carretas na 
BR-101 por 
falta de freio

FoTo: Edson Matos

Foto: ortilo Antônio
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Carnaval Tradição começa hoje 
com o desfile de tribos indígenas
Neste sábado e domingo 
são esperadas mais de  40 
agremiações na avenida

Dez tribos indí-
genas abrirão 
hoje, às 18h30, 
a programação 
de desfiles do 
Carnaval Tra-
dição 2015. 
Pela Avenida 

Duarte da Silveira, na Torre, 
passarão 42 agremiações no 
total. Amanhã, cinco escolas de 
samba entram na disputa pelo 
título, cujo atual detentor é a 
Independente de Mandacaru. 

Na segunda-feira (16) é 
a vez de 15 ursos tentarem 
desbancar o pódio do Amigo 
Batucada. Antes, se apresen-
tam duas batucadas, a Águia 
de Ouro e a Nova Liberdade. 
Encerrando a programação, 
na terça-feira (17), passarão 
dez clubes de frevo, cujo atual 
vencedor do grupo de acesso 
é o Bandeirantes da Torre.   

Estrutura 
O desfile conta com uma 

estrutura preparada pela Fun-
dação Cultural de João Pessoa 
(Funjope) que inclui duas ar-
quibancadas com capacida-
de para 12 mil pessoas, mais 
camarotes para jurados, im-
prensa e portadores de defici-
ência, um pórtico e um painel 
de led que fará a contagem do 
tempo para a passagem das 
agremiações. Cinquenta ba-

nheiros, sendo dez adaptados, 
também serão instalados. 

Julgamento e campeões
Uma comissão julgadora 

formada por sete membros atri-
buirá notas de 0 a 10 com base 
em critérios estabelecidos para 
cada agremiação. “Para as esco-
las de samba, eles se fixarão em 
oito: fantasias, conjunto, harmo-
nia, evolução, dupla de mestre-
-sala e porta-bandeira, comissão 
de frente, alegorias e adereços e 
samba-enredo”, enumera o pre-
sidente da Liga Carnavalesca de 
João Pessoa, Beto Costa.

Para os clubes de orques-

tra, os julgamentos são sobre 
porta-estandarte, orquestra, 
conjunto, fantasias, estandar-
te e coreografia. Para as tribos, 
por sua vez, serão analisados 
fantasias, estandarte, cocares, 
coreografia, batuque e conjunto. 
Por último, para as alas ursas, os 
itens submetidos a crivo são ba-
tuque original, interação com a 
plateia, cabeça de urso (incluin-
do as suas vestimentas), dança, 
estandartes, figurino dos toca-
dores, organização na avenida, 
harmonia e evolução. 

Prêmios 
Todos os vencedores se-

rão conhecidos na segunda-
-feira (16). As campeãs desta 
edição do Carnaval Tradição 
vão levar troféus e um prêmio 
em dinheiro para casa. Para as 
escolas de samba, tribos indí-
genas e clubes de orquestra, a 

premiação será no valor de R$ 
3,5 mil para a terceira coloca-
da, R$ 5 mil para a vice e R$ 
7,5 mil para a campeã. Para os 
ursos, de R$ 3,5 mil, R$ 5 mil e 
R$ 7 mil para os três primeiros 
lugares. 

Programação
Carnaval Tradição: - Sábado (14/02) - Categoria Tribos Indígenas

18h30 – Tabajara
19h05 – Flexa Negra
19h40 – Papo Amarelo
20h15 – Pele Vermelha
20h50 – Xavantes

21h25 – Africanos
22h     – Tupynambás
22h35 – Ubirajara
23h10 – Tupy Guanabara
23h45 – Tupi Guarani

O bloco “As Raparigas 
de Chico Buarque” volta a 
animar o sábado de Carnaval 
com samba, frevos e marchi-
nhas do compositor carioca 
e que também relembram 
os antigos carnavais. Este é 
o quinto ano do bloco, que 
já ficou conhecido como o 
que concentra mas não sai, 
já que a sua concentração 
inicia sempre a partir das 

15h, na frente ao Sebo Cul-
tural, na Avenida Tabajaras, 
agitando o Centro de João 
Pessoa até o raiar da noite 
no mesmo local.

Este ano, a animação 
do bloco ficará por conta 
do Coral Voz Ativa, coman-
dado pelo maestro Luiz 
Carlos, que vai interpretar 
somente canções de Chico 
Buarque de Holanda. O ini-
cío da noite será animado 
pela orquestra que fará o 
frevo entrar pela noite sem 

hora pra terminar e garan-
tirá a repetição do hino do 
bloco “Las Muchachas”, uma 
composição que tem letra e 
música do jornalista Ade-
milson José e partituras do 
maestro João Linhares. 

De acordo com a ideali-
zadora do bloco, professora 
Ana Costa, a cada ano a par-
ticipação dos foliões tem 
aumentado. “A participação 
e a animação dos foliões e 
dos fãs de Chico Buarque 
têm aumentado e, pelas 

nossas previsões, este ano 
não vai ser diferente”, infor-
mou a professora.

O bloco carnavalesco 
“As Raparigas de Chico” é 
um misto cultural de home-
nagem e reunião musical 
dos fãs do cantor e compo-
sitor Chico Buarque de Ho-
landa. 

À base do “concentra, 
mas não sai”, acontece todos 
os anos desde 2011, no sá-
bado de Carnaval, em frente 
à livraria “O Sebo Cultural”, 

na Avenida Tabajaras, no 
Centro de João Pessoa(PB). 
Idealizado e projetado no 
réveillon de 2010 pela pro-
fessora Ana Costa, uma po-
tiguar radicada na Paraíba 
desde criança, o bloco nas-
ceu com irreverência no 
nome por causa do período 
carnavalesco, mas também 
para, sem intenção de con-
flitos, fazer contraponto ao 
bloco “As Mulheres de Chi-
co” que existe no Rio de Ja-
neiro.

Bloco “As Raparigas de Chico” vai às ruas
SAMBA, FREVOS E MARCHINHAS

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Ainda tem: Boi do Bessa, Urso Gay e Vaca Morta
O projeto Folia de Rua che-

ga ao seu último dia com a saí-
da dos blocos Boi do Bessa, Urso 
Gay, Bom Demais e Vaca Morta. 
O primeiro bloco a se concentrar 
é o Boi do Bessa, a partir das 17h, 
no Bessa Gril, avenida costeira da 
orla do Bessa. Às 19h, na Aveni-
da Coronel Calisto, Mangabeira 
VII, os foliões do bloco Urso Gay 
esquentam os tambores para a 
brincadeira. A Vaca Morta sairá 
às 18h, da Avenida Airton Sen-
na, próximo ao Frigotil, enquan-
to que o bloco Bom Demais tem 
concentração a partir das19h na 
Rua Abel da Silva, em frente a Rá-
dio 104 FM, no bairro de Cruz das 
Armas.

A cantora paraibana Anair 
Claro é a atração do bloco Boi 
do Bessa, que este ano completa 
21 anos e sairá com animação do 
trio puxado pelo cantor Jairo Ma-
druga e banda e duas orquestras 
de frevo. A previsão de saída do 
bloco é às 18h. O percurso para a 
passagem do bloco inclui as ruas 

Afonso Pena e Argemiro de Fi-
gueiredo, que ficarão interdita-
das no final da tarde, seguindo 
em direção à Praça do Caju, onde 
estará montado o palco para 
apresentação da cantora Anair 
Claro, que se unirá ao cantor Jai-
ro Madruga e as orquestras de 
frevo.

O bloco surgiu de uma ideia 
da escritora Cassandra Figueire-
do e o seu companheiro, o artis-
ta plástico Clóvis Júnior, com o 
intuito de criar um movimento 
cultural e, a partir daí, incentivar 
outras formas de viabilização de 
criação artística, além de unir os 
moradores do bairro e através 
do bloco conscientizar as pessoas 
contra a depredação dos pés de 
cajus, um dos símbolos do bairro. 
“Esses imensos cajueiros davam 
sombra aos bois das vacarias que 
pastavam à beira-mar, o caju ser-
via também como fonte de renda 
para moradores das proximidades, 
restando poucos preservados”, re-
latou Clóvis Júnior.

Ala-ursa e outras alegorias diante das arquibancadas da Duarte da Silveira, palco das atrações carnavalescas da capital paraibana

As Raparigas de Chico
Concentração: 15h
Local: Sebo Cultural, na Avenida Ta-
bajaras, no Centro de João Pessoa.
Boi do Bessa
Concentração: 17h
Local: Av. Costeira da Orla, Bessa
Urso Gay
Concentração: 19h

Local: Av. Cel. Calixto, Mangabeira 
VII, Cidade Verde
Vaca Morta
Concentração: 18h
Local: Av. Ayrton Senna, Padre Zé
Bom Demais
Concentração: 19h
Local: R. Abel da Silva, Cruz das 
Armas

CoNfirA A ProGrAMAção:

De acordo com a programa-
ção oficial enviada pela assesso-
ria de imprensa do Folia de Rua, 
o bloco O Urso Gay sai às 20h da 
concentração com uma orques-
tra de frevo animando os foliões. 
Foi a partir de uma gravação do 
Long Play (LP) em 1990, que deu 
origem ao bloco idealizado e co-
mandado pelo carnavalesco Jor-
ge Benício, que durante décadas 
resistiu às mudanças dos carna-
vais. Com a morte dele em 2001, 
o bloco passou para o comando 

de Tony Fernandes, que tem tra-
balhado para dar continuidade 
ao que Jorge deixou plantado.

Já o bloco Bom Demais inicia 
a sua programação com a folia 
infantil a partir das 15h, com ani-
mação da Baba Baby. De acordo 
com Jonildo Cavalcante, orga-
nizador, o bloco, que comple-
ta 9 anos no Folia de Rua,  fica 
na concentração tendo diversas 
atrações culturais, a exemplo da 
Ala Ursa, Tribos Indígenas e ani-
mação de orquestras de frevo. 

Semob faz 
desvio de 
tráfego na 
Av. Beira Rio 

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) definiu o esque-
ma de gerenciamento do 
trânsito e transporte durante 
o Carnaval Tradição nos dias 
14, 15, 16 e 17 (sábado, do-
mingo, segunda e terça). 

Foram escalados 20 
agentes de mobilidade que 
estarão estrategicamente dis-
tribuídos em todo o entorno 
do evento. Agentes motoci-
clistas vão monitorar as ruas 
próximas para orientar os 
motoristas acerca das mu-
danças no tráfego e indicar as 
rotas alternativas para chegar 
ao destino desejado. Agentes 
também vão orientar usuá-
rios e operadores do sistema 
de transporte coletivo sobre 
os novos itinerários e os pon-
tos de parada provisórios.

Bloqueios
Hoje, a partir das 17h, ha-

verá bloqueio na Avenida Du-
arte da Silveira no trecho com-
preendido entre as avenidas 
Coremas e Bento da Gama. Na 
Avenida Ministro José Améri-
co de Almeida (Beira Rio), o 
trecho entre a Bento da Gama 
e a Rua Clemente Rosas vai 
ser interditado. A Maximiano 
Figueiredo, entre as avenidas 
Quintino Bocaiuva e Marechal 
Deodoro da Fonseca, também 
vai ser bloqueada. O tráfego 
vai ser permitido apenas para 
veículos da organização do 
evento e agremiações e viatu-
ras de utilidade pública. 

Concentração
Parte da Duarte da Sil-

veira, entre as avenidas Core-
mas e Maximiano Figueiredo, 
será reservada para concen-
tração e estacionamento dos 
carros alegóricos e equipa-
mentos das agremiações.

Desfiles nos bairros
A Semob vai apoiar o 

Carnaval Tradição dos bair-
ros Cruz das Armas, Roger 
e Mandacaru. Os polos car-
navalescos promovidos pela 
Prefeitura de João Pessoa no 
Rangel (Praça da Amizade) 
e Mandacaru (Cinco Bocas) 
também vão contar com 
agentes de mobilidade moni-
torando esses locais e garan-
tindo a segurança dos pedes-
tres e a fluidez do tráfego.

Transporte coletivo
As linhas 401 (Altipla-

no) e 402 (Torre), sentido 
bairro/Centro que trafegam 
pela Avenida Beira Rio, a 
partir das 15h seguirão pe-
las avenidas Bento da Gama, 
Epitácio Pessoa, Maximiano 
Figueiredo e Corálio Soares, 
seguindo o itinerário normal. 
No sentido Centro/bairro, os 
ônibus trafegam na Praça Pe-
dro Gondim e pelas avenidas 
Coremas, Beira Rio e Pedro II. 

Na segunda e terça-feira, 
as linhas de ônibus vão operar 
com quadro de feriados para 
atender a população. Na quar-
ta-feira (18), os ônibus vão cir-
cular com quadro de horários 
de sábado até meio-dia, retor-
nando à operação normal, de 
dias úteis, após esse horário.

FOTO: Secom-PB
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43 mil devem passar pelo Terminal 
de JP até a Quarta-feira de Cinzas

Pela cidade

No prejuízo
O fato é que, caso Saulo Noronha deixe realmen-

te a presidência da Urbema, o sonho do terceiro su-
plente Rostand Paraíba (PRB), que aguarda a licença 
de Marinaldo Cardoso (também PRB) para assumir o 
mandato por quatro meses, vai por água abaixo.

l EspEraNdo

Outro insatisfeito com o baixo orçamento e a pouca 
visibilidade do cargo que exerce, Hércules Lafite (PSC), 
que se afastou do mandato de vereador para responder 
pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, ainda está aguar-
dando uma conversa com o prefeito.

l Na bErliNda 

Lafite preferiria voltar ao parlamento municipal, 
mas espera chegar a um acordo com Romero Rodri-
gues. Se ele voltar à CMCG, sobra na curva Aldo Cabral 
(PCdoB), suplente em exercício desde o início de 2014 e 
de atuação bastante inexpressiva.

Escola agrícola

A Escola Agrícola Assis Chateaubriand da Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB), instalada no Campus 
II, em Lagoa Seca, zona metropolitana de Campina Gran-
de, ampliou o prazo das inscrições para o curso Técnico 
em Agropecuária. Os interessados devem se dirigir à 
Secretaria do Curso, localizada no Sítio Imbaúba, Zona 
Rural de Lagoa Seca, das 7h30 às 11h, até o dia 27 de 
fevereiro. Ao todo estão sendo oferecidas 300 vagas, que 
serão preenchidas conforme ordem de chegada.

Grito rock

Acontece de 13 a 17 de fevereiro o “Grito Rock, 
realizado pelo sexto ano, levando música à Rainha da 
Borborema em pleno período do frevo e do samba, con-
tando com um palco no Extensão Vitrola que receberá 13 
atrações. Toda a programação é gratuita.

Estilos

O festival colaborativo é realizado pelo Coletivo 
Mundo e Fora do Eixo, em parceria com a Ong Nova 
Consciência, que promove o encontro de mesmo nome. O 
Grito Rock é abrangente e contempla diferentes estilos, 
do metal à cumbia, do alternativo ao blues.

reingresso
A UFCG oferece 196 vagas para reingresso de alunos 

que estão desvinculados da graduação ao seu curso de 
origem. A seleção será realizada com base no coeficien-
te de desempenho acadêmico. Em caso de empate, terá 
prioridade o candidato com maior número de horas-aula 
acumuladas; persistindo o empate, será aprovado o can-
didato com menor número de reprovações e, ainda assim 
persistindo o empate, serão classificados os dois.

Critérios

Pode requerer reingresso o aluno que estiver des-
vinculado há até quatro períodos letivos para os cur-
sos semestrais ou dois períodos letivos para os cursos 
anuais; houver integralizado no mínimo 60% da carga 
horária total do curso e na hipótese de número fracio-
nado será considerado o arredondamento para o inteiro 
mais próximo; e que não tenha permanecido na insti-
tuição acima do tempo médio entre o período máximo e 
mínimo do curso.

pedido
O vereador Saulo Noronha, do Democratas, teria 

pedido ao prefeito Romero Rodrigues (PSDB) para deixar 
a presidência da Empresa de Urbanização da Borborema 
(Urbema), para voltar ao exercício do mandato na Câma-
ra Municipal de Campina Grande.

invisível
De acordo com as informações correntes nos basti-

dores, Saulo estaria insatisfeito com a pouca visibilidade 
que a Urbema oferece. A empresa pública dispõe de orça-
mento pequeno e, não por acaso, vários parlamentares já 
passaram pelo cargo de presidente.

Aproximadamente 43 
mil pessoas deverão passar 
pelo Terminal Rodoviário de 
João Pessoa neste período 
de Carnaval, ou seja, de hoje 
até o dia 18 (Quarta-feira de 
Cinzas). A estimativa é do 
administrador do Terminal, 
Reinaldo Brasil. Segundo ele, 
está sendo esperado um au-
mento de 5% em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, o que também repre-
senta um total de 30% a mais 
de passageiros do que um 
período normal e sem festas. 

Os dias de maior fluxo 
durante este período serão 
o sábado e o domingo, e para 
atender a demanda, serão 
colocados 20 ônibus extras. 
Em média, segundo esta-
tística da administração do 
Terminal Rodoviário de João 
Pessoa, 7.100 passageiros 

7.100 passageiros 
deverão embarcar e 
desembarcar por dia

Foto: Edson Matos

Fluxo de passageiros tem aumento de 30%, a partir de hoje; 20 ônibus extras vão atender à demanda 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

embarcarão e desembarca-
rão por dia no Terminal.

Dentro da Paraíba, os 
destinos mais procurados 
são Campina Grande, Patos, 
Sousa, Cajazeiras, Guarabi-
ra, Solânea, Bananeiras e 
Monteiro. Fora da Paraíba,  
as cidades mais procuradas 

são Olinda, Salvador, Recife 
e Natal.

O setor de estatísticas 
contabilizou esse número 
levando em consideração o 
mesmo período momesco 
no ano de 2014. As princi-
pais orientações aos usuá-
rios para que todos possam 

ir e vir com tranquilidade é 
que todos comprem as pas-
sagens de ida e volta com 
antecedência, cheguem ao 
Terminal com pelo menos 
uma hora de antecedência, 
identifiquem as bagagens 
e tenham bastante atenção 
com as crianças.

O movimento nas agên-
cias bancárias de João Pessoa 
foi considerado razoável, pelo 
menos durante a manhã da 
sexta-feira de Carnaval. Mes-
mo assim, os clientes chega-
ram cedo e tiveram de enfren-

tar longas filas. Os principais 
movimentos foram pagamen-
tos de contas e cobertura de 
cheques passados durante a 
primeira quinzena do mês. A 
preocupação maior dos clien-
tes é porque os bancos só vol-

tarão a abrir as portas a partir 
do meio-dia da Quarta-feira 
de Cinzas (dia 18).

De acordo com infor-
mações das agências bancá-
rias, os clientes podem ficar 
tranquilos porque os carnês 

a exemplo de água, luz, tele-
fone e TV a cabo, cujos ven-
cimentos aconteceram nos 
dias 14, 15, 16 e 17, poderão 
ser pagos na Quarta-feira de 
Cinzas a partir do meio-dia, 
sem incidência de multa. 

Unidades de saúde reforçam 
contingente para festividade 

Clientes de bancos enfrentam filas longas

Na paraíbaHemocentro 
altera horário 
por conta do 
feriado em CG

O Hemocentro Regional 
de Campina Grande vai al-
terar o horário e os dias de 
atendimento para doação de 
sangue durante o período do 
Carnaval. Neste sábado (14), 
o horário permanecerá inal-
terado, podendo os doadores 
comparecerem ao serviço 
das 7h ao meio-dia. 

Na segunda e terça-feira, 
o setor de coleta não estará 
funcionando. Na quarta-feira 
(18), o horário de doação de 
sangue, assim como dos de-
mais serviços, será a partir 
das 13h, prosseguindo nor-
malmente até as 18h. 

Em todos esses dias, o 
setor administrativo não es-
tará funcionando, mas ape-
nas os serviços essenciais 
do Hemocentro de Campina, 
que contarão com as equi-
pes de plantonistas. Entre 
os serviços essenciais e que 
funcionam 24h por dia está 
a liberação de bolsas de san-
gue para os hospitais. 

Nos dias que antecede-
ram o feriado do Carnaval, 
a direção do Hemocentro 
de Campina intensificou 
a campanha por causa do 
feriadão. Das 939 doações 
feitas somente no próprio 
serviço, 489 foram entre 
a segunda e a quinta-feira 
desta semana. 

 “Os doadores entende-
ram a nossa preocupação 
e a eles agradecemos pelo 
gesto de solidariedade que 
salvou, salva e continua-
rá salvando vidas”, disse a 
diretora-geral do Hemocen-
tro-CG, Marisa Agra.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Durante o período car-
navalesco, alguns serviços da 
rede pública de saúde estarão 
disponíveis ou terão horários 
de funcionamento alterados. 
Algumas unidades de saúde, 
como os Hospitais de Trau-
ma de João Pessoa e Campina 
Grande, o Hospital de Maman-
guape e os de Cajazeiras e de 
Patos vão reforçar as equipes 
de atendimento. O Trauma 
de João Pessoa, por exemplo, 
terá 30% dos profissionais de 
sobreaviso, além da equipe de 
plantão (médicos, fisiotera-
peutas, enfermeiros, psicólo-
gos e várias outras especiali-
dades). 

Além do aumento do efeti-
vo, o Governo do Estado alerta 
para que motoristas e motoci-
clistas tenham mais consciên-
cia durante esse período e não 
bebam se estiverem dirigindo, 
já que, segundo as estatísticas, 
a maioria dos acidentes nesse 
período é ocasionada por em-
briaguez ao volante e impru-

dência.  “Quem tiver motos ou 
carros e for brincar Carnaval 
deixe o veículo em casa, pegue 
um ônibus, taxis ou vá de ca-
rona para não pôr em risco a 
sua vida e de outras pessoas. 
O folião tem que brincar, mas 
também tem que se cuidar”, 
destacou a governadora em 
exercício, Lígia Feliciano, du-
rante reunião com a secretária 
de Saúde do Estado, Roberta  
Abath.

O Hemocentro da Paraíba 
também terá mudanças duran-
te o período de Carnaval, fun-
cionando em regime de plan-
tão, 24 horas, para a equipe 
que trabalha com a liberação 
das bolsas de sangue e para 
as unidades que solicitarem. 
Quanto ao atendimento ao 
público para a doação, o ser-
viço funcionará hoje, das 7h às 
17h, e será fechado amanhã. 
Na segunda-feira (16), funcio-
nará das 7h às 13h e fechará 
na terça-feira (17), voltando a 
reabrir na Quarta-feira de Cin-
zas (18), às 13h.

Além de uma organização 
reforçada nos hospitais e cen-

tros de atendimentos, o Go-
verno do Estado também dis-
ponibilizou um aumento de 2 
milhões de preservativos que 
serão distribuídos no período 
dos festejos. Os preservativos 
começaram a ser distribuídos 
na abertura do Folia de Rua 
2015. Segundo a gerente ope-
racional de DST/Aids e Hepa-
tites Virais, Ivoneide Lucena, 
além da distribuição de cami-
sinhas, a SES está trabalhando 
em parceria com o Hospital 
Clementino Fraga, realizando 
testes rápidos.

É fundamental o aumento 
dos profissionais de saúde e as 
medidas para prevenir aciden-
tes e a propagações de DST’s 
durante o período carnavales-
co. Porém, de nada valerá todo 
o esforço em organizar e aler-
tar a população dos riscos que 
estamos suscetíveis, sem que 
haja uma conscientização da 
população. Dessa forma, é vá-
lida toda atenção e cuidado do 
folião para que todos possam 
desfrutar de maneira sadia e 
divertida não só esse, mas os 
próximos carnavais.

SErviço

Confira o funcionamento dos princi-
pais hospitais do Estado até a Quarta-
feira de Cinzas:

n Complexo de Pediatria Arlinda Marques, em 
Jaguaribe. o setor de Urgência e Emergência 
do Hospital funcionará normalmente, durante 
24 horas.
n Hospital regional de Emergência e Trauma 

em Campina Grande - A escala da equipe de 
plantão será redobrada. 
n Hospital regional de Cajazeiras redobrará a 
equipe com escalas de médicos, enfermeiros e 
técnicos em enfermagem. 
n o Hospital regional de Mamanguape, 
Pombal e Patos também terão seus efetivos 
redobrados e com alguns profissionais de 
sobreaviso.
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Cubanos podem ficar de 
fora na nova fase do 
programa Mais Médicos
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INTERLOCUÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO

PB vai discutir educação profissional
Evento com presidente do 
FNDE definirá os rumos 
para o setor no Estado

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), vai 
realizar um encontro para 
discutir os rumos da educa-
ção profissional na Paraíba. 
O evento está previsto para o 
próximo mês de março para 
os gestores escolares das 
unidades que oferecem edu-
cação profissional e contará 
com a presença do presiden-
te do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), Antônio Idilvan.  A 
iniciativa é resultado da agen-
da administrativa cumprida 
pelo secretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trindade, 
esta semana em Brasília. 

De acordo com Aléssio 
Trindade, o presidente do 
FNDE fará um relato de sua 
experiência na gestão da 
Educação Profissional no Es-
tado do Ceará e dos projetos 
do FNDE para Educação Pro-
fissional em nível nacional. 

Durante sua estada em 
Brasília, o secretário da Edu-
cação da Paraíba se reuniu 
com o novo presidente do 
FNDE, Antônio Idilvan de 
Lima Alencar.  Em pauta, o 
alinhamento das ações no 
plano local com o plano na-
cional e o estabelecimento 
de uma agenda positiva para 
a rede estadual de educação 
da Paraíba.

O presidente do FNDE, 

Secretário da Educação, Aléssio Trindade (D) levou a Brasilia pauta para alinhamento nacional

FOTO: Divulgação/Secom-PB

O senador paraibano 
Raimundo Lira (PMDB) de-
fendeu que o Congresso faça 
uma reforma política e que 
a população seja ouvida em 
um referendo sobre o que 
for aprovado. Para o parla-
mentar, não faltaram inicia-
tivas sobre o tema. Ao longo 
do tempo, vários projetos 
foram aprovados e comis-
sões foram formadas, mas 
falta um arranjo político que 
garanta o mínimo de votos 
para a aprovação.

“O momento é este, a 
hora é agora, a responsabi-
lidade é nossa. Aprovada a 
reforma política, atendendo 
às aspirações do povo brasi-
leiro, o Congresso Nacional 

deve pedir o aval e o compro-
metimento do nosso povo 
através de um referendo. Aí 
haverá, sim, coesão da clas-
se política com o povo bra-
sileiro e estaremos em um 
caminho mais sólido para 
fortalecer a jovem democra-
cia brasileira”, disse ele em 
pronunciamento no Plenário 
na última quinta-feira, 12.

Uma das mudanças pro-
postas pelo senador é uma 
cláusula de barreira que im-
peça a influência de parti-
dos políticos sem expressão 
no processo político do país. 
O senador também se ma-
nifestou contra a reeleição 
para prefeito, governador e 
presidente.

Raimundo Lira pede 
criação de referendo

REFORMA POLÍTICA

A governadora em exercício da 
Paraíba, Lígia Feliciano, visitou na 
tarde da última quinta-feira, 12, as 
obras de urbanização do Açude de 
Bodocongó e do estádio Governador 
ernani Sátyro, ‘O Amigão’, em Campi-
na Grande. As duas obras estão sendo 
executadas pelo Governo da Paraíba e, 
de acordo com a empresa responsável 
pelos trabalhos, estão com os prazos 
para a entrega dentro do previsto. 

No início da tarde, Lígia Feliciano 
visitou a revitalização e urbanização do 
Açude de Bodocongó, obra que está na 
fase de terraplenagem. A governadora 
conversou com os engenheiros respon-
sáveis pela execução do serviço e rece-
beu deles a confirmação de que, a partir 
do próximo mês, a empreiteira iniciará 
a base das estruturas que comporão o 
novo complexo esportivo e de lazer.

Segundo a governadora, o projeto 

é arrojado e significa um investimen-
to importante do Governo estadual 
para Campina Grande. “Aqui nós te-
remos uma completa área de lazer, 
com quiosques, restaurantes, quadras 
de esporte, pista de skate, anfiteatro, 
além de uma pista de caminhada em 
todo o entorno do açude. então, é 
uma ação forte do governo, que pro-
porcionará desenvolvimento para esta 
região da cidade e melhor qualidade 
de vida para as pessoas”, comentou.

em seguida, Lígia Feliciano e co-
mitiva se deslocaram até o estádio ‘O 
Amigão’, onde os técnicos da empresa 
executora dos trabalhos de recuperação, 
reforma, urbanização e nova iluminação 
do estádio explicaram os detalhes da 
obra, orçada em R$ 28,4 milhões. A go-
vernadora inspecionou a parte já concluí-
da e obteve informações sobre os prazos 
para a entrega de todo o complexo.

Lígia inspeciona obras do 
Açude Bodocongó e Amigão

CAMPINA GRANDE

Governadora em 
exercício (detalhe) 

conferiu de perto prazos e 
execução dos trabalhos

FOTOS: Junior Fernandes/Secom-PB

Justiça reconhece 
crime após 17 anos

O Ministério Público Federal 
(MPF) obteve a condenação de An-
tônio Carlos de Medeiros Alves, pro-
prietário da empresa Laticínios Ca-
rolina Ltda., em 4 anos e 4 meses de 
prisão e 39 dias-multa por adultera-
ção de leite em pó integral. As pena-
lidades foram aplicadas com base 
no artigo 272, parágrafo 1º A, do 
Código Penal. A Justiça Federal reco-
nheceu que, em 1998, Antônio Alves 
vendeu, dolosamente, à Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab 
– PB) leite em pó semidesnatado 
como se fosse integral, configuran-
do-se situação de redução do valor 
nutricional do alimento.  “Há ainda 
prova contundente de que o leite 
em pó comercializado pela empresa 
era conservado em embalagem que 
apresentava informação inverídica 
ao consumidor”, afirma a Justiça.

MPF recomenda 
suspensão de obras

O Ministério Público Federal em 
Sousa (MPF) recomendou que o Muni-
cípio de Bernardino Batista (PB) para-
lise completamente as obras de me-
lhorias habitacionais para controle da 
doença de chagas, bem como a sus-
pensão dos pagamentos realizados 
à empresa São Bento Construções e 
Serviços Ltda., até que seja realizada 
vistoria técnica especial solicitada 
pelo MPF à Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa). Na recomendação, o 
MPF explica que foram verificadas ir-
regularidades nos autos do Inquérito 
Civil n.º 1.24.002.000044/2015-
17, referentes à execução do Con-
vênio nº 0556/08, firmado entre 
o Município de Bernardino Batista 
(PB) e a  Funasa, no valor total de R$ 
1.031.400,00, sendo R$ 1 milhão de 
repasse federal e o restante de con-
trapartida municipal.

Antônio Idilvan, ressaltou 
que o caminho da Educa-
ção Profissional deve passar 
pela interlocução da edu-
cação com o setor produti-
vo. “É preciso ter clareza da 
vocação econômica das lo-
calidades. Nossa proposta, 
de forma primordial, passa 
pelo monitoramento do ar-
ranjo produtivo local, das 
suas necessidades. A partir 
daí, criamos um modelo que 
apresenta um eixo curricular, 
especificação técnica e layout 
de laboratórios para viabi-
lizar a oferta dos cursos de-
mandados”. 

Ainda no Ministério da 

Educação, o secretário Aléssio 
Trindade reuniu-se com os 
novos secretários de Educa-
ção Profissional e Tecnológi-
ca (Setec), Marcelo Machado 
Feres, e da  Educação Básica 
(Seb), Manuel Palácios da 
Cunha e Melo. Na ocasião, ele 
recebeu a garantia de que a 
rede estadual poderá partici-
par da pactuação, já neste ano 
de 2015, com o Governo Fe-
deral para a oferta de cursos 
à comunidade pelo Pronatec.

“Será mais uma oportu-
nidade de qualificar jovens e 
trabalhadores, além de gerar 
emprego e renda. São duas se-
cretarias relevantes, que têm 

um peso considerável dentro 
do nosso planejamento estra-
tégico. Saímos muito confian-
tes da reunião na Setec”, des-
tacou Aléssio Trindade.

Na SEB, os secretários 
discutiram a gestão de siste-
mas de avaliação e planos de 
incentivo para o desenvolvi-
mento da educação básica. 
“Acredito muito em sistemas 
de incentivo baseado num 
plano de metas. A escola 
deve assumir a meta, como 
foco, se envolver. Neste pon-
to, é importante um diálogo 
aberto e um monitoramento 
do alcance das metas”, disse 
Manuel Palácios.

“Cenário atual e 
perspectivas para o 
Agronegócio: o contexto 
do Nordeste” foi o tema 
de um encontro, reali-
zado ontem, no Centro 
Cultural Ariano Suassuna 
do Tribunal de Contas, 
em João Pessoa, ocasião 
em que o ex-ministro da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Roberto 
Rodrigues, proferiu uma 
palestra sobre a atual si-
tuação do agronegócio 
brasileiro. Os secretários 
da Agropecuária e Pes-
ca e Recursos Hídricos, 
Rômulo Montenegro e 
João Azevedo Filho, par-
ticiparam do evento.

Durante sua expla-
nação, o ex-ministro Ro-
berto Rodrigues reafir-
mou que a agricultura 
é o setor que mais gera 
empregos e é responsá-
vel por 24% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do 
país “pois isso precisa de 
mais políticas públicas e 

ações governamentais 
que possam alavancar o 
agronegócio na região 
Nordeste e no Brasil”. 

Antes do ex-minis-
tro, o secretário Rômulo 
Montenegro apresentou 
um resumo das metas 
para os próximos quatro 
anos. Montenegro expli-
cou que as políticas pú-
blicas sanitárias e as de 
comercialização foram 
direcionadas a cinco ca-
deias produtivas, as quais 
são pecuária, hortifrútis, 
cana-deaçúcar e deriva-
dos, grãos e forragens, 
pesca e aquicultura, que 
“consistem em propor-
cionar e conferir idonei-
dade aos produtos de ori-
gem animal e vegetal do 
estado da Paraíba”, disse.

Nos últimos quatro 
anos, a Paraíba, segundo 
Montenegro, conquistou 
o status de área livre de 
aftosa. “Isto não tem um 
significado tão somente 
e isoladamente para o 
setor pecuário do estado, 
mas em todas as cadeias 
reprodutivas”, disse. 

Ex-ministro participa 
de evento na capital

AGRONEGÓCIO

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

Paraibano quer o fim da reeleição e dos partidos menores
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O governo mente e 
a oposição cala

Justiça autoriza que Cerveró  
realize tratamento psicológico
Ex-diretor receberá 
atendimento em Curitiba, 
onde permanece preso

Dilma e PT são os únicos responsáveis pelo desabamento 
da popularidade dela. Bruno Araújo (PSDB-PE), líder da 
minoria, provocou rebuliço no plenário da Câmara dos 
Deputados ao reproduzir do alto da tribuna áudio em que a 
presidente Dilma Rousseff garantia, há dois anos, reduzir a 
conta da luz em 18%. “O Brasil terá energia cada vez melhor 
e mais barata”, disse ela, então, condenando “previsões 
alarmistas”.

O diabo é que o consumidor bancará nas contas 
deste ano fundo de R$ 20 bilhões que antes era cobrado do 
contribuinte, via Tesouro Nacional: ou seja, tirará de um bolso 
em vez do outro. Fala-se em aumento de 40% a 80%. E mais: 
para o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, do governo 
federal, o risco de faltar eletricidade no Sudeste e Centro-
Oeste chegou em fevereiro ao índice mais alto dos últimos 
anos: 7,3%. Em janeiro era de 4,9%. Nesse ringue a luta tem 
sido feroz, com combativos e grosseiros militantes petistas 
e antipetistas abusando impunemente da liberdade de se 
insultarem.

Na mesma ocasião em que o parlamentar pernambucano 
expôs essa falácia, a Nação tomou conhecimento de 
depoimento em delação premiada do ex-gerente da Petrobras 
Pedro Barusco. Nele, este fez uma denúncia gravíssima: 
teriam sido transferidos US$ 200 milhões do propinoduto da 
Petrobras para os cofres do partido pelo qual a presidente foi 
reeleita. Contou ainda que ele próprio tinha recebido da SBM 
holandesa de US$ 25 mil a US$ 50 mil por mês, dependendo 
do valor do contrato, desde 1997 ou 1998, ou seja, durante 
o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, do 
PSDB.

O tesoureiro João Vaccari Neto foi defendido pelo ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na festa dos 35 anos do 
PT, com uma paródia da secular frase latina in dubio pro reo: 
“Na dúvida, fique com o companheiro”. FHC disse, como repete 
Dilma, que “quer que a investigação vá até o fim”. E o PSDB 
calou.

Concomitantemente, o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP) anulou a eleição do desagravado Vaccari 
para a presidência da Cooperativa dos Bancários (Bancoop), 
em 2009. Pela segunda vez a Justiça paulista concluiu que 
foi irregular a assembleia-geral da cooperativa que também 
aprovou contas da entidade. Esta, segundo o Ministério 
Público, serviu de fonte de recursos desviados para o PT. Em 
27 de janeiro, a 9ª Câmara de Direito Privado do TJSP rejeitou 
a apelação da Bancoop contra a sentença da primeira instância 
que já havia suspendido e considerado nulos todos os atos 
da assembleia, entres eles a aprovação das contas de Vaccari. 
Ainda cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Será que a oposição vai esperar a decisão final do 
Supremo Tribunal Federal (STF) para fazer o que dela se espera 
desde 2009? Naquele ano, os computadores de jornalistas 
e políticos brasileiros passaram a receber diariamente as 
reclamações dos bancários que quitaram seus apartamentos 
financiados pela Bancoop, mas jamais os ocuparam. Talvez 
seja útil advertir ao presidente e ainda presidenciável do PSDB 
Aécio Neves que os petistas continuam contando com essa 
omissão deles para ousar.

E como ousam! O STF condenou a antiga cúpula do 
partido da presidente e do ex à prisão por vários crimes, entre 
os quais corrupção e formação de quadrilha. E os condenados 
até hoje são tratados como heróis. O ex-tesoureiro Delúbio 
Soares foi preso. Mas seu sucessor, que ainda responde na 
Justiça a várias acusações dos mutuários da Bancoop, se 
recusou a permitir a entrada dos policiais federais que foram 
buscá-lo em casa para depor “sob vara” no processo do 
petrolão.

Na festança do PT, Lula disse que “não querem nem 
deixar concluir o mandato da Dilma”. Ela não se fez de rogada 
e proclamou: “Os que são inconformados com o resultado 
das urnas só têm medo de uma coisa – da mobilização da 
sociedade em repúdio a qualquer tentativa de golpe”. Falta-nos 
alguém para explicar com paciência, clareza e firmeza que não 
se prepara golpe, mas só se exerce o direito inquestionável 
de discordar da autoridade e cobrar o estelionato eleitoral de 
quem mentiu para vencer e governa fazendo-se de surdo.

O cinismo petista não impediu, contudo, a queda da 
popularidade da presidente medida pelo Datafolha. Só que a 
oposição em nada contribuiu para isso. O cidadão tirou suas 
conclusões sozinho, para desgraça de João Santana, o Patinhas 
do Bendegó. 

No domingo passado, outro jurista apartidário, Ary 
Oswaldo Mattos Filho, da Fundação Getúlio Vargas, garantiu, 
em entrevista ao Estadão, que, ao reter o preço da gasolina, 
o governo Dilma infringiu a Constituição, a Lei das S.A. e o 
Estatuto da Petrobras, sendo assim possível que acionistas 
minoritários movam ação de responsabilidade. Mas político 
nenhum até agora levou esse gravíssimo aviso aos plenários 
do Congresso ou o divulgou à opinião pública pelos meios de 
comunicação.

O governo mente, a oposição cala e nós ficamos no mato 
sem cachorro.

O juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pelos 
processos da Operação Lava 
Jato, autorizou tratamento 
psicológico para o ex-diretor 
da Área Internacional da Pe-
trobras, Nestor Cerveró, na 
Superintendência da Polícia 
Federal (PF) em Curitiba, 
onde ele está preso. Moro 
atendeu a um pedido da de-
fesa de Cerveró, segundo a 
qual o ex-executivo usa me-
dicamentos antidepressivos 
e faz tratamento psicoterá-
pico há alguns anos.

Para evitar deslocamen-
tos até uma clínica e a mobi-
lização de escolta da polícia, 
o tratamento só poderá ser 
feito nas dependências da 
superintendência e os advo-
gados deverão enviar ao juiz 
relatórios periódicos sobre 
o tratamento.  “Autorizo que 
o acompanhamento psicoló-
gico/psiquiátrico de Nestor 
Cerveró seja realizado nas 
dependências da carcera-
gem da Polícia Federal, em 
lugar reservado, com perio-
dicidade semanal ou quin-
zenal, segundo orientação 
e com duração estipulada 
pelo profissional a ser con-
tratado às expensas do acu-

sado, pela defesa, cujo nome 
deverá ser informado a este 
Juízo no prazo de cinco dias”, 
decidiu Moro.

No pedido feito ao juiz, 
os defensores de Cerveró 
anexaram laudo assinado 
pela psicóloga Elizabeth 
Carneiro, que pede autori-
zação para começar o tra-
tamento na prisão. Os ad-
vogados chegaram a pedir a 
internação dele, mas desis-
tiram.

“Declaro, para os devi-
dos fins, que Nestor Cerveró 
é meu paciente há três anos 
e faz tratamento psicoterá-
pico, desde essa época, para 
um quadro de transtorno de 
ansiedade. Desde o mês de 
abril de 2014, vem apresen-
tando sintomas depressivos 
severos, necessitando assim 
de tratamento psicológico 
também para essa patolo-
gia. Apresenta-se atualmente 
com depressão maior, sendo 
extremamente danosa a in-
terrupção do tratamento psí-
quico”, diz a médica no laudo.

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% do valor (R$ 
100 mil). 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 MPF, Cerveró tentou blin-
dar o patrimônio contra as 
investigações da Operação 
Lava Jato e, por isso, a prisão 
foi requerida. A defesa nega 
que os saques tenham sido 
feitos com a intenção de se 
desfazer do patrimônio.

São Paulo tem 
plano para 
pior cenário da 
crise hídrica

São Paulo terá um plano 
de contingência para enfren-
tar a crise hídrica que atinge 
sobretudo a Região Metropo-
litana da capital. O anúncio foi 
feito ontem pelo governador 
Geraldo Alckmin, após a pri-
meira reunião do Comitê de 
Crise Hídrica, que reúne prefei-
turas, secretarias de governo, 
entidades não governamentais 
(ONGs), universidades e insti-
tutos de defesa do consumidor.

O plano era uma reivindi-
cação dos prefeitos das cida-
des que são abastecidas pelos 
sistemas Cantareira e Alto 
Tietê, que têm a pior condição 
de reserva de água. A próxima 
reunião do grupo deve ocorrer 
em duas ou três semanas.

De acordo com o gover-
nador, o documento será pre-
parado para o pior cenário de 
regime de chuva a que se pode 
chegar neste ano. “Para o caso 
de precisar de um rodízio [no 
abastecimento de água], ter-
mos tudo mapeado, mas todos 
os esforços estão sendo feitos 
para superar a crise e o perío-
do seco”, disse Alckmin.

O cálculo do governo 
aponta como situação mais 
crítica uma afluência – entra-
da de água nos reservatórios 
– abaixo de 8 metros cúbicos 
por segundo (m3/s). Hoje, a 
demanda é de aproximada-
mente 14 m3/s. O que faltaria 
de água – 6 m3/s – será pro-
videnciada, segundo o gover-
nador, por obras emergenciais 
que aumentariam a captação 
em outras reservas, como o 
Rio Guaió e as represas Guara-
piranga e Rio Grande.

O advogado Antônio Figueiredo 
Basto, que representa o doleiro Alber-
to Youssef, disse que há provas sobre 
a relação entre o ex-consultor da Toyo 
Setal Júlio Camargo e o ex-ministro 
José Dirceu. Nessa quarta-feira (12) a 
advogada de Camargo e a assessoria 
de Dirceu repudiaram as denúncias do 
doleiro, sem a apresentação de provas. 

Em depoimento de delação pre-
miada perante a força-tarefa de in-
vestigadores da Operação Lava Jato, 
Youssef disse que entregou dinheiro 
no escritório de Camargo em São Pau-
lo e que a quantia “servia para paga-
mentos da Camargo Corrêa e Mitsui 
Toyo ao PT, sendo que as pessoas in-
dicadas para efetivar os pagamentos à 
época eram [o tesoureiro do PT] João 
Vaccari e [o ex-ministro] José Dirceu.”

Para justificar as acusações, o do-
leiro disse ter “convicção de que os va-
lores eram destinados ao PT e à Direto-
ria de Serviços da Petrobras, na pessoa 
de Renato Duque.

De acordo com Basto, as acusações 
de Youssef não se baseiam apenas em 
declarações. “Isso é uma questão que 
tem que ser debatida nos autos, Eu 
tenho certeza que meu cliente [Yous-
sef] está falando a verdade. Nós temos 
provas disso aí. Não é só a voz de meu 
cliente, há quebra de sigilos e  outros 
indícios documentais. Não é só falar. 
A colaboração de meu cliente foi ho-
mologada pelo Supremo. Se não hou-
vesse uma prova contundente isso não 
seria homologado.”, disse Basto.

O advogado também não descar-
tou uma acareação entre o doleiro e 
as pessoas citadas nos depoimentos. 
“O confronto vai ter que existir, in-
clusive pelo número de colaboradores 
que existem. Tenho certeza de que vai 
chegar uma hora que a gente vai ter 
que acarear todos esses caras para ver 
quem está falando a verdade”, suge-
riu Basto.

Em nota à imprensa, o ex-ministro 
José Dirceu repudiou as declarações 
de Yousseff de que teria envolvimento 
com Júlio Camargo ou com empresas 
investigadas pela Operação Lava Jato. 

Advogado de Youssef diz ter 
provas do envolvimento de Dirceu

OPERAÇÃO LAVA JATO

O Ministério da Fazenda 
descartou, ontem, qualquer 
intenção de confiscar a pou-
pança ou outras aplicações 
financeiras. Em nota, a pasta 
qualificou de falsas as infor-
mações que circulam na mí-
dia social sobre o assunto.

“Tais informações são 

totalmente desprovidas de 
fundamento, não se confor-
mando com a política eco-
nômica de transparência 
e a valorização do aumen-
to da taxa de poupança de 
nossa sociedade, promo-
vida pelo governo, através 
do Ministério da Fazenda”, 

destacou o comunicado.
De acordo com o minis-

tério, foi detectado um vo-
lume expressivo de troca de 
mensagens, principalmente 
no aplicativo Whatsapp, dan-
do conta do confisco de apli-
cações financeiras. Isso moti-
vou a emissão da nota oficial.

Fazenda nega intenção em 
confiscar aplicações financeiras

BOATOs NAs REdEs sOCIAIs

Camila Maciel
Repórter da Agência Brasil André Richter

Enviado Especial da Agência Brasil/EBC

Segundo a defesa, executivo usa medicamentos antidepressivos

FOTO: Jefferson Rudy/Agência Senado
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Governo vai reduzir o consumo de 
energia e água em prédios públicos

O Governo Federal publi-
cou ontem portaria no Diário 
Oficial da União que estabe-
lece medidas para reduzir o 
consumo de energia elétrica 
e água em órgãos da admi-
nistração pública federal. De 
acordo com a portaria, as en-
tidades e os órgãos federais 
devem adotar práticas res-
ponsáveis de consumo, como 
o uso consciente dos apare-
lhos de ar condicionado, de 
lâmpadas, além de evitar o 
desperdício de água.

Entre as orientações para 
reduzir o consumo estão, por 
exemplo, manter as portas 
e janelas fechadas quando o 
aparelho de ar condicionado 
estiver sendo usado, desligar 
o aparelho quando não hou-
ver ninguém no ambiente e 
evitar usá-lo após às 18h.

Desligar o monitor dos 
computadores, de impresso-
ras, estabilizadores e caixas 
de som também são provi-
dências que serão incentiva-
das. No caso de geladeiras e 
freezers, deve-se evitar que 
as portas fiquem abertas sem 
necessidade e regular a tem-
peratura dos equipamentos 
conforme a estação do ano e 
a capacidade utilizada.

Desligar as lâmpadas 
das salas que não estiverem 
em uso, principalmente nos 
horários de almoço e no en-
cerramento do expediente, 

Planalto publica portaria
que adota regras para
a administração pública

evitar acender lâmpadas du-
rante o dia, dando priorida-
de à luz natural sempre que 
possível, e reduzir a ilumina-
ção em áreas de circulação, 
pátios de estacionamento e 
garagens, desde que não pre-
judique a segurança nos lo-
cais, são outras medidas que 
devem ser adotadas.

A portaria recomenda 
acionar apenas um elevador 
e usar, sempre que possível, 
as escadas para os primeiros 
pavimentos e para subir ou 
descer poucos andares.

Segundo o Ministério do 
Planejamento, o uso da água 
também deve ser responsável, 
evitando desperdícios, como 
vazamentos nas instalações. A 
portaria recomenda atenção à 
manutenção das torneiras to-
talmente fechadas, prioridade 
ao uso de descargas mais eco-
nômicas, e a criação, quando 
possível, de sistemas de capta-
ção de água da chuva.

De acordo com a pasta, 
os órgãos e entidades de-
vem informar mensalmente 
os dados sobre consumo de 
energia elétrica e de água 
por meio do Sistema do Pro-
jeto Esplanada Sustentável 
(SisPES). As informações 
relativas ao ano de 2014 e 
a janeiro de 2015 deverão 
ser inseridas no SisPES no 
prazo de 30 dias a partir da 
publicação desta portaria. 
As Secretarias de Orçamento 
Federal e de Logística e Tec-
nologia da Informação, junto 
com a Secretaria de Articula-
ção Institucional e Cidadania 
Ambiental, estabelecerão in-
dicadores para o monitora-
mento do consumo.

Pressionado pelas insti-
tuições de Ensino Superior, o 
Ministério da Educação (MEC) 
elevou para até 6,4% o rea-
juste que poderá ser aplicado 
nas matrículas para o Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies). Anteriormente, a pasta 
havia bloqueado o crédito para 
as instituições que aumenta-
ram as mensalidades acima de 
4,5%, que é a meta de inflação 
fixada pelo governo.

Segundo a assessoria do 
MEC, a mudança ocorreu de-
pois que equipes técnicas da 
pasta e do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) analisaram as 
informações prestadas pelas 
instituições de ensino. Com 
o novo patamar de reajuste, 
o ministério anunciou que o 
sistema para novos contratos 
do Fies será aberto no dia 23.

As inscrições poderão 
ser feitas no portal do pro-
grama. A novidade é que será 
estabelecido um prazo para 
que os estudantes solicitem 
o Fies. As inscrições estarão 
abertas até 30 de abril. An-
tes, a adesão podia ser feita a 
qualquer momento.

Segundo o MEC, os estu-
dantes que aderirem ao fun-
do de financiamento até 29 
de março não estarão sujeitos 
às mudanças feitas pela por-

taria, no final do ano passado.
 Os que aderirem a par-

tir de 30 março deverão ter 
obtido média de pelo menos 
450 pontos no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
a partir de 2010 e não ter ti-
rado zero na redação.

As inscrições do Fies fo-
ram suspensas no início do 
ano para adequação às novas 
normas. Desde o final de ja-
neiro, o sistema está aberto 
para renovação de contratos. 
As mudanças no Fies, feitas 
pela portaria do MEC, causa-
ram polêmica no setor, pela 
possível redução de contra-
tos. O fundo oferece cobertu-
ra da mensalidade a juros de 
3,4% ao ano. O contratante 
só começa a quitar o finan-
ciamento 18 meses depois 
de formado. Desde 2010, o 
Fies acumula 1,9 milhão de 
contratos e abrange mais de 
1,6 mil instituições.

Reajuste de matrículas 
pelo Fies será de 6,4%

UNIVERSIDADES PARTICULARES

Ivan Richard
Repórter da Agência Brasil

O sistema para 
novos contratos 
do Fundo de 
Financiamento 
Estudantil (Fies) 
será aberto no 
próximo dia 23

Petroleiros de oito Estados protestam
por falta de segurança em plataformas 

Cubanos podem fi-
car de fora da nova fase 
do Mais Médicos. O mi-
nistro da Saúde, Arthur 
Chioro, afirmou que, 
diante da adesão de pro-
fissionais formados no 
Brasil, há uma grande 
possibilidade de não ser 
necessário o recrutamen-
to por meio do convênio 
firmado com a Organi-
zação Pan-Americana 
de Saúde (Opas). “Se 
for confirmada a adesão 
que assistimos até agora, 
o convênio não será ne-
cessário”, avaliou.

A contratação de 
profissionais cubanos 
provocou grande con-
trovérsia, logo no lan-
çamento do programa. 
Embora polêmico, ele 
foi o maior responsável 
pelo preenchimento das 
vagas disponíveis na pri-
meira fase da iniciativa 
- 79% dos profissionais 
atuando no Mais Mé-
dicos foram recrutados 
pelo convênio da Opas. 
Pela lei, a preferência é 
dada para profissionais 
brasileiros, seguido de 
profissionais formados 
no exterior. Quando va-
gas não são preenchidas, 

Mais Médicos pode excluir cubanos
NoVA fASE DE PRogRAmA

Petroleiros de oito Es-
tado realizam ontem protes-
tos pela falta de segurança 
e em luto pela explosão da 
plataforma da Petrobras em 
Araracruz (ES), na última 
quarta-feira, que matou cinco 
pessoas, deixou quatro desa-
parecidas e 25 feridas. 

Segundo a FUP (Federa-
ção Única dos Petroleiros), 
ligada à CUT (Central Única 
dos Trabalhadores), o protes-
to pede por uma política de 
prevenção mais efetiva nas 
plataformas da Petrobras. A 
indicação é de manifestações 
por 24 horas.

Os sindicatos informa-
ram que os petroleiros estão 
aprovando mais 8 horas de 
corte de rendição (quando os 
funcionários trocam de tur-
no) nas unidades operacio-
nais da empresa.

Para os petroleiros, exis-
te uma cultura de sucatea-
mento das plataformas. Além 
disso, eles afirmam também 
que a prevenção de acidentes 
praticamente inexiste devido 
à falta de efetivos nos órgãos 
fiscalizadores.

Até ontem pela manhã, 
apenas três dos cinco mortos 
em explosão do navio-plata-
forma foram identificados. As 
buscas pelos desaparecidos 
continuam.

O UOL enviou pedido de 
esclarecimentos sobre a polí-
tica de prevenção dessas pla-

taformas à Petrobras e à ANP 
(Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis), mas até o momento 
não obteve resposta.

Protestos
Na última quinta-feira, 

os trabalhadores da Refi-
naria de Paulínia, em São 
Paulo, entraram em greve. O 
movimento foi deflagrado na 
entrada do turno das 15h30. 
Ontem, os funcionários do 
setor administrativo não en-
traram na empresa. A FUP 
disse que outras bases de 
São Paulo estão aderindo ao 
movimento. 

No Espírito Santo, os tra-
balhadores fizeram corte de 
rendição e realizaram pela 
manhã de hoje um “trancaço” 

no aeroporto de Vitória. Já 
em Minas Gerais houve corte 
de rendição às 23h45 e, nes-
ta manhã, foram aprovadas 
mais 8h de corte. 

Na Refinaria Abreu Lima, 
no complexo portuário de 
Suape, Pernambuco, o corte 
de rendição acontece desde 
a meia-noite. No Norte do Rio 
de Janeiro, aconteceu uma 
paralisação por 24h nas pla-
taformas da Bacia de Cam-
pos. À meia-noite, algumas 
plataformas deflagraram o 
movimento e outras realizam 
assembleias de adesão.

Na Bahia, os petroleiros 
iniciaram a paralisação às 6h 
e também permanecerão mo-
bilizados por 24h.Na refinaria 
em Manaus, no Amazonas, os 
trabalhadores realizaram uma 

manifestação na entrada da 
unidade com atraso a o início 
do expediente.

No Ceará, a mobilização 
está concentrada na base da 
Transpetro em Maracanaú. 
Houve atraso de 2h na troca 
de turnos, incluindo terceiri-
zados, seguido por campanha 
para conscientização e distri-
buição de boletins e informa-
tivos.

Operação irregular
Segundo o Crea-ES (Con-

selho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Espírito San-
to), BW Offshore, empresa 
norueguesa que operava o 
navio-plataforma da Petro-
bras FPSO Cidade de São Ma-
teus, atuava de forma irregu-
lar na bacia do Estado.

Petroleiros protestaram  em frente à sede da Petrobras,  no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo

O ministro Arthur Chioro admitiu que a inclusão de brasileiros pode deixar os cubanos de fora

Do Estadão Conteúdo

há possibilidade de fazer 
a contratação, via convê-
nio com a Opas.

O comportamento 
dos profissionais brasilei-
ros na expansão do Mais 
Médicos, que está em 
curso, indica que o pro-
grama está mais atrati-
vo. Números divulgados 
na última quarta-feira 
mostram que dos 15.747 
profissionais formados 
no Brasil que se inscre-
veram no edital para 
concorrer a 4.146 vagas, 
3.936 foram seleciona-

dos. As 210 vagas rema-
nescentes poderão ago-
ra ser disputadas pelos 
médicos que não foram 
escolhidos na primeira 
etapa da seleção. “Foi 
uma adesão muito signi-
ficativa”, disse Chioro.

 O ministro atribui a 
mudança de comporta-
mento de médicos bra-
sileiros a dois fatores. 
Um dos mais relevantes, 
disse é a fusão do Provab 
no Mais Médicos. Com a 
alteração, profissionais 
que participarem um 

ano do programa, rece-
bem um bônus de 10% 
nas provas para residên-
cia médica. O porcen-
tual é considerado alto, 
principalmente diante 
da alta concorrência no 
exame de seleção. 

Os médicos selecio-
nados nesta etapa têm 
até o próximo dia 20 para 
se apresentar nos muni-
cípios, com documento 
oficial com foto, cópia do 
diploma ou certificado 
de conclusão de curso e 
registro profissional. 

foTo: Reprodução/Internet
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Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil



Presidente venezuelano 
acusa oposição de tentar 
derrubá-lo do governo

Nicolás Maduro prende militares 
acusados de golpe na Venezuela

O presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, anun-
ciou na noite da última quin-
ta-feira que foi desarmado 
um golpe militar contra seu 
governo e teria sido articula-
do com opositores. Pelo me-
nos cinco oficiais das Forças 
Armadas foram presos. 

A denúncia foi feita pelo 
mandatário no mesmo dia 
em que manifestantes foram 
às ruas em lembrança ao ani-
versário de um ano do início 
dos protestos contra o gover-
no, que deixaram 43 mortos 
entre fevereiro e maio do ano 
passado. 

Desde que assumiu o go-
verno após a morte do presi-
dente Hugo Chávez, em mar-
ço de 2013, Maduro acusa os 
opositores de quererem ar-
ticular um golpe, com apoio 
dos Estados Unidos. 

Em pronunciamento, Ma-
duro afirmou que a intenção 
dos militares presos era rea-
lizar um bombardeio com um 
avião Embraer EMB-312 Tu-
cano, de fabricação brasileira, 
contra o Palácio de Miraflores 
e outros prédios estatais. 

Segundo o presidente, 
a aeronave seria trazida do 
exterior porque os aviões do 
mesmo modelo da Força Aé-
rea venezuelana estão fora 
de operação. Ele não mencio-
nou qual país emprestaria o 
avião militar aos golpistas. 

Em seguida, o plano dos 
militares era divulgar vídeo 
que, de acordo com Maduro, 
seria feito pelo general de 
brigada Oswaldo Hernández 
Sánchez. Na mensagem, Her-
nández diria que os militares 
haviam se rebelado e derru-
bado o presidente. 

A intenção é que as 
imagens fossem enviadas às 
agências de notícias e ao ca-
nal de televisão CNN, cujos 
repórteres foram expulsos 
do país durante os protestos 
por serem acusados de gol-
pismo pelo governo. 

Maduro disse que o fi-
nanciamento da operação 
viria de Miami, em referência 
aos opositores políticos que 
moram na cidade americana, 
com o respaldo do governo 
do presidente Barack Obama. 

Na opinião do presiden-
te, o bombardeio seria a par-
te final do plano que, segun-
do ele, teria começado com o 
desabastecimento de produ-
tos no país, chamado pelo go-
verno de guerra econômica. 

A escassez de produtos 
foi noticiada por diversos 
meios de comunicação inter-
nacional, o que Maduro enca-
ra como a segunda parte do 
plano. Em seguida, os supos-
tos golpistas buscariam “um 
traidor” do governo para 
executar o ataque.
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Da Folha de São Paulo

Maduro disse que 
o financiamento da 
operação viria de 
Miami, ao se referir 
a opositores que 
moram na cidade 
americana
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Horas depois do discur-
so, o presidente da Assem-
bleia Nacional venezuelana, 
Diosdado Cabello, disse que 
o plano golpista foi articulado 
pelo deputado opositor Julio 
Borges e o general Maximilia-
no Hernández, um dos presos 
na ação do governo. 

Apresentando mapas 
que teriam sido encontrados 
na casa dos militares presos, 
Cabello afirma que os demais 
alvos do ataque militar seriam 
a sede do Conselho Nacional 
Eleitoral, os Ministérios da De-
fesa e das Relações Exteriores 
e o prédio do canal Telesur. 

Ele também citou como 
provas a apreensão de fardas 
dos oficiais presos e fotos 

de uma diplomata america-
na que esteve na Venezuela 
para verificar as condições 
da prisão do dirigente oposi-
tor Leopoldo López, acusado 
de incitação à violência nas 
manifestações. 

Apoio
Após o anúncio do des-

mantelamento do suposto 
golpe contra o governo da 
Venezuela, o ministro de De-
fesa, Vladimir Padrino, mani-
festou apoio “incondicional” 
das Força Armadas ao gover-
no de Nicolás Maduro 

“A Força Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) reiterou 
seu apoio incondicional e leal-
dade absoluta a nosso presi-

dente [...] e reafirmou seu com-
promisso com a Constituição”, 
disse Padrino em uma trans-
missão de rádio e televisão. 

O pronunciamento, dis-
se o ministro, teve a intenção 
de manifestar o “sentimento 
de rejeição contundente que 
a FANB sente pela conduta 
de um reduzido número de 
profissionais que não repre-
sentam o pensar, sentir e 
atuar” da instituição militar. 

Os supostos envolvidos 
neste plano “desestabiliza-
dor” atuaram “movidos pelos 
mais perversos interesses e 
alimentados pelas mais mes-
quinhas intenções de setores 
apátridas”. 

Padrino assegurou, du-

rante uma entrevista à Agên-
cia Efe na véspera do anúncio 
do desmantelamento do pla-
no, que o país ainda vive uma 
“guerra” que atenta contra o 
governo de Maduro e que ten-
tou influenciar não só os cida-
dãos, mas também às FANB. 

“Estamos vivendo uma 
guerra no mais amplo sen-
tido da palavra, uma guerra 
de quarta geração, uma cam-
panha psicológica que tentou 
cooptar a líderes militares, de 
contatá-los para que saiam na 
técnica do gotejamento mili-
tar que se viu em 2002”, disse 
em referência aos militares 
que participaram do golpe 
contra o então presidente 
Hugo Chávez esse ano.

Deputado é acusado de plano golpista
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chega a evento em Caracas antes de anunciar prisões de cinco oficiais das Forças Armadas

Washington (EFE) - O governador 
da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o 
democrata Tom Wolf, anunciou on-
tem uma moratória na aplicação da 
pena de morte no Estado até que um 
relatório pela pena capital seja revisa-
do, por considerar que o sistema atual 
é “ineficaz e injusto”.

A Pensilvânia segue assim os pas-
sos de Oregon, Washington e Colora-
do, outros três Estados que decidiram 
nos últimos anos impor moratórias à 
pena de morte, que é legal em 32 dos 
50 Estados dos EUA.

“Esta moratória não é, de modo al-
gum, uma expressão de compaixão pe-
los culpados que se encontram no cor-
redor da morte, dos quais todos foram 
condenados por cometer crimes atro-
zes”, indicou Wolf em comunicado.

A Pensilvânia não executou ne-
nhum preso desde 1999 e só aplicou 
três vezes a pena de morte desde que 
a Suprema Corte voltou a instaurá-la 
em 1976, segundo a base de dados 
mantida pelo grupo independente 
Death Penalty Information Center.

No entanto, o Estado tem uma das 

maiores povoações de presos no cor-
redor da morte do país, com 186 con-
denados à pena capital nas prisões do 
Estado, dos quais alguns estão presos 
há mais de três décadas.

A moratória se manterá até que 
o governador receba um relatório en-
carregado em 2011 pelo Congresso es-
tadual a um grupo de trabalho sobre a 
pena de morte na Pensilvânia e avalie 
“todas as preocupações de forma sa-
tisfatória”, explicou Wolf.

O governador emitirá indultos às 
execuções programadas para os próxi-
mos meses, e hoje já concedeu um de 
forma temporário para Terrance Wil-
liams, cuja execução estava prevista 
para 4 de março.

A decisão de Wolf se insere em um 
contexto geral de queda na aplicação 
da pena de morte nos Estados Unidos, 
onde em 2014 foram executados 35 
presos, o número mais baixo em duas 
décadas, segundo Death Penalty In-
formation Center.

O número de condenados à morte 
também diminuiu nos últimos anos, e 
a isso se somam os recentes problemas 
sobre a composição das drogas utiliza-
das para a injeção letal.

Pensilvânia suspende a
aplicação da pena de morte

ESTAdoS unIdoS

Da Agência EFE A chanceler alemã, An-
gela Merkel, virá o Brasil em 
agosto para se encontrar, nos 
dias 19 e 20, com a presiden-
ta Dilma Rousseff. A data foi 
confirmada ontem duran-
te encontro dos ministros 
dos Negócios Estrangeiros 
da Alemanha, Frank-Walter 
Steinmeier, e das Relações 
Exteriores, Mauro Vieira, no 
Itamaraty.

Steinmeier e Vieira acer-
taram os preparativos para 
do encontro das duas chefes 
de governo, na abertura da 
primeira reunião das Consul-
tas Intergovernamentais de 
Alto Nível Brasil-Alemanha. 
Foi também assinado um me-
morando de entendimento 
que possibilitará a concessão 
de vistos de férias-trabalho 
para que cidadãos dos dois 
países possam ter uma expe-
riência profissional e cultural 
remunerada.

“A visita da delegação 
alemã é importante para 
avançarmos nas relações de 
comércio, de investimentos e 

de cooperação entre peque-
nas e médias empresas dos 
setores de ciência, tecnolo-
gia e educação”, disse Vieira, 
em entrevista coletiva. Ele 
lembrou que os dois países 
têm “laços antigos e densos”, 
com grandes investimentos 
de origem alemã ajudando o 
desenvolvimento brasileiro. 
Segundo Vieira, há atualmen-
te cerca de 1.600 empresas 
alemãs atuando no Brasil. 

Desde 2012, a Alema-
nha é o principal parceiro do 
Brasil na Europa. É também o 
quarto parceiro comercial do 
Brasil no mundo. “Precisamos 
aumentar isso para o bem das 
nossas economias”, ressaltou 
Mauro Vieira, ao destacar a 
estratégia brasileira de am-
pliar a pauta de exportações 
de produtos brasileiros com 
maior valor agregado.

Pouco antes da coletiva, 
Steinmeier e Vieira assina-
ram um memorando de en-
tendimento que permitirá a 
concessão de vistos de férias-
trabalho para que cidadãos 
dos dois países possam ter, 
no outro país, uma experiên-
cia profissional remunerada. 

Chanceler alemã virá 
ao Brasil em agosto 

EnConTRo CoM dILMA

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Papa vai proclamar 
hoje novos cardeais

Cidade do Vaticano (AFP) - O 
papa Francisco proclamará neste 
sábado, durante uma cerimônia so-
lene na basílica de São Pedro e na 
presença de seu predecessor Bento 
XVI, 20 novos cardeais, quinze deles 
eleitores. Esta é a segunda promoção 
de cardeais que o Francisco proclama 
depois de sua eleição como pontífice 
em março de 2013. Na lista de novos 
cardeais, figuram bispos que se de-
dicaram a pequenas dioceses, longe 
do centro de poder e junto a pessoas 
comum na América Latina, Ásia e 
África. Os novos “príncipes da Igreja” 
representam 18 nações. O número 
de membros do sagrado colégio sobe 
para 227, dos quais 125 são elei-
tores. Os europeus, que nesta nova 
seleção perdem a maioria, contam 
com 57 eleitores; 36 proveem do con-
tinente americano, 15 da África, 14 da 
Ásia e três da Oceania. 

Promotor denuncia 
Cristina Kirchner

O promotor que assumiu o 
lugar de Alberto Nisman, encon-
trado morto há quase um mês em 
seu apartamento, denunciou for-
malmente à Justiça a presidente 
Cristina Kirchner, o chanceler 
Héctor Timerman e seus aliados. 
Gerardo Pollicita encaminhou o 
pedido ontem, afirmando que 
apresenta as mesmas provas 
levantadas pelo antecessor Al-
berto Nisman. Antes mesmo de 
a denúncia chegar à Justiça, o 
governo reagiu. No início da ma-
nhã, o chefe de gabinete da Casa 
Rosada, Jorge Capitanich, acusou 
o Judiciário de “golpismo” contra 
a presidente. O ministro voltou a 
desqualificar a denúncia de Nis-
man, afirmando que a Argentina 
não teria se beneficiado com um 
suposto acordo com o Irã. 
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Fonteles queria outra 
vez competir com o 
sul-africano Pistorius
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Dupla busca novas conquistas
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Meta agora é brigar por 
uma vaga na Olimpíada  
de 2016 no Rio de Janeiro

FOTOS: CBV/Divulgação

Dupla passou 
três anos 
separada e 
agora o objetivo 
é seguir junta 
também na 
disputa das 
etapas de 
mundiais

No final de semana passado, os paraibanos fizeram 
história no vôlei de praia ao conquistarem a etapa Open 

de João Pessoa

O Brasil conta com 
três duplas em busca de 
medalhas de ouro na eta-
pa do Chile do Circuito 
Sul-Americano 2014/2015  
na cidade de La Serena, 
torneio que será concluí-
do amanhã, de um total 
de oito na temporada. 
Lili e Rebecca (ES/CE) re-
presentam o país no nai-
pe feminino, enquanto 
Bruno/Hevaldo (AM/CE) 
e Saymon/Fábio (MS/CE) 
são as duplas brasileiras 
masculinas.

A competição conta 
com 32 times, sendo 16 

em cada naipe, divididos 
em quatro grupos com 
quatro equipes. Argenti-
na, Brasil, Bolívia, Colôm-
bia, Chile, Peru, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela são 
os países representantes. 
Em duas etapas realiza-
das até agora, o Brasil 
conquistou duas meda-
lhas de ouro, duas de pra-
ta e duas de bronze.

Na primeira coloca-
ção do ranking geral do 
Circuito Banco do Brasil 
Open, com 2080 pontos, 
Bruno acredita que o bom 
momento no torneio na-

Equipes brasileiras tentam manter liderança no Chile
CIRCUITO SUL-AMERICANO

cional pode ajudar na dis-
puta internacional. Ao lado 
de Hevaldo, o amazonense 
forma a parceria mais anti-
ga entre a elite do esporte.

“Fizemos uma via-
gem tranquila e estamos 
preparados para fazer-
mos o melhor. Estamos 
muito motivados para 
jogar o Circuito Sul-Ame-
ricano, conhecemos bem 
as particularidades dele. 
Além de representar o país 
e ajudar a mantê-lo na li-
derança, é nele que vamos 
poder somar pontos para 
o Circuito Mundial, nosso 

próximo objetivo ao final 
da temporada do CBBVP”, 
analisou Bruno, que está a 
quase quatro anos jogando 
com Hevaldo.

As duplas femininas 
brasileiras somam 400 pon-
tos na classificação geral 
nas duas etapas disputadas 
até agora. No masculino, 
com um título na estreia e a 
prata na etapa uruguaia, o 
país lidera com 380 pontos 
o ‘tour’ continental. Ape-
nas o melhor resultado de 
cada país em cada etapa é 
computado para o ranking 
geral.

Os quatro melhores 
países em cada naipe nas 
etapas realizadas até o dia 
15 de março estarão classi-
ficados para a disputa do 
Campeonato Mundial, que 
ocorre entre 26 de junho 
e 5 de julho. A dupla cam-
peã de cada etapa soma 
200 pontos para seu país, 
enquanto o vice leva 180, 
o terceiro 160 e assim por 
diante, reduzindo 20 pon-
tos a cada posição.

O primeiro dia de com-
petições, ontem, foi reser-
vado para os jogos da fase 
de grupos. Hoje ocorrem 

os jogos restantes da 
primeira fase e a dispu-
ta das quartas de final 
com os primeiros e se-
gundos classificados de 
cada chave. Amanhã é 
o dia final do torneio, 
com semifinais, dispu-
tas pela medalha de 
bronze e finais dos dois 
naipes. Após a disputa 
no Chile, a próxima eta-
pa do Circuito Sul-Ame-
ricano acontecerá já no 
outro final de semana, 
de 20 a 22 de fevereiro, 
na cidade de Vargas, na 
Venezuela. 

sa de nossa baixa estatura,  
não daria certo. Mas estamos 
provando  ao contrário, que 
sabemos superar a falta de 
estatura com muito empenho 
e talento”, disse Álvaro.

Sobre a possibilidade 
de participar do próximo 
mundial juntos, Vitor disse 
que este é o pensamento, 
para crescer ainda mais no 
ranking que soma pontos 
para ser uma das 
duas duplas nas 
Olimpíadas do Rio 
de Janeiro, no pró-
ximo ano. “Vamos 
fazer de tudo para 
continuarmos 
juntos, mas 
tem alguns 
fatores na 

escolha 
das du-

plas para as 
Olímpíadas, que não 

depende da gente. A esco-
lha é pela meritocracia (pelo 
ranking) mas uma das duplas 
será por indicação da CBV, e 
portanto, não sabemos qual 
será o critério utilizado por 
eles”,  afirmou Álvaro.

Mas independentemen-
te do que vai rolar no futuro, 
a dupla está em plena lua 
de mel com a torcida e co-
memorando o sucesso, de 
olho nas próximas conquis-
tas, sem muita ansiedade. 
“Vamos uma coisa de cada 
vez. Não podemos dizer que 
somos favoritos de nada, 
mas com certeza estamos 
focados para estar sempre 
entre os primeiros em todas 
as competições que formos 
disputar. Vamos fazendo o 
melhor e os resultados apa-
recerão naturalmente”, con-
cluiu Vitor Felipe.

Com apenas qua-
tro meses trabalhando 
juntos, Álvaro Filho e Vítor 
Felipe já conseguiram um tí-
tulo e três pódios, em apenas 
quatro etapas disputadas do 
Circuito Banco do Brasil Open 
de Vôlei de Praia. Segundo 
eles, só agora caiu a ficha da 
última façanha da dupla, que 
venceu no último domingo a 
etapa de João Pessoa. Além de 
quebrar um tabu de 15 anos 
sem uma vitória de um parai-
bano na competição, aqui em 
João Pessoa, a data também 
comemorava os trinta anos 
da chegada do vôlei de praia 
à Paraíba. 

“Realmente agora esta-
mos vendo que fizemos histó-
ria no último domingo. Tudo 
aconteceu quando tinha de 
acontecer para nossa alegria 
e para a alegria do povo pa-
raibano”, disse Álvaro Filho. 
Para Vítor Felipe, não foi por 
acaso que ele ofereceu o títu-
lo à família do ex-presidente 
da Federação Paraibana de 
Vôlei e membro da Confe-
deração Brasileira de Vôlei, 
Potengi Lucena, falecido no 
final do ano passado. “Tudo 
que a Paraíba representa hoje 
no cenário do vôlei  de praia, 
deve-se ao excelente trabalho 
de Popó, durante anos à fren-
te da FPV. A homenagem foi 

mais que justa e emocionou 
a família dele. Esteja onde ele 
estiver, ele está torcendo por 
nós”, disse Vitor Felipe.

Em nono lugar no 
ranking nacional de duplas, os 
dois ainda têm esperanças de 

lutar pelo título brasileiro, 
mesmo sabendo que 

está muito difícil. 
“Faltam poucas 

etapas para 

acabar o 
atual circui-
to e não participa-
mos juntos de muitas 
etapas, mas vamos tentar 
somar o maior número de 
pontos possíveis, para ver no 
que vai dar. Já estamos trei-
nando para a próxima, que 
será aqui perto, em Recife, 
no início de março”, afirmou 
Vitor.

A dupla, genuinamente 
paraibana, começou quando 
os dois ainda eram garotos, 
com 15 anos. Juntos, Álvaro 
e Vitor conquistaram muitos 
títulos nacionais e interna-
cionais. Recentemente, pas-
saram 3 anos separados, com 
outros parceiros. “A nossa vol-
ta foi uma coisa interessante. 
Eu e ele sentíamos a mesma 
vontade de voltar a jogar jun-
tos. Quando nos reunimos 
para falar sobre o assunto, 
vimos que o desejo era o mes-
mo. Tomamos a decisão mes-
mo com muita gente dizendo, 
o mesmo que dizia quando 
nos separamos, que por cau-



Fonteles gostaria de enfrentar 
o sul-africano Pistorius no Rio
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Velocista brasileiro sabe 
que é difícil devido ao
grave problema do rival

Nos Jogos de Londres, em 
2012, Alan Fonteles desban-
cou o até então grande nome 
paralímpico Oscar Pistorius e 
levou o ouro nos 200m - T44. 
Na ocasião, o sul-africano 
não assimilou bem a derrota 
e acusou o brasileiro de ga-
nhar vantagem por seu mo-
delo de próteses - pedindo 
desculpas depois. Um novo 
duelo entre eles em olimpía-
das, porém, não deve aconte-
cer tão cedo. No fim do ano 
passado, o sul-africano foi 
condenado a cinco anos de 
prisão por matar a namorada 
Reeva Steenkamp em feverei-
ro de 2013. Mas apesar das 
polêmicas, Fonteles admitiu 
ter vontade de  enfrentar o 
rival nas pistas novamente: 
“Eu desejo que ele volte para 
que possamos correr juntos 
mais vezes. Acho que seria 
uma boa competição ver nós 
dois novamente, repetindo o 
duelo visto em Londres” dis-
se Fonteles, em entrevista ao 
site britânico “BBC”.

Pistorius pode deixar a 
cadeia já em 2015 para cum-
prir o restante da pena em 
regime domiciliar. No entan-
to, o Comitê Internacional 
Paralímpico proibiu o sul-a-
fricano de participar de com-
petições até 2019 - prazo do 
cumprimento de sua pena. 
Fora do Rio 2016, Pistorius, 
que terá 33 anos quando 
deixar a prisão, também não 
disse se pretende voltar a 
competir. Apesar do desejo, 
Fonteles, de 22 anos, reco-
nhece a dificuldade do novo 
encontro acontecer.

“Infelizmente houve essa 
fatalidade. Acho que a justiça 
foi feita e está sendo feita em 
termos de tudo o que o tribu-
nal disse. É difícil para ele re-
tornar, e dependerá de como 
estará se sentindo, sua forma 
e, claro, sua idade. Mas acre-
dito que ele possa retornar e 
será ótimo.

Zanardi
Alessandro Zanardi mos-

trou, numa postagem feita 
no Twitter, que está tão acos-
tumado a se machucar que 
encara as lesões com bom 
humor. Biamputado por con-
ta de um grave acidente na 
Indy em 2001, que por pouco 
não lhe tirou a vida em 2001, 
o ex-piloto da Fórmula 1, que 
se tornou um paraciclista, 
quebrou a clavícula durante o 
treinamento da última segun-
da-feira com sua bicicleta de 
mão, em Torreglia, na Itália. 
Na web, postou uma imagem 
de raio-X do osso e fez graça 
da situação.

“Hoje, no treino, eu bati 
contra um parapeito. Minha 
clavícula não foi forte o su-
ficiente, mas eu juro, o para-
peito está machucado tam-
bém” brincou na postagem.

Alex Zanardi disputou 
cinco temporadas na Fórmula 
1 entre 1991 e 1999 por equi-
pes como Jordan, Minardi, 
Lotus e Williams. Nesse meio 
tempo, teve uma passagem 
de sucesso na CART, de 1996 
a 1998, conquistando dois tí-
tulos. Ao retornar à categoria 
dissidente da Indy em 2001, 
sofreu o gravíssimo acidente 
que o fez perder as pernas e 
quase tirou sua vida. 

Nem o barulho de 
máquinas e marteladas 
incomodou tanto Rafael 
Nadal quanto o inten-
so calor carioca em mais 
um dia de treinos para 
o Aberto do Rio. Sob sol 
forte, o Touro Miúra co-
meçou a treinar ao lado 

de seu técnico, Miguel 
Ángel Nadal, por volta 
das 10h30 de ontem na 
quadra central do evento, 
que ainda recebe os últi-
mos acabamentos para a 
estreia da competição, na 
próxima segunda-feira.

O treino do espanhol 

durou cerca de 30 minu-
tos, simulando ações de 
partida com um sparring. 
A cada “game” disputa-
do, Nadal parava para se 
hidratar e colocar gelo na 
cabeça além de conversar 
com seu treinador. Em de-
terminado momento ele 

agachou na quadra, mos-
trando cansaço pelo forte 
calor.

Na saída de quadra, 
mesmo completamente 
extenuado, o espanhol 
ainda parou para aten-
der alguns poucos fãs que 
prestigiaram sua ativida-

de com fotos e autógra-
fos. A estreia de Rafael 
Nadal no Aberto do Rio 
acontece na próxima 
terça-feira no período da 
tarde de competições. O 
adversário será definido 
hoje no sorteio das cha-
ves do torneio.

Nadal treina para a estreia no próximo dia 17 
ABERTO DE TÊNIS

A russa Yelena Isinbaye-
va está afastada das pistas 
de atletismo desde agosto de 
2013, mas não será na Olim-
píada do Rio de Janeiro que 
as adversárias vão se livrar 
de ter pela frente a recordista 
mundial e bicampeã olímpica 
do salto com vara. Em entre-
vista coletiva na última quin-
ta-feira, ela anunciou a che-
gada à equipe de atletismo do 
CSKA Moscou e afirmou que 
seu objetivo é mesmo a ter-
ceira medalha de ouro, mas 
sem pressão.

“Para tudo que tenho, 
somente uma medalha de 
ouro adicionaria algo ao meu 
currículo” ressaltou Isinbaye-
va, que deixou as pistas para 
ser mãe da pequena Eva, hoje 
com sete meses. Quando dei-
xou as pistas para cuidar da 
gravidez, a russa chegou ao 
seu sétimo título mundial no 
salto, em Moscou. Isinbayeva 
tem 28 quebras de recordes 

mundiais no currículo. Após 
ter declarado por diversas 
vezes que ficou insatisfeita 
com o bronze nos Jogos de 
Londres, em 2012, o objetivo 
da russa está claro, mas a atu-
al recordista da modalidade, 
com 5m06, conquistados em 
Zurique, em 2009, não nega 
que a aposentadoria está pró-
xima, apesar dos próximos 
desafios.

“Minha visão é: "Meu 
Deus, Olimpíadas de 2016, 
isso é tão legal". E não como: 
"Tenho que ganhar, essa é a 
minha Olimpíada, ouro ou 
nada". Claro que é ouro ou 
nada (risos), mas eu tomo 
isso de maneira leve. Sei que 
este será o último ano de mi-
nha carreira, então tenho que 
aproveitar, e não qual o resul-
tado terei no Rio” afirmou. 
Após de ter dado à luz em 
junho de 2014, Isinbayeva só 
retomou os treinos no último 
dia 3, em Volgogrado.

Campeã olímpica volta 
a treinar após gravidez

SALTO COM VARA

Yelena Isinbayeva já retornou aos treinos e vai buscar na Rio 2016 a terceira medalha olímpica

Na Olimpíada de Londres, o brasileiro (D) desbancou o sul-africano que reclamou bastante do resultado, numa chegada fantástica que garantiu a medalha de ouro a Fonteles
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Muricy poupa titulares no Paulista
LIGADO NA LIBERTADORES

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de fevereiro de 2015

Técnico faz mudanças 
contra o Bragantino já
pensando no Corinthians Cearense

17h 
Horizonte-CE  X Fortaleza
Quixadá  X Icasa 
19h
Ceará  X Maranguape 
Guarani-J  X Itapipoca 
Gaúcho
17h 
Grêmio  X Veranópolis 
18h
Cruzeiro-RS  X Avenida 
Ypiranga-RS  X União 
Novo Hamburgo  X Brasil 
19h
São Paulo-RS  X Aimoré
Caxias  X Internacional
Mineiro
17h 
Tupi  X América-MG 
Villa Nova  X Boa Esporte 
19h30
Atlético-MG  X Democrata
Paulista
17h 
São Bernardo  X Santos 
Corinthians  X Botafogo-SP 
18h30
Bragantino  X São Paulo
19h30
São Bento  X Palmeiras 
Copa do Nordeste
17h20 
Moto Club  X Náutico

Jogos de hoje

Obs: Horários de Brasília

O clássico entre Corin-
thians e São Paulo na aber-
tura do Grupo 2 da Copa Li-
bertadores da América é o 
grande assunto do momento 
e tem pautado os planos de 
Muricy Ramalho. O técni-
co realizou treino tático na 
manhã de ontem pensando 
no jogo de hoje às 18h30 
(horário de Brasília) contra 
o Bragantino pelo Campeo-
nato Paulista, e deve poupar 
alguns titulares do Tricolor. 
Nessa lista aparece até mes-
mo Rogério Ceni.

“Estou olhando com ca-
rinho para o Rogério, por-
que sempre sente alguma 
coisa no pós-jogo. Como 
não tem muito tempo para 
recuperar, podemos tirá-lo. 
A maioria vai ser relaciona-
da, porque não tem tantos 
jogadores assim, mesmo 
com a volta do Rodrigo Caio 
e do Paulo Miranda. Mesmo 
que não joguem, vão para o 
banco. 

Ontem, Muricy fechou a 
primeira hora dos trabalhos 
no CT da Barra Funda para 
fazer ajustes táticos na equi-
pe e vai repetir a dose neste 
sábado pela manhã. A parti-
da contra o Bragantino pela 

5ª rodada do Estadual está 
marcada para Bragança Pau-
lista, permitindo ao técnico 
um intervalo razoável entre 
o treinamento e o confronto. 

Corinthians x Botafogo
O elenco alvinegro se 

reapresentou ontem no CT 
Joaquim Grava. Tite já avisou 
que mandará a campo um 

time reserva para enfrentar 
o Botafogo-SP, hoje, às 17h, 
na Arena Corinthians, pelo 
Paulistão. A comissão técnica 
fez a opção visando o duelo 
diante do São Paulo, na próxi-
ma quarta, pela Libertadores. 
Desfalque certo já seria o go-
leiro Cássio, que foi expulso 
no último domingo, contra o 
Palmeiras.

Os considerados titula-
res que devem figurar são o 
lateral esquerdo Fábio San-
tos, que estava suspenso 
contra o Once, além do cen-
troavante Paolo Guerrero. 
Vale ressaltar que o peruano, 
que também estava suspen-
so na quarta, foi punido pela 
Conmebol por três partidas 
e não poderá atuar no clás-

sico - e também está fora do 
duelo seguinte, diante do San 
Lorenzo, em Buenos Aires 
(Arg).

O Corinthians deve en-
trar em campo neste sábado 
com: Walter, Edilson, Yago, 
Rodrigo Sam e Fábio Santos; 
Bruno Henrique, Cristian, 
Petros e Mendoza (Luciano); 
Malcom e Guerrero.

O Palmeiras vem de uma vitória sobre o Rio Claro pelo Paulistão

O técnico Muricy Ramalho participou de um treino descontraído na manhã de ontem no CT visando o jogo de hoje contra o Bragantino

Os clubes da Copa do 
Brasil de Futebol Feminino já 
conhecem seus adversários 
da segunda fase. Serão sete 
confrontos de ida no dia 18 
de fevereiro e um no dia 19. 
As partidas de volta desta 
etapa serão dia 25.

A atual campeã da com-
petição, a Ferroviária, elimi-
nou o Cruzeiro-RS com duas 
vitórias: 4 a 2 e 2 a 0, em casa. 
No dia 18, a equipe enfrenta-
rá a Tuna Luso-PA, em Belém, 
às 17h. O São José, vice-cam-
peão em 2014, goleou o SERC
-MS por 4 a 0 fora de casa e se 
classificou antecipadamente 
para a segunda etapa. Agora 
jogará contra o Juventus-CE, 
em Fortaleza, dia 18, às 17h.

O Botafogo, que elimi-
nou o Cresspon-DF, enfren-
tará o Foz Cataratas, que des-
classificou a Chapecoense. O 
primeiro confronto será dia 
18, no Luso Brasileiro, no Rio 

de Janeiro, às 16h. Kinder-
mann-SC, vice-campeão do 
Campeonato Brasileiro, e as 
estreantes Abelhas Rainhas
-PI jogam dia 18, às 18h, em 
Piripiri.

Em Sete Lagoas, o San-
ta Cruz Futebol Clube, que 
eliminou o Duque de Caxias, 
receberá o São Francisco, 
que deixou o Náutico de fora 
da competição. O Vitória-PE 
vai a Colina para enfrentar o 
Iranduba-AM dia 18, às 22h. 
Estrela Real-TO e Rio Preto 
se enfrentam dia 19, em Pal-
mas, às 21h15.

O Gênus-RO enfrenta o 
União Desportiva-AL, a úl-
tima equipe a se classificar 
para a segunda fase, depois 
de empatar com América-PE 
em 2 a 2 e vencer o jogo de 
volta por 1 a 0. O primei-
ro confronto será em Porto 
Velho, ainda sem dia e hora 
definidos.

Copa do Brasil define
equipes para a 2ª fase

FUTEBOL FEMININO

O Palmeiras terá de mu-
dar sua defesa para o jogo 
contra o São Bento, hoje, às 
19h30 (horário de Brasília), 
em Sorocaba (SP). O titular 
Tobio nem foi ao gramado 
da Academia de Futebol on-
tem, e não viajou com o gru-
po. De acordo com o clube, 
exames de rotina detecta-
ram um cansaço muscular 
elevado do argentino. Em 
seu lugar, Jackson será o ti-
tular ao lado de Vitor Hugo, 
também poupado. O camisa 
31, porém, jogará.

“O Tobio não está em 
condições e vai ser substituí-
do pelo Jackson. O Vitor Hugo 
tem uma feridinha no calca-
nhar, destas de calçado novo, e 
foi (poupado) para não forçar 
muito. O Tobio vinha sentindo, 
no treino de terça ele já não 
participou. Requer um pouco 
de cuidado” explicou Oswaldo 
de Oliveira.

Sob forte calor, o treina-
dor comandou uma leve ati-
vidade para os titulares, que 

participaram de um treino 
fantasma - movimentação 
tática sem adversários. A es-
calação contou com Fernando 
Prass, Lucas, Jackson, Victor 
Ramos e Zé Roberto, Gabriel, 
Robinho, Alan Patrick, Allio-
ne, Dudu e Cristaldo. Destes 
apenas Victor Ramos deve 
ser reserva, para a entrada de 
Vitor Hugo.

Com esta formação, 
Oswaldo confirmou a expec-
tativa e adiou a estreia de 
Arouca. O camisa 5 está recu-
perando sua melhor forma, 
e o comandante gostou de 
Robinho atuando na posição 
do ex-santista. Desta forma, 
com uma semana a mais para 
treinos, o meio-campista deve 
estrear no domingo que vem, 
diante do Penapolense.

“O Arouca quando entrar, 
pode fazer, junto com o Robi-
nho, uma função semelhante, 
porque ele é muito eficiente 
na defesa e ataque. São dois 
jogadores que eu gosto muito 
do estilo. Se tudo correr bem, 

Oswaldo muda defesa contra São Bento
PALMEIRAS

como o planejado, ele estreia na 
próxima rodada” acrescentou.

Com seis pontos em qua-
tro rodadas, o Verdão é o líder 

do Grupo C e tenta buscar sua 
segunda vitória seguida no 
Paulistão. O time vem de triun-
fo sobre o Rio Claro, por 3 a 0. 

A lenda diz que ele jogava assoviando. 
Geraldo, "o assoviador", foi um camisa 8 do 
Flamengo e da Seleção Brasileira que fazia 
da técnica e da elegância com que tratava a 
bola a sua melhor característica. Jogava de 
cabeça em pé, escreviam os cronistas sobre 
aquele meia que consagrava com passes per-
feitos os atacantes com quem atuava.

Zico, um dos seus melhores amigos fora 
de campo, foi um parceiro com quem se en-
tendia à perfeição nos gramados - ele mar-
cou muitos gols depois e tabelas e passes de 
Geraldo.

O técnico Oswaldo Brandão era grande 
admirador do seu futebol. Tanto que o levou 

para a Seleção Brasileira, pela qual disputou 
sete jogos, com seis vitórias e uma derrota. 
Com a camisa canarinho, conquistou a Taça 
Atlântico (1976), Copa Rocca (1976) e a Taça 
Oswaldo Cruz (1976).

Ídolo da torcida do Flamengo, teve sua 
carreira, que se encaminhava para ser de 
craque, abreviada prematuramente. Morreu 
em 26 de agosto de 1976, dois meses depois 
de jogar pela seleção, vítima de choque ana-
filático ao fazer uma cirurgia para retirada 
de amígdalas em um hospital em Ipanema, 
Zona Sul do Rio de Janeiro.

Geraldo tinha apenas 22 anos e um futu-
ro brilhante pela frente.

Geraldo, o craque do Fla que jogava assoviando
MEMóRIA

Em pé: Valdir 
Perez, Chicão, 
Nelinho, 
Miguel, 
Amaral, 
Marinho; 
agachados: 
Flecha, 
Geraldo, 
Palhinha, 
Rivelino e Lula

FOTOS: Reprodução da Internet



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de fevereiro de 201524

Vagner Love chega ao Timão
reforço de luxo

Vagner Love chegou ao Corin-
thians e, na primeira resposta, fez 
questão de mostrar distância em re-
lação ao ex-clube. Em entrevista cole-
tiva, o novo atacante alvinegro agra-
deceu o período vivido no Palmeiras, 
mas ressaltou sua ligação atual com a 
equipe comandada por Tite.

“A camisa caiu muito bem. Em 
relação ao passado, é passado. Lógico 
que sou muito grato ao Palmeiras por 
ter me projetado para o futebol, mas 
hoje visto a camisa do Corinthians, 
tenho contrato e vou fazer tudo pelo 
Corinthians”, disse Love.

Carioca de nascimento, o ata-
cante teve sua primeira chance como 
profissional no Palmeiras, em 2003. 
Um dos destaques do título da Série 
B daquele ano, o centroavante des-
pontou, teve as primeiras chances 
na Seleção Brasileira e foi negociado 
com o CSKA Moscou.

Em 2005, Love negociou com o 
Corinthians nos tempos da MSI, es-
teve muito perto de assinar, mas não 
fechou. Depois disso, ele chegou a vol-
tar ao Palmeiras em passagem tumul-
tuada em 2009 e passou também pelo 
Flamengo, quando chegou a ser car-
rasco do clube em uma Libertadores.

Atacante vai disputar 
posição com Guerrero e diz 
que Palmeiras é passado

A falta de jogadores conti-
nua sendo o grande problema 
para o treinador do Auto Espor-
te, Jazon Vieira, no Campeonato 
Paraibano. Com cinco jogadores 
no Departamento Médico - Rob-
son (goleiro), Camutanga, Henri-
que e Marlon (zagueiros) e Felipe 
Ramon (lateral esquerdo), o co-
mandante alvirrubro é obrigado 
a improvisar e buscar alternativas 
para escalar e colocar em prática 
o esquema tático que deseja uti-
lizar. O maior exemplo foi no em-
pate diante do CSP (1 a 1), onde 
improvisou e deslocou jogadores 
para suprir a falta de opções para 
escalar o time. 

Ele frisou que já comunicou 
o fato aos dirigentes para pro-

videnciar novos reforços para a 
disputa. “Eles estão conscientes 
e sabem que o grupo está pre-
cisando de jogadores para vários 
setores. A cada jogo existe pro-
blema com atletas machucados 
e a falta de opções para colocar 
em campo. Tomara que as con-
tratações cheguem o mais rápi-
do possível”, disse. As próximas 
atrações que podem desembar-
car no alvirrubro são lateral direi-
to Gustavo e o meia Gil Pernam-
bucano.

CSP
Esquecer o empate contra 

o Auto Esporte (1 a 1) e focar as 
atenções para o Treze, na pró-
xima quinta-feira, às 20h30, no 

Estádio Presidente Vargas, pelo 
Estadual. Esta é a meta do CSP, 
que terá pela frente uma briga 
pela liderança isolada da compe-
tição, com o Tigre somando 11 
pontos, enquanto o adversário 
tem 10. Quem vencer  assume a 
ponta da tabela. O Azulão da ca-
pital vem de dois empates - con-
tra o Atlético de Cajazeiras (2 a 
2) e Auto Esporte (1 a 1) - com a 
última vitória diante do Miramar 
de Cabedelo (2 a 1). Para encarar 
o time serrano o CSP montou a 
programação durante o Carna-
val, com folga amanhã, com re-
torno na segunda-feira nos dois 
expedientes no campo do Cen-
tro Universitário de João Pessoa 
(Unipê).

Técnico do Auto lamenta a falta de jogadores
CAMPeoNATo PArAIBANo

Um dia depois de o presidente 
Modesto Roma dizer que ‘fará o pos-
sível’ para segurar Robinho no Santos 
no meio do ano, foi a vez de o próprio 
atacante, ontem, comentar sobre o 
assunto. De acordo com o ‘Rei das 
Pedaladas’, tudo caminha bem para 
que seu contrato com o clube da Vila 
Belmiro seja estendido.

Em sua resposta, Robinho ainda 
reforçou que a questão financeira não 
deve ser problema para o acordo, já 
que Modesto Roma chegou a falar que 
‘não fará o impossível’ para segurar o 
jogador, que está emprestado ao San-
tos pelo Milan até a metade deste ano.

“Respeito a opinião da diretoria 
da questão financeira, mas é vontade 
de todas as partes que eu fique, esta-
mos caminhando bem para a nego-
ciação. Eu quero deixar a história do 
Santos ainda mais bonita”, afirmou o 
atacante santista.

Ainda sobre as questões finan-

Robinho diz em entrevista que 
acerto com o Santos está perto

PerMANeCer NA VIlA 

Guangzhou Evergrande e Shan-
dong Luneng protagonizarão na ma-
nhã de hoje, às 6h (horário de Brasília) 
a decisão da Supercopa Chinesa com a 
cara de um dos clássicos mais tradicio-
nais do futebol brasileiro. De um lado, o 
Guangzhou de Ricardo Goulart, bicam-
peão do Brasileirão com Cruzeiro, e do 
outro, o Shandong de Diego Tardelli, 
vencedor da Libertadores, da Recopa e 
da Copa do Brasil com o Atlético Minei-
ro. O ex-cruzeirense sabe que a torcida 
celeste estará a seu lado e que, mesmo 
sem poder ver a final pela TV, tentará 
saber qual vai ser o resultado. “Hoje o 
mundo está muito comunicativo, en-
tão, acho que as pessoas que torcem 
por mim vão dar aquela pesquisada e 
encontrar algumas notícias. Espero que 
sejam notícias boas”, afirmou Gouluart.

Tardelli deixou para trás, além 
de familiares e amigos, uma legião de 
fãs atleticanos. Mas a distância não 
deverá diminuir uma relação de amor 
construída com 110 gols e cinco títu-

los em duas passagens pelo Atlético. 
A separação - momentânea, segundo 
o centroavante - não apagará o senti-
mento das duas partes, e o clube chinês 
ganhará uma torcida especial do outro 
lado do mundo. “Acho que a torcida do 
Atlético vai torcer pelo Shandong. Eles 
sempre estiveram comigo, quando eu 
estava no Catar me mandavam men-
sagens, na Rússia também... Claro que 
eles queriam muito que eu ficasse aqui, 
mas acho que esse carinho e respeito é 
eterno”, disse.

Goulart prefere não comparar o 
duelo chinês com o dérbi brasileiro. O 
meia quer construir uma nova histó-
ria no Guangzhou sem precisar fazer 
uma ligação entre seu glorioso passado 
recente e a chance de conquistar o pri-
meiro título na China.

“Acho que já acabou. Estou defen-
dendo a camisa do Guangzhou e penso 
que não existe mais rivalidade. É outra 
história, mas espero que minha equipe 
possa jogar bem e ser campeã.

Brasileiros revivem na 
China decisão mineira

GoulArT x TArdellI

Atacante que está emprestado ao clube pretende abrir mão até de salários

ceiras do clube, que sofre com a falta 
de dinheiro, Robinho disse confiar na 
nova diretoria para que não ocorram 
mais atrasos de salários, uma das tô-
nicas do Santos no ano de 2014.

“A gente sabe que a diretoria que 

chegou, em um curto espaço de tempo 
conseguiu pagar boa parte dos salários. 
E sabemos que eles vão cumprir com 
as obrigações deles. E nós vamos cum-
prir nossas obrigações em campo que é 
ajudar o Peixão a vencer”, acrescentou.

Após ser apresentado ontem pela diretoria corintiana, o atacante afirmou que pretende conquistar vários títulos  vestindo a camisa do seu mais novo clube

foToS: Reprodução/Internet

Jazon Vieira disse que já comunicou o fato à diretoria para as providências
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Protocolo: 2015 - 008055
Responsavel.: DANIEL DE LIMA MAIA
CPF/CNPJ: 062555594-59
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$147,39
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008681
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA
CPF/CNPJ: 023809214-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.000,00
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 - 006654
Responsavel.: EDILSON LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 009100627-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$152,54
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008632
Responsavel.: ELINETE HERCULANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014126810/0001-01
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$132,66
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009027
Responsavel.: EMPORIO XIQUE XIQUE LTDA
CPF/CNPJ: 013870362/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$130,23
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008650
Responsavel.: JETTA ENGENHARIA E CONSUL. LTDA
CPF/CNPJ: 012209832/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.978,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007582
Responsavel.: JOANA DARK XAVIER GALDINO
CPF/CNPJ: 024293086/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 83,70
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 - 007419
Responsavel.: KENT SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ: 024218372/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.090,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008929
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$764,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008425
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIRA
CPF/CNPJ: 018091887/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$641,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008416
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 018274799/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009425
Responsavel.: OFISU JUSU TEMAKERIA E SERVI-
COS DE
CPF/CNPJ: 019797887/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.099,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009512
Responsavel.: ROBERIO WILLIAM GOMES
CPF/CNPJ: 029608324-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.596,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008925
Responsavel.: ROSA THAYSE ABREU DA COSTA
CPF/CNPJ: 077644544-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$196,25
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 - 007962
Responsavel.: SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS 
71167
CPF/CNPJ: 014159997/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$244,11
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 - 007181

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,  14/02/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$923,82
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 - 003215
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001628
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTE ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$483,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003069
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVALCANTI-
-ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.064,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002332
Responsavel.: TANIA CHIRLEY ROCHA MOTA
CPF/CNPJ: 403111042-15
Titulo: DUP PRES SER IN  R$284,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000046
Responsavel.: ANDRE ARAUJO LUCENA
CPF/CNPJ: 008784394-39
Titulo: C FINANCIAMENTO  R$1.123,15
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007853
Responsavel.: ANUSKA JULIETA PEDROSA BARRETO
CPF/CNPJ: 029629144-70
Titulo: NT PROMISSORIAR$11.409,02
Apresentante: JCR ASSESSORIA E DOCUMENTOS 
LTDA
Protocolo: 2015 - 008351
Responsavel.: ANUSKA JULIETA PEDROSA BARRETO
CPF/CNPJ: 029629144-70
Titulo: NT PROMISSORIAR$18.206,51
Apresentante: JCR ASSESSORIA E DOCUMENTOS 
LTDA
Protocolo: 2015 - 008352
Responsavel.: ATAVAREJO COMERCIO E REPRE-
SENTACOES
CPF/CNPJ: 013161664/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.563,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008439
Responsavel.: ATAVAREJO ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 013161664/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.430,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008462
Responsavel.: BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS 
FILHO -
CPF/CNPJ: 011500454/0001-48
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.184,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008928
Responsavel.: CLAUDIA RAMALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 885946294-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$253,01
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008638
Responsavel.: CLAUDIA RAMALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 885946294-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$134,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008639
Responsavel.: CLAUDIO ARTHUR LEITE DA GRACA
CPF/CNPJ: 018039827/0001-74
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$151,48
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009009
Responsavel.: COMERCIAL CAMPO ALEGRE LTDA
CPF/CNPJ: 015056568/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$128,65
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008565
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISMENIA
CPF/CNPJ: 018002637/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$199,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 
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Responsavel.: FINO REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ: 005044101/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$183,60
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008979
Responsavel.: GENIVAL SEBASTIAO JANUARIO
CPF/CNPJ: 162121004-97
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$156,54
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008947
Responsavel.: GENIVAL SEBASTIAO JANUARIO
CPF/CNPJ: 162121004-97
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$151,73
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008946
Responsavel.: GEFFERSON BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 013231235/0001-36
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$177,05
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009024
Responsavel.: GENI VIEIRA CASSIANO
CPF/CNPJ: 014805666/0001-21
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$178,93
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009030
Responsavel.: GERONILDO ALVES FERNANDES
CPF/CNPJ: 098386194-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$156,54
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009006
Responsavel.: JULIANA CLAUDINO DE ALCANTARA
CPF/CNPJ: 013867162/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$246,29
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009271
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 - 009304
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA - EPP
CPF/CNPJ: 010942456/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$563,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004103
Responsavel.: KAIROS SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 009377459/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$774,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008166
Responsavel.: LARISSA DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 106342084-97
Titulo: DUP PRES SER IN  R$550,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008358
Responsavel.: MARIA ROCENY VALENTIM MELO 
DOS SANT
CPF/CNPJ: 008330089/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$938,57
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009182
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PE-
REIRA 714
CPF/CNPJ: 018091887/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$643,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008759
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PE-
REIRA 714
CPF/CNPJ: 018091887/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$899,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008773
Responsavel.: PLANSERP-PLANO DE SAUDE FA-
MILIAR DO
CPF/CNPJ: 003346032/0001-31
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.227,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008918
Responsavel.: RONALDO CESAR PEREIRA
CPF/CNPJ: 005278468/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.168,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007952
Responsavel.: RESIDENCIAL REFERENCE E IN-
CORP SPE
CPF/CNPJ: 019925735/0001-54
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$ 97,78
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009381
Responsavel.: ROSENILDO JOSE DE SOUSA  ME
CPF/CNPJ: 004757009/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$171,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006832
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$368,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009362
Responsavel.: VANIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 310110108-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009048
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$880,03
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004745

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,  14/02/2015
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.: ANGELA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 017638389/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$337,07
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009281
Responsavel.: ALICERCE CONTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.350,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009195
Responsavel.: ANGELA MARIA ALVES DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 529707017-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$140,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008712
Responsavel.: CONSTRUTORA MAQTERRA LTDA
CPF/CNPJ: 002513946/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.786,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007670
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS 
E SERVI
CPF/CNPJ: 015452757/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$456,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008740
Responsavel.: CDA - CARVALHO DISTRIBUIDORA E
CPF/CNPJ: 007759107/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.296,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007809
Responsavel.: CARLOS CUNHA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 207339094-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$288,24
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008645
Responsavel.: CLAUDIO COELHO BERNARDO
CPF/CNPJ: 042664784-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$260,04
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008697
Responsavel.: CARLOS ALBERTO MOREIRA
CPF/CNPJ: 203910724-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$155,50
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008647
Responsavel.: CHRISTIANNY MAROJA
CPF/CNPJ: 004462687/0001-38
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$137,04
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008977
Responsavel.: CHRISTIANNY MAROJA
CPF/CNPJ: 004462687/0001-38
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$132,66
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008976
Responsavel.: CRISTIANNY QUIRINO GOMES - ME
CPF/CNPJ: 006124685/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.312,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005135
Responsavel.: DAMIAO ALEXANDRE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 040229374-67
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$130,92
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008679
Responsavel.: DANIEL LINCON CAVALCANTE DE 
ALBUQUE
CPF/CNPJ: 008155764-71
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$130,23
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008682
Responsavel.: EMERSON CARLOS MATIAS NUNES
CPF/CNPJ: 020879989/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.023,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008783
Responsavel.: EDNALDO ESTEVAO
CPF/CNPJ: 769041994-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$150,94
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008615
Responsavel.: EDILSON CLEMENTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 686160664-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$130,92
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008631
Responsavel.: EZEQUIEL S DA COSTA
CPF/CNPJ: 031947244-28
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$135,86
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008987
Responsavel.: EMMANUEL DA COSTA CASTOR
CPF/CNPJ: 086829844-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$316,47
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008649
Responsavel.: EDSON PERGENTINO VIEIRA
CPF/CNPJ: 014510579/0001-47
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$161,27
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008601
Responsavel.: FLEXA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 013364951/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.940,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009236
Responsavel.: FRANCISCO EDSON DE MACEDO 
JUNIO
CPF/CNPJ: 018859782/0001-84
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$301,52
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008938

Rádio FM O Norte S/A
Av. D. Pedro II, 899, Centro - João Pessoa - PB

CNPJ: 10.749.430/0001-64 // NIRE: 25 3 0001004-5

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Rádio FM O Norte S/A, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, nos termos do Artigo 12, convoca os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Extra-
ordinária a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2015, às 16:00 horas, na sede social da empresa, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) recepcionar e homologar renúnica de 
Diretores. João Pessoa - PB, 12 de fevereiro de 2015. Joezil dos Anjos Barros - Diretor Presidente.

Rádio Borborema S/A
Rua Venâncio Neiva, 287, Centro - Ed. João Rique - Campina Grande - PB

CNPJ: 08.811.648/0001-50 // NIRE: 25 3 0000344-8
        

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da Rádio Borborema S/A, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
nos termos do Artigo 13, convoca os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária 
a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2015, às 16:30 horas, na sede social da empresa, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) recepcionar e homologar renúncia de Diretores. 
Campina Grande - PB, 12 de fevereiro de 2015. Gladistone José Vieira Belo - Diretor Presidente; 
Joezil dos Anjos Barros - Diretor Vice-Presidente Executivo.

Televisão Borborema S/A
Rua Venâncio Neiva, 287, Centro - Ed. João Rique - Campina Grande - PB

CNPJ: 08.843.922/0001-72 // NIRE: 25 3 0001001-1

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Televisão Borborema S/A, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, nos termos do Artigo 11, convoca os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2015, às 17:00 horas, na sede social da empresa, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) recepcionar e homologar renúncia de Dire-
tores. Campina Grande - PB, 12 de fevereiro de 2015. Joezil dos Anjos Barros - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição de Combustíveis; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYSSA MARQUES LEITE 
& CIA LTDA-ME - R$ 604.500,00.

Serra da Raiz - PB, 06 de Fevereiro de 2015
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE 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 de Refeições; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIENE CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS - R$ 40.000,00.

Serra da Raiz - PB, 09 de Fevereiro de 2015
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material médico 
hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 11 de Fevereiro de 2015
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE COM ENTREGA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 13 de Fevereiro de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 02 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS PARA ATENDER AO PROJETO MULHER 
ARTÍFICE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 13 de Fevereiro de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 02 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE COSTURA DESTINADOS AO GALPÃO DAS COSTUREIRAS PARA ATENDER AO PROJETO 
MULHER ARTÍFICE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 13 de Fevereiro de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE RIO TINTO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n.°0010/2015, que objetiva a: 

Aquisição de móveis e eletrodomésticos diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste Município, 
do dia 02 de março de 2015, para o dia 05 de março de 2015, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32912221.
Rio Tinto - PB, 13 de fevereiro de 2015

Josenildo Silva de Oliveira
Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA DE RIO TINTO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n.°0011/2015, que objetiva a: 

Aquisição de móveis e eletrodomésticos diversos, destinados as Secretarias deste Município, do 
dia 02 de março de 2015, para o dia 05 de março de 2015, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32912221.
Rio Tinto - PB, 13 de fevereiro de 2015

Josenildo Silva de Oliveira
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Março de 2015, 
licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁR-
VORES, COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICIPIO DE SOUSA-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) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 13 de Fevereiro de 2015
TAÍSA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE REFEI-
ÇÕES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 12 de Fevereiro de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0001/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB, por sua Comissão Permanente de Licitação, TOR-

NA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas na Área de Saúde para a prestação de serviços, 
com a realização de procedimentos odontológicos para atender as necessidades do Município de 
Sumé – PB, podendo os interessados apresentar toda a documentação e proposta no período de 
16/02/2015 a 25/02/2015, no horário de 08:00 às 13:00 horas. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recurso s prevista para o exercício 
financeiro de 2015: TABELA SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Primeiro de 
Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Telefone: (083) 3353-2274.

Sumé - PB, 04 de Fevereiro de 2015.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

- Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

Comissão Permanente de Licitação
Aviso Interposição de Recurso ao Julgamento de Habilitação

CONCORRÊNCIA  05/2014
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, torna público 

que a empresa L&D-LACERDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI-ME, interpôs recurso 
contra o resultado de  habilitação publicado  pela Comissão Permanente de Licitação .Publicado 
na imprensa oficial. A data de abertura de proposta de propostas marcada para o dia 24.02.2015 
está adiada até ulterior deliberação. 

Cabedelo  13 de Fevereiro  de 2015/Simone Medeiros Bezerra/Presidente CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação e execução dos serviços 
de transportes diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 13 de Fevereiro de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos e escolar destinado a rede de ensino municipal deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 13 de Fevereiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execurção dos serviços de 
transporte diversos, destinados as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 13 de Fevereiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo diveros, 
destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 13 de Fevereiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação Diversas (palcos, 
tendas, tablados,arquibancadas,cadeiras e mesas plasticas) destinados aos eventos do Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br . Link: Transparencia.

Cabedelo - PB, 13 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE DISCIPLINADORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 13 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEIXES 
DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 13 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado 
a merenda escolar deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 13 de Fevereiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
 EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: Contratação de Serviços téncicos especializados na área 

de Contabilidade Pública..FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraubas: Elemento de Despesa: 339039VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Caraúbas e:CT Nº 00009/2015 - 03.02.15 - JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME - R$ 33.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO E HOMOLOGO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
de nº 00009/2015, para a contratação, através da empresa JOSE DUARTE RIBEIRO EPP – 
CNPJ Nº 12.587.605/0001-00, do Grupo Musical: Banda Us Exibidos, para animar o carnaval do 
município de Ibiara-PB, no dia 14 de fevereiro de 2015, no valor global de R$ 10.800,00 (dez mil 
e oitocentos reais), a serem pagos de forma parcelada, conforme constar do respectivo contrato 
de prestação de serviços.

Ibiara, 13 de Fevereiro de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de expediente e didático destinados as diversas secretárias do município e Fundo de 
Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GALVÃO MAGAZINE 
LTDA - R$ 266.026,90.

Triunfo - PB, 13 de Fevereiro de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) material de limpeza e de consumo destinados 
a merenda escolar as diversas secretárias e ao fundo municipal de saúde; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: C MENDES FEITOSA - R$ 129.899,85; EVERALDO 
FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 273.575,35.

Triunfo - PB, 13 de Fevereiro de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2015, que objetiva: 
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HUGO DA 
LUZ BRASIL - R$ 112.575,00.

Mari - PB, 09 de Fevereiro de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2014
Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Vistos, etc...
1. Considerando o que consta da ATA DE JULGAMENTO de fls., adotada como RELATÓRIO 

FINAL deste certame, apresentada pela Comissão Permanente de Licitação;
2. Considerando que a presente licitação foi realizada de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 

e alterações posteriores,
HOMOLOGO, na forma do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

o RESULTADO FINAL da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014 (Proc. Administrativo nº 
157/2014), do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR EMPREITADA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO DE PIANCÓ, no valor global licitado de $ 675.984,06 (seiscentos e setenta e cinco 
mil novecentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), ADJUDICANDO o seu objeto em favor da 
firma: CONSTRUTORA SOARES LTDA,  vencedora do certame.

3. Cientifique-se os participantes do certame. Publique-se Aviso de Resultado no Diário Oficial 
do Estado e Município, afixando-o ainda no Quadro de Avisos desta Prefeitura, para conhecimento 
dos interessados.

Piancó, 13 de fevereiro de 2015.
FRANCISCO SALES DE LIMA LACERDA

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015
OBJETIVO: Contratação de serviços advocatícios, para fins de atuação junto ao governo federal, 

na celebração de convênios, ente o município de Patos (PB) e a União, conforme edital e seus anexos.
ABERTURA: 06/03/2015, às 8:30hs. (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, 13 de fevereiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS - PATOSPREV
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
OBJETIVO: Serviços técnicos especializados de assessoramento contábil, junto ao Instituto de 

Seguridade Social do Município de Patos – PB, conforme edital e seus anexos.
ABERTURA: 09/03/2015, às 08:30hs.(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, 13 de fevereiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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 
medicamentos diversos - de A a Z da Tabela ABCFarma -, mediante solicitação diária e periódica.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JANICLEIA GABRIEL SILVA 
DO NASCIMENTO - R$ 75.240,00.

Duas Estradas - PB, 13 de Fevereiro de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Março 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 Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento 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, 12 de Fevereiro de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
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 03 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Aquisição parcela de materiais de expediente diversos. 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, 12 de Fevereiro de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 13:00 horas do dia 03 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes de 
professores e estudantes, da Zona Rural e adjacências para sede do Município e demais localidades 
e vice e versa, conforme itinerário definido pela Secretaria de Educação 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, 12 de Fevereiro de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ABERTURA DE VISTAS 
E APRESENTAÇÃO DE CONTRA RAZÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Esperança - PB, torna público que a empresa 

SOLMED , CNPJ Nº: apresentou recurso referente a sua INABILITAÇÃO no processo licitatório 
acima mencionado. Fica aberto vistas e  apresentação de contra razões no processo em epígrafe, 
no prazo legal conforme determina a Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto ao Setor de Licitações, sede da Prefeitura Municipal, Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - 
Esperança – PB. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 12 de Fevereiro de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2014
OBJETO: execução dos serviços de Construção de uma unidade escolar com 04 salas localizada 

na Zona Rural deste Município.
LICITANTES INABILITADOS:
Adcruz Construções, Industria e Comercio Ltda – ME;  Barbosa Construçoes e Serviços Ltda 

–ME; Chão Teto Construções Ltda – EPP; Construtora Edfficar ltda – ME;  Estructural Engenharia 
Ltda – ME; Mimozza Construções Ltda;  PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; R & N Cons-
truções e Serviços Ltda – ME.

O presidente da CPL comunica: Todos os licitantes foram considerados inabilitados por suas 
documentações não atenderem ao disposto no instrumento convocatório - Licitação Fracassada, 
sendo submetido a autoridade superior para abertura de um novo certame. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - 
Fagundes - PB, no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com.

Fagundes - PB, 09 de Fevereiro de 2015
LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015.
O Município de Bom Sucesso/PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público o resultado 

do julgamento do pedido de impugnação, onde impugnante foi a empresa Wanielle da Silva Sousa, 
solicitando desclassificação de proposta de seu concorrente. Esta Equipe de Pregões decidiu por 
rejeitar o pedido de impugnação em tela, pelas razões constantes da ata, exposta no mural do 
rol de entrada do Prédio da Sede do Governo Municipal, para conhecimento dos interessados.

Bom Sucesso/PB, 03 de fevereiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015.
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público o 

resultado da licitação Pregão Presencial n.º 005/2015, realizada no dia 28/01/2015, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e fornecimento de material 
para a confecção de impressos, carimbos e similares, de forma gradual, para atender a demanda 
das diversas Secretarias municipais de Bom Sucesso/PB, sendo vencedoras as empresas: Gráfica 
Dois Estados Ltda.-ME, CNPJ nº 01.142.517/0001-88, nos itens 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 46, 47, 44, 45, 48, 51, 52, 37, 38, 
39, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 61, 64, 65, 66, 68, 67, 73, 74, 75, 77, 79, 78, 81, no valor de 
R$ 65.889,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais) e Wanielle da Silva Sousa, 
CNPJ nº 17.389.592/0001-88, nos itens 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 49, 59, 63, 69, 
70, 71, 72, 76, 80, no valor de R$ 2.228,00 (dois mil duzentos e vinte e oito reais).

Bom Sucesso/PB, 10 de janeiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015.
O Pregoeiro oficial do município de Bom Sucesso-PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do Pregão Presencial nº 005/2015, 
conforme consta do mapa de apuração, as empresas Gráfica Dois Estados Ltda.-ME, CNPJ nº 
01.142.517/0001-88, nos itens 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 46, 47, 44, 45, 48, 51, 52, 37, 38, 39, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 
62, 61, 64, 65, 66, 68, 67, 73, 74, 75, 77, 79, 78, 81, no valor de R$ 65.889,00 (sessenta e cinco 
mil oitocentos e oitenta e nove reais) e Wanielle da Silva Sousa, CNPJ nº 17.389.592/0001-88, nos 
itens 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 49, 59, 63, 69, 70, 71, 72, 76, 80, no valor de R$ 
2.228,00 (dois mil duzentos e vinte e oito reais).

Bom Sucesso/PB, 10 de janeiro de 2015.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE AVISO PREGÃO PRESENCIAL
No Aviso de Presencial Presencial  n° 0004/2015 publicado no DOE no dia 12/02/2015, pág 30 

e no JORNAL A UNIÃO pág 26,Onde se lê ; dia 27 de Fevereiro de 2015  Leia-se 04 de Março de 
2015 ,as demais informações permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Combustíveis.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (FPM, ICMS, TRIBUTOS, 

MDE, FUS, SUS) Dotação Orçamentária: 02010 - 04.122.0002.2002 - 3390.30.0000 02020 - 
04.123.0002.2003 - 3390.30.0000 02030 - 08.122.0002.2004 - 3390.30.0000 08.243.0007.2005 
- 3390.30.0000 08.244.0007.2011 - 3390.30.0000 02040 - 10.301.0009.2013 - 3390.30.0000 
10.301.0009.2014 - 3390.30.0000 02050 - 12.361.0013.2025 - 3390.30.0000 12.361.0013.2027 - 
3390.30.0000 02060 - 15.122.0002.2034 - 3390.30.0000 02070 - 20.122.0002.2036 - 3390.30.0000.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e:
CT Nº 00003/2015 - 09.02.15 - RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME - R$ 604.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Refeições.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (FPM, ICMS, TRIBUTOS, 

FUS) Dotação Orçamentária: 02020 - 04.123.0002.2003 - 3390.36.000 / 3390.39.000 02040 - 
10.301.0009.2013 - 3390.36.000 / 3390.39.000.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e:
CT Nº 00004/2015 - 11.02.15 - LUCIENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - R$ 40.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de Prestação de Serviços artístico musical, de acordo com o processo 
Inexigibilidade nº 00009/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSE DUARTE RIBEIRO EPP – CNPJ Nº 12.587.605/0001-00.
OBJETO: Contratação do grupo musical: Banda Us Exibidos, para animar as festividades car-

navalescas no dia 14 de fevereiro de 2015.
DOTARÇÃO ORÇAMENTARIA:  10.000. Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.1005.2062 

- elemento de despesa – 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica.
VALOR GLOBAL R$: 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
PRAZO:  31.12.2015.

Ibiara  - PB, 13 de Fevereiro de  2015
Pedro Feitoza Leite

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) material 

de limpeza e de consumo destinados a merenda escolar as diversas secretárias e ao fundo mu-
nicipal de saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02.020 - SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

02.030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 02.050 - 
SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.060 - SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 
1230610032016 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 000133339032 99 15 - MATERIAL 
DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1236110032019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/
FUNDEB 40% 1236110032020- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE 02.070 - 
SEC DE AÇÃO SOCIAL 02.080 - SEC DE TURISMO 02.090 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 02.100 - SEC DE CULTURA 3390.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 
3390.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 000006 3390.30 99 000 - Material de consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00007/2015 - 13.02.15 - C MENDES FEITOSA - R$ 129.899,85
CT Nº 00008/2015 - 13.02.15 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 273.575,35 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de expediente e didático destinados as diversas 

secretárias do município e Fundo Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02.020 - SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

02.030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 02.050 - 
SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.060 - SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 
02.070 - SEC DE AÇÃO SOCIAL 02.080 - SEC DE TURISMO 02.090 - SEC DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 02.100 - SEC DE CULTURA 000009 3390.39 99 000 - Outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica 000006 3390.30 99 000 - Material de consumo

VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00006/2015 - 13.02.15 - GALVÃO MAGAZINE LTDA - R$ 266.026,90 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada em realizar Exames de Mamografia.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.39.00 - 10.302.2015.8585, 10 302 0104 2021, 10 302 0428 2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00002/2015 - 13.02.15 - JRM Diagnosticos por Imagem LTDA-ME - R$ 43.200,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CAMARAS DE AR E PROTETORES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 85.536,90; HC PEÇAS 
S/A - R$ 109.944,00; PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA - R$ 66.000,00.

Remigio - PB, 11 de Fevereiro de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-GA-

BINETE DO PREFEITO 02010.04.122.1001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 
PREFEITO 02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.1003.2008- MANU-
TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.050-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 02050.12.361.1007.2016 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
02050.12.361.2003.2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 02.060-SECRETARIA 
DE SAUDE 02060.10.301.1008.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE 
02.070-SECRETARIA 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 ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA 02.090-SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090.20.122.1011.2058 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.1080 
- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 110.10.301.2008.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.3042008.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA VIG. SANITÁRIA 02.120-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 02120.15.122.2027.2087 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.170-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 02170.08.122.1009.2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02170.08.122.2010.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 3390.30.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO FONTES DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECURSOS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 002 - RECURSOS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 019 - TRANSF. DO FUNDEB 
40% - (APLIC. OUTRAS DESPESAS)

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00043/2015 - 11.02.15 - AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

- R$ 85.536,90
CT Nº 00044/2015 - 11.02.15 - HC PEÇAS S/A - R$ 109.944,00
CT Nº 00045/2015 - 11.02.15 - PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA - R$ 

66.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 15:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS ABC FARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 13 de Fevereiro de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO CT Nº 00061/2014
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra de MODERNIZAÇÃO 

DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA no Município de Poço Dantas-PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00003/2014. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS/

Caixa Econômica Federal – CT Nº 0398215-99/2012. 
OBJETO DO ADITIVO: Aditivo de Valor, previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato, 

que passa de R$221.163,24 (Duzentos e Vinte e Hum Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Vinte 
e Quatro Centavos) para R$221.951,08 (Duzentos e Vinte e Hum Mil Novecentos e Cinquenta e 
Hum Reais e Oito Centavos), Fica as demais Cláusulas contratuais inalteradas. 

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e a Empresa SERVCON 
COSNTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

Data de Assinatura: 06 de Fevereiro de 2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

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

Francisca Tomaz da Silva, nº54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:30 horas do 
dia 27 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de serviços de locação mensal de veículos, destinados a manutenção da atividade 
administrativas da Câmara Municipal.

Telefone: (83) 3538-1166.
São José da Lagoa Tapada - PB, 13 de Fevereiro de 2015

João Jucélio Silva do Vale
Pregoeiro Oficial

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA - CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 05 de março de 2015, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne 
no 50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Quando serão tratados os seguintes assuntos:

I – Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2014;

II – Eleição e Posse do Conselho de Administração (Titulares e Suplentes) para o triênio 
2015/2018;

III -  Fixação dos honorários da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal e outros 
assuntos de interesse social.

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontra a disposição 
dos interessados, na sede social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. 

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Vice-Presidente do Conselho de Administração

CHAMADA PÚBLICA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 0003/2015

OBJETO: Prestação de serviço de limpeza de terreno e remoção de resíduos, 02 (duas) vezes 
por ano, devendo inclusive providenciar a destinação final dos resísuos para aterro sanitário de 
João Pessoa/PB e apresentar documentação comprobatória.

RETIRADA DO TERMO DE CHAMADA PÚBLICA E ANEXOS: Através do site http://www.pbgas.
pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente 
externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), na Sede da PBGÁS, sito na 
Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

ENTREGA DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser entregues até às 18:00h do dia 
23/02/2015 na sede da PBGÁS, no endereço acima, direcionadas ao Setor de Compras ou através 
do correio eletrônico compras@pbgas.com.br . 

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

CHAMADA PÚBLICA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 0004/2015

OBJETO: Aquisição de 1.550 metros de tubos de Polietineno (PEAD), SDR11, PE-80, de 63mm 
em bobina de 100m.

RETIRADA DO TERMO DE CHAMADA PÚBLICA E ANEXOS: Através do site http://www.pbgas.
pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente 
externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), na Sede da PBGÁS, sito na 
Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

ENTREGA DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser entregues até às 18:00h do dia 
23/02/2015 na sede da PBGÁS, no endereço acima, direcionadas ao Setor de Compras ou através 
do correio eletrônico compras@pbgas.com.br . 

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N015/2015
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 04/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material para laboratório, destinado a Secretaria de Estado 
da Saúde - SES/HEMOCENTRO 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 - 15-00063-2
João Pessoa, 13 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N028/2015
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 04/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico e hospitalar (critico), destinado aos Hos-
pitais da Rede Publica Estadual - HPMGER,CHCF,CPAM e HRETCG conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00062-4
João Pessoa, 13 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N512/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Registro de preços para aquisição de madeira (porta, janela e linha), destinado a Secretaria de 
Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00061-6
João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

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 gradual de material 
de expediente, consumo e de escritório; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP - R$ 456.995,00.

São Bentinho - PB, 05 de Fevereiro de 2015
GIOVANA LEITE CAVALCANTE OLIMPIO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição gradual de material de expediente, consumo e de escritório.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: 12.361.1010.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

- MDE 12.365.1010.2024 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
MDE 12.366.1010.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULT. - MDE 
08.244.1015.2038 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.301.1014.2050 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 10.122.1002.2004 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 02.062.1003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA PROCURADORIA JURÍDICA 04.122.1003.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEC. DE ADMIN. E PLANEJAM. 04.123.1004.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE 
FINANÇAS 04.124.1003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO 
12.361.1010.2019 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% 12.368.1010.2017 
- MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 12.368.1010.2014 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 20.606.1011.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. 15.452.1013.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 08.243.1015.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
08.244.1015.2045 - MANUTENÇÃO DE OUTOS PROGRAMAS DO FNAS ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00 Recursos Próprios do Município de São Bentinho e de Repasses/Convênios

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e:
CT Nº 00005/2015 - 06.02.15 - PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP - R$ 456.995,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Aquisição gradual de material de 
limpeza, higiene, manutenção e descartáveis; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JOSÉ DE FREITAS - R$ 60.685,50.

São Bentinho - PB, 05 de Fevereiro de 2015
GIOVANA LEITE CAVALCANTE OLIMPIO – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição gradual de material de limpeza, higiene, manutenção e descartáveis.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: 12.361.1010.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

- MDE 12.365.1010.2024 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
MDE 12.366.1010.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULT. - MDE 
08.244.1015.2038 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.301.1014.2050 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 10.122.1002.2004 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 02.062.1003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA PROCURADORIA JURÍDICA 04.122.1003.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEC. DE ADMIN. E PLANEJAM. 04.123.1004.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE 
FINANÇAS 04.124.1003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO 
12.361.1010.2019 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% 12.368.1010.2017 
- MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 12.368.1010.2014 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 20.606.1011.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. 15.452.1013.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 08.243.1015.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
08.244.1015.2045 - MANUTENÇÃO DE OUTOS PROGRAMAS DO FNAS ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00 Recursos Próprios do Município de São Bentinho e de Repasses/Convênios

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e:
CT Nº 00006/2015 - 06.02.15 - JOSÉ DE FREITAS - R$ 60.685,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Pregão Presencial nº 00003/2015
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais,RESOLVE:REVOGAR a licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2015, que 
objetiva: Aquisição gradual de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico para atender a demanda 
das diversas Secretarias do Município de São Bentinho/PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente: Licitação Deserta.

Publique-se e cumpra-se.
São Bentinho/PB, 04 de fevereiro de 2015. 

GIOVANA LEITE CAVALCANTE OLIMPIO
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA -
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos ORDINARIOS, Receita de Impostos e de transferência- Educação, transferên-

cia de recursos do FNDE, Transferência do FUNDEB,(outros)-MDE, EJA, BRASIL CARINHOSO, QSE), 
Dotações orçamentárias: 20.06.12.361.015.1027-4.4.90.51.01. 20.06.12.361.015.1012-4.4.90.51.01 
20.06.12.361.015.1036-4.4.90.51.01 20.06.12.361.015.1037-4.4.90.51.01 20.06.12.361.006.1027-
4.4.90.51.01 20.06.12.361.006.1012-4.4.90.51.01 20.06.12.361.006.1036-4.4.90.51.01 
20.06.12.361.006.1037-4.4.90.51.01

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e:
CT Nº 00005/2015 - 13.02.15 - CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - R$ 597.187,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 
E RECURSOS RECEBIDOS FUNDO; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ELLY MARTINS NORAT - R$ 27.500,00.

Natuba - PB, 09 de Fevereiro de 2015
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGISITICA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO 
DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ADEMAN DA COSTA BARBOSA - ME - R$ 580.650,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Contratação de Pessoa(s) 
Física ou Jurídica para locação de veículos de grande porte destinados ao recolhimento de entul; 
ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE 
BARTOLOMEU GALDINO - R$ 52.800,00.

Natuba - PB, 13 de Fevereiro de 2015
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

 Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: Contratação de Pessoa(s) 
Física(s) ou Jurídica(s) para prestação de serviços assessoria e operação (alimentação, alteração; 
ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELIZEU 
VIEIRA DE MELO - R$ 16.500,00; ROMOALDO FARIAS DA SILVA - R$ 11.000,00.

Natuba - PB, 13 de Fevereiro de 2015
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA COM BASE NO 
PNAE; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CAROLINA PEIXOTO MELO DE FREITAS - R$ 12.000,00.

Natuba - PB, 13 de Fevereiro de 2015
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO - Prefeito

EXTRATOS DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHA-

MENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS RECEBIDOS FUNDO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 
Órgão 02 Unidade: 02 Programa: 2.003 Elemento: 33.90.39 VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:CT Nº 00005/2015 
- 09.02.15 - ELLY MARTINS NORAT - R$ 27.500,00

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGISITICA E ORGANIZAÇÃO 

DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Órgão: 
02 Unidade: 09 Programa: 2.014 Elemento: 33.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FISICA e 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Natuba e: CT Nº 00006/2015 - 13.02.15 - ADEMAN DA COSTA BARBOSA - ME - R$ 580.650,00

OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Física ou Jurídica para locação de veículos de grande porte 
destinados ao recolhimento de entulhos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Órgão: 02 Unidade: 05 Programa: 2.017 
Elemento: 33.90.36 e 33.90.39 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00007/2015 - 13.02.15 - JOSE BAR-
TOLOMEU GALDINO - R$ 52.800,00

 
OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou Jurídica(s) para prestação de serviços assessoria 

e operação (alimentação, alteração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Órgão: 02 Unidade: 08 Programa: 2.026 e 2.034 
Elemento: 33.90.36 e 33.90.39 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00008/2015 - 13.02.15 - ELIZEU VIEIRA DE 
MELO - R$ 16.500,00 CT Nº 00009/2015 - 13.02.15 - ROMOALDO FARIAS DA SILVA - R$ 11.000,00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NU-
TRICIONISTA COM BASE NO PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Órgão 02 Unidade: 04 Programa: 2.009 e 
2.010 Elemento: 33.90.36 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00010/2015 - 13.02.15 - CAROLINA PEIXOTO 
MELO DE FREITAS - R$ 12.000,00

HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2015, que objetiva: For-
necimento parcelado de pneus (nacionais) e câmaras de ar, destinados a frota de veículos deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Natuba - PB, 13 de Fevereiro de 2015.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00001/2015. OBJETO: Fornecimento parcelado de pneus 

(nacionais) e câmaras de ar, destinados a frota de veículos deste Município. ABERTURA: 13/02/2015 
as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 13/02/2015.

Natuba - PB, 13 de Fevereiro de 2015.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO -

Prefeito

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 pessoa física e jurídica para prestação de serviços de show artístico 
musical para abrilhantar as festividades carnavalescas, neste Município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA - R$ 3.000,00; 
LEANDRO PESSOA DO NASCIMENTO – R$ 6.500,00; GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA – R$ 
1.000,00;  EDIVALDO SALES DA SILVA - R$ 9.000,00; WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 
- R$ 20.000,00; BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS - R$ 2.500,00.

Natuba - PB, 13 de fevereiro de 2015.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO –

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de show artístico 

musical para abrilhantar as festividades carnavalescas, neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 
Unidade: 09 Órgão: 02 Programa: 2.014 Elemento: 33.90.36 e 33.90.39 VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 
011/2015 - 13.02.15 - JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA - R$ 3.000,00; CT Nº 012/2015 - 13.02.15 
- LEANDRO PESSOA DO NASCIMENTO – R$ 6.500,00; CT Nº 013/2015 - 13.02.15 - GENIVAL 
SILVINO FERREIRA BORBA – R$ 1.000,00; CT Nº 014/2015 - 13.02.15 - EDIVALDO SALES DA 
SILVA - R$ 9.000,00; CT Nº 015/2015 - 13.02.15 - WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 
20.000,00; CT Nº 016/2015 - 13.02.15 - BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS - R$ 2.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Prata, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 001/2015, 
que tem por objeto a RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVER-
SAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PRATA - PB, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: MOAR 
CONSTRUTORA LTDA-EPP por não atender ao disposto dos itens: 4.6.5, 4.6.6 e 4.6.12; SETA 
CONSTRUÇÕES LTDA - ME por não atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.5, 4.6.6, 
4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 e 4.6.12; JOSÉ ERINALDO DA SILVA, por não atender ao disposto dos itens: 4.6, 
4.6.2, 4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6 e 4.6.8; GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA por não atender ao disposto dos 
itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4.1, 4.6.5 e 4.6.6; CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA - ME por não 
atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 e 4.6.12; COVALE 
CONSTRUÇÕES DO VALE LTDA por não atender ao disposto do item: 4.6.8; GBN CNSTRUÇÕES 
EIRELI - ME por não atender ao disposto do item: 4.6.2; MARCO ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA 
EIRELI - ME por não atender ao disposto do item: 3.6; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - ME 
por não atender ao disposto do item: 3.6; RML CONSTRUÇÕES LTDA por não atender nenhum 
dos requisitos editalícios. EMPRESAS HABILITADAS: CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS 
LTDA-EPP, CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA-ME, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS EIRELI-ME, GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME e CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME. 
Caso não haja interposição de recurso, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços 
para o dia 26 de fevereiro de 2015, as 08h30min (horário local) ou na mesma hora do primeiro 
dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109. Prata - PB, 11 de fevereiro de 2015. Cristiana de 
Fátima da Silva – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2015
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços em locação de veículos des-

tinados a atender as necessidades desta edilidade, a cargo de todas as Secretarias do município 
de Patos (PB).

ABERTURA: 02/03/2015 ás 09h: 00min (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08:00h ás 12:00h, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$30,00 (trinta reais), que pode ser feito na sede da Pre-
feitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 231. 
E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 13 de fevereiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de lavagem e lubrificação dos 

veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reu-
niões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 08:00 horas do dia 27 de 
Fevereiro de 2015.

Nazarezinho - PB, 13 de Fevereiro de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de livros didáticos, destinado aos alunos do 

Município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 
01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015.

Nazarezinho - PB, 13 de Fevereiro de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda 

Escolar do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015.

Nazarezinho - PB, 13 de Fevereiro de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

Data: 12.02.2015
PROCESSO                         Nº 002/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2015
INSTRUMENTO: Contratação Direta de 01 (uma) Empresa no ramo Pertinente ao objeto soli-

citado, para execução dos Serviços de CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - MESTRE CAZUZA, DESTE MUNÍCIPIO DE 
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, neste Município.

PARTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS e,
     E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
 OBJETO: Contratação Direta de 01 (uma) Empresa no ramo Pertinente ao objeto solicitado, para 

execução dos Serviços de CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - MESTRE CAZUZA, DESTE MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ 
DE PIRANHAS - PB , neste Município, subordinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
URBANISMO 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 12.399,47 (doze mil, tre-
zentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática – 4.4.90.51 – Obras e instalações.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 11.07.2015.
SIGNATÁRIOS:
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO  - Pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB.

EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA   
- Pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
(HOMOLOGAÇÃO)   RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores e

Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em atendimento a Co-
missão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 002/2015;

Considerando o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou 
na DISPENSA DE LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam,

RESOLVE:
HOMOLOGAR / RATIFICAR O PROCESSO N.º 002/2015
Ante o exposto, e o mais que constam dos autos, esta Comissão após parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município, recomenda a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do processo em apreço e 
a lavratura do Contrato em favor da Firma E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 
CNPJ(MF) Nº 18.852.068/0001-64, com sede a Av. Aragão e Melo n° 774, sala 01, Torre, João Pes-
soa, Estado da Paraíba,  para executar os serviços de Serviços de CONSERTOS E REPAROS NA 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - MESTRE CAZUZA, 
DESTE MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – PB,  ao Valor total de R$ 12.399,47 (doze mil, 
trezentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos)    

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)

SÃO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, em 12 de fevereiro de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material de Construção 

II, Material Elétrico, destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do município 
de Patos-PB.

ABERTURA: 03/03/2015 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, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 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), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 13 de fevereiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS- PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de utensílios para cozinha para 

atender as necessidades de diversas secretarias do Município de Patos-PB.
ABERTURA: 02/03/2015 ás 14h:00min (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 13 de fevereiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços no fornecimento de Links de Internet para a Administração 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

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

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 10:30 horas do dia 26 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

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

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 13:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de Gêneros Alimentícios, que tem como objetivo atender ao Programa de Distribuição de Cestas 
Básicas deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 13 de Fevereiro de 2015.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO 

 Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
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: Locação de veículos 
para suprir as necessidades do gabinete da prefeita e as diversas secretarias deste Município, 
conforme discriminação no anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ADMILSON TARGINO DE MELO - R$ 23.650,00; ALDERLANY CRISTINA ROCHA 
CAVALCANTI - R$ 130.900,00; JOSÉ FARIAS DA COSTA - R$ 52.800,00; MANOEL CARDOSO 
SOBRINHO - R$ 55.000,00; RISOMAR DE PONTES SILVA - R$ 13.200,00; RONALDO DA SILVA 
CAVALCANTI - R$ 22.000,00; ROSIVALDO GONÇALVES BEZERRA - R$ 16.500,00.

Sertãozinho - PB, 10 de Fevereiro de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos para suprir as necessidades do gabinete da prefeita e as di-

versas secretarias deste Município, conforme discriminação no anexo I do Edital. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, 
QSE, FUNDEB, FUS e PAB FIXO: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00007/2015 - 10.02.15 - ADMILSON TARGINO DE MELO - R$ 23.650,00; CT Nº 00008/2015 - 
10.02.15 - ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI - R$ 130.900,00; CT Nº 00009/2015 
- 10.02.15 - JOSÉ FARIAS DA COSTA - R$ 52.800,00; CT Nº 00010/2015 - 10.02.15 - MANOEL 
CARDOSO SOBRINHO - R$ 55.000,00; CT Nº 00011/2015 - 10.02.15 - RISOMAR DE PONTES 
SILVA - R$ 13.200,00; CT Nº 00012/2015 - 10.02.15 - RONALDO DA SILVA CAVALCANTI - R$ 
22.000,00; CT Nº 00013/2015 - 10.02.15 - ROSIVALDO GONÇALVES BEZERRA - R$ 16.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

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 gradual e 
diária de combustíveis, óleos, lubrificantes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: REGINALDO FERNANDES MACHADO - ME - R$ 697.297,00.

São Bentinho - PB, 05 de Fevereiro de 2015
GIOVANA LEITE CAVALCANTE OLIMPIO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição gradual e diária de combustíveis, óleos, lubrificantes.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: 04.122.1002.2002 - 3.3.90.30.00 04.122.1003.2.004 - 3.3.90.30.00 04.123.1004.2008 

- 3.3.90.30.00 04.124.1003.2009 - 3.3.90.30.00 02.062.1003.2003 - 3.3.90.30.00 10.301.0013.1.001 
- 3.3.90.30.00 12.361.0024.2.087 - 3.3.90.30.00 12.361.1010.2019 - 3.3.90.30.00 04.122.0003.2.010 
- 3.3.90.30.00 08.244.0005.2.021 - 3.3.90.30.00 20.606.1011.2031 - 3.3.90.30.00 15.452.1013.2034 
- 3.3.90.30.00 08.244.1015.2038 - 3.3.90.30.00 Com Recursos Próprios do Município e Repasses/
Convênio

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e:
CT Nº 00004/2015 - 06.02.15 - REGINALDO FERNANDES MACHADO - ME - R$ 697.297,00

CAMARA MUNICIPAL DE PATOS - PB
CASA JUVENAL LUCIO DE SOUSA

CORREÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO
No jornal a união e no diário oficial do estado na edição de numero 15.753 de Sábado, 07 de 

fevereiro de 2015, na página de numero 32, na publicação referente aos avisos de pregões 01, 
02, 03 e 04 onde lê-se: ABERTURA: 20/02/2015, lê-se corretamente: ABERTURA: 23/02/2015, 
conservando o mesmo horário já publicado. 

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, 11 de Fevereiro de 2015.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro - 
Câmara Municipal de Patos-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00025/2014
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar abertura dos envelopes habi-
litação, referente a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00025/2014, do tipo menor 
preço global, para construção de uma unidade escolar com quatro salas. Cuja abertura será no dia 
20.02.2015 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida 
Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB.

Demais informações no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 
3483-1003.

Olho D`água-PB,  13  de Fevereiro de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de combustíveis destinados ao 

abastecimento de veículos que circulam localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproximadamente 
Km 100. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro 
- São José da Lagoa Tapada - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 13 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 00016/2015
OBJETO:  Contratação de serviço de processamento dos sistemas de informações do Município. 

Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São 
José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 13 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 00017/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao 

Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede 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 09:00 horas do dia 02 de Março de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 13 de Fevereiro de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Pregão Presencial nº 
00007/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO, CPF nº 038.616.114-30
OBJETO: Locação de um veículo conforme especificação do item 01 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 13 de Fevereiro de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Pregão Presencial 
nº00007/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: MAC´DON MADEIRO RODRIGUES, CPF nº 047.317.674-23
OBJETO: Locação de um veículo conforme especificação do item 02 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 13 de Fevereiro de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

CÂMARA DE VEREADORES DE BARRA DE SÃO MIGUEL 
HOMOLOGAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 0001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão de Licitação da Câmara Municipal e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente à Carta Convite nº 0001/2015, que objetiva: 
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE DA CÂMARA DE VE-
READORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: IMPORT INFORMÁTICA LTDA - EPP - R$ 8.250,00.

Barra de São Miguel - PB, 02 de Fevereiro de 2015
JOÃO BATISTA TRUTA -

Presidente
 

RATIFICAÇÃO - ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara 

Municipal e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade nº 00001/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO RESPONSÁVEL PELO ACOM-
PANHAMENTO DE PROCESSOS JURIDICOS DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SÃO MIGUEL JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES; RATIFICA o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MÁRCIO MACIEL BANDEIRA - R$ 23.650,00.

Barra de São Miguel - PB, 04 de Fevereiro de 2015.
JOÃO BATISTA TRUTA 

Presidente
 

RATIFICAÇÃO - ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara 

Municipal e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade nº 00002/2015, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHA-
MENTO FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICÍPIAL, ALÉM DA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES 
E RELATÓRIOS MENSAIS EXIGIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PELO TRI-
BUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA; RAFITICA o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CONTABILIT – SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLÍCA  - R$ 28.800,00.

Barra de São Miguel - PB, 04 de Fevereiro de 2015.
JOÃO BATISTA TRUTA 

 Presidente

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWEAR PARA A CONTABILIDADE DA CÂMARA 

DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO.FUNDAMENTO LEGAL: Carta Convite nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara de Vereadores de Barra de São Miguel: 3.3.90.39.01VI-
GÊNCIA: 11 (onze) mesesPARTES CONTRATANTES: Câmara de Vereadores de Barra de São 
Miguel e:CT Nº 00001/2015 - 02.02.15 – IMPORT INFORMÁTICA LTDA – EPP R$ 8.250,00

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO RESPONSÁVEL PELO ACOM-

PANHAMENTO DE PROCESSOS JURIDICOS DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SÃO MIGUEL JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade nº 00001/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara de Vereadores de Barra 
de São Miguel: 3.3.90.36.01VIGÊNCIA: 11 (onze) mesesPARTES CONTRATANTES: Câmara de 
Vereadores de Barra de São Miguel e:CT Nº 00002/2015 - 05.02.15 - MÁRCIO MACIEL BANDEI-
RA - R$ 23.650,00

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTÁBIL RESPONSÁVEL PELO ACOMPA-

NHAMENTO FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICÍPIAL, ALÉM DA ELABORAÇÃO DOS BALANCE-
TES E RELATÓRIOS MENSAIS EXIGIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA.FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara de Vereadores de Barra de São Miguel: 3.3.90.35.01 – 
3.3.90.39.01VIGÊNCIA: 11 (onze) mesesPARTES CONTRATANTES: Câmara de Vereadores de 
Barra de São Miguel e:CT Nº 00003/2015 - 05.02.15 – CONTABILIT – SERVIÇOS DE CONTABI-
LIDADE PUBLÍCA - R$ 28.800,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Severino Pedro de Almeida, 04 - Centro - São Bentinho - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Gradual 
de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não-perecíveis, para compor a Merenda Escolar da Rede 
Municipal de Ensino e para suprir as demais Secretarias do Município de São Bentinho/PB. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: licitacaopmsb@hotmail.com
São Bentinho - PB, 13 de Fevereiro de 2015

JANESLEY PEREIRA NOBRE
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Severino Pedro de Almeida, 04 - Centro - São Bentinho - PB, às 10:30 horas do dia 03 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos para 
o transporte de alunos da rede pública de ensino do município de São Bentinho/PB. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: licitacaopmsb@hotmail.com
São Bentinho - PB, 13 de Fevereiro de 2015

JANESLEY PEREIRA NOBRE
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Severino Pedro de Almeida, 04 - Centro - São Bentinho - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Seleção de Empresa 
para a Execução dos Serviços de Corte de Terra e preparo do solo para o plantio da safra 2015, nas 
pequenas propriedades rurais do município de São Bentinho/PB. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Email: licitacaopmsb@hotmail.com
São Bentinho - PB, 13 de Fevereiro de 2015

JANESLEY PEREIRA NOBRE
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Severino Pedro de Almeida, 04 - Centro - São Bentinho - PB, às 15:00 horas do dia 03 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição gradual de 
Material de Construção, Elétrico e Hidráulico para atender a demanda das diversas Secretarias do 
Município de São Bentinho/PB

. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: licitacaopmsb@hotmail.com
São Bentinho - PB, 13 de Fevereiro de 2015

JANESLEY PEREIRA NOBRE
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00024/2014
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar abertura dos envelopes propostas de 
preços, referente a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00024/2014, do tipo menor 
preço global, para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo II. Cuja abertura será no dia 
20.02.2015 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida 
Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB.

Demais informações no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 
3483-1003.

Olho D`água-PB,  13  de Fevereiro de 2015.
Marilene Tiburtino Leite 

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Prata, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 002/2015, 
que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE PRATA - PB, 
como segue: EMPRESAS INABILITADAS: MOAR CONSTRUTORA LTDA-EPP por não atender 
ao disposto dos itens: 4.6.5, 4.6.6 e 4.6.12; SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME por não atender ao 
disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 e 4.6.12; JOSÉ ERINALDO DA 
SILVA, por não atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6 e 4.6.8; GIRLEUDO 
FEITOSA DA SILVA por não atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4.1, 4.6.5 e 4.6.6; 
CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA - ME por não atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 
4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 e 4.6.12; COVALE CONSTRUÇÕES DO VALE LTDA por 
não atender ao disposto do item: 4.6.8; MARCO ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA EIRELI - ME por 
não atender ao disposto do item: 3.6; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - ME por não atender 
ao disposto do item: 3.6; RML CONSTRUÇÕES LTDA por não atender nenhum dos requisitos 
editalícios. EMPRESAS HABILITADAS: CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, 
CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA-ME, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-
-ME, GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, GBN CNSTRUÇÕES EIRELI - ME e CONSTRUTORA 
SOLO LTDA - ME. Caso não haja interposição de recurso, fica marcada a sessão de abertura das 
propostas de preços para o dia 26 de fevereiro de 2015, as 10h00min (horário local) ou na mesma 
hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109. Prata - PB, 11 de fevereiro de 
2015. Cristiana de Fátima da Silva – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 27 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
gêneros alimentícios diversos destinados as Secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 9174-2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 11 de Fevereiro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA 

Pregoeira Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do 
dia 27 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição parcelada de combustíveis diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 9174-2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 11 de Fevereiro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA -

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/201
5Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 17:00 horas do 
dia 27 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição parcelada de combustíveis diversos, destinado ao Fundo de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 9174-2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 11 de Fevereiro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA -

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 005/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO 
para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 05 de Março de 2015 as 11:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores 
informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 13 de Fevereiro de 2015.
Milton de Almeida Junior 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 006/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para 
empresas enquadradas como ME e EPP no dia 05 de Março de 2015 as 09h00min, tendo como 
objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS VARIADAS EM PRETO E BRANCO COM 
VISTA A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 13 de Fevereiro de 2015.
Milton de Almeida Junior 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 004/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 02 de Março de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE 
PÃES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 
SECRETARIAS DESTA PREFEITURAE FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, 
S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 13 de Fevereiro de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Resultado da LICITAÇÃO
CARTA CONVITE n. 001/2015
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, 

no uso de suas atribuições legais, Torna Público; a população de ITABAIANA e a quem interessar 
possa que; Licitação que ocorreu na Prefeitura Municipal em 12 de FEVEREIRO de 2015 a partir 
das 11h 00m; alusivo a CARTA CONVITE N.° 001/ 2015 do tipo menor preço por item, cujo objeto 
Prestação de serviços de Locação de 02 (DOIS) MINI-TRIOS Elétricos montados em Caminhão 
3X4 para comemoração das festividades tradicionais carnavalescas, nos dias: 14, 15, 16, 17, 18 
de FEVEREIRO de 2015; Aberta a reunião; a presidente fez registrar que estava presente apenas 
a empresa: EDVÂNIA RUFINO DUARTE ME, conforme o Artigo: 22, § 3.°, da Lei 8.666/93, o cer-
tame não atingiu o quórum mínimo de 03 (três) participantes. Diante disso, a presidente Declarou 
FRACASSADA a presente reunião.

ITABAIANA, 12 de FEVEREIRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
Pregão Presencial n.º 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, , tona público a população de MAMANGUA-

PE e demais interessados que após análise do Recurso Administrativo interposto pela empresa 
DROGAFONTE LTDA, contra decisão resultado de lances em sessão pública e considerando:

Que não houve qualquer indício de inequibilidade dos preços ora questinados, uma vez que os 
preços estão em conformidade com as demais empresas participantes, demonstradas no planilha 
de lances, e com base na pesquisa de preços realizada pelo Fundo de Saúde.

Que a Comissão Permanente de Licitação, agiu dentro do permitido pela legislação pátria e 
do edital PP 001/2015; 

DECIDE. JULGAR pelo conhecimento e no mérito pelo INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS pela 
ausência de Fundamentação Legal.

Mamanguape, 13 de Fevereiro de 2015.
Junior Almeida Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 001/2015.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mamanguape  no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação, em reunião ocorrida em 04 de Fevereiro de 2015 as 09:00hs, 
chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em 
licitação realizada na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item: a empresa 
FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, foi 
considerada INABILITADA por descumprir o item 1.3 alínea “C” do referido edital, as empresas 
consideradas HABILITADAS foram CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, com o valor total de R$ 
2.361,00 (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais), a empresa DISMENE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA com o valor total de R$ 24.600,00 (Vinte e Quatro Mil e 
Seiscentos Reais); a empresa DROGAFONTE LTDA com o valor total de R$ 265.090,00 (Duzentos 
e Sessenta e Cinco Mil e Noventa Reais); a empresa KAMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 
com o valor total de R$ 31.896,00 (Trinta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais); a empresa 
LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, com o valor total de R$ 27.845,00 (Vinte e 
Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais); a empresa STOCK COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA com o valor total de R$ 20.034,00 (Vinte Mil e Trinta e Quatro Reais) a empresa PONTUAL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor de R$ 873.038,80 (Oitocentos e Setenta 
e Três Mil e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos) Maiores informações e o DETALHAMENTO do 
julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI.

Mamanguape, 13 de Fevereiro de 2015.
Milton de Almeida Junior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

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 27 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Locações e Contratações mensais de veículos destinados ao atendimento de diversas 
Secretarias e Fundo Municipal de Saúde. 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, 13 de Fevereiro de 2015
GETULIO COSTA DE ARAUJO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 
11h30min do dia 27 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa e financeira - 
Consultoria e Assessoria. 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, 13 de Fevereiro de 2015
GETULIO COSTA DE ARAUJO - Pregoeiro Oficial  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para Elaboração de Projetos em Pavimentação asfáltica em diversas ruas no Município de Sousa, 
con. 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, 12 de Fevereiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00013/2015

A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00013/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
fiscalização e segurança, com fiscais de conduta, durante a festa de São Sebastião, na Cidade de 
Juripiranga, no dia 02/03/2015 às 9:15 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Rua 
São Paulo, 67 – Juripiranga - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até 
o dia 27/02/2015.

Juripiranga(PB), 13 de fevereiro de 2015.
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PREGOEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidenta da Associação Radio Mangabeira de Todos , no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca os associados em gozo de seus direitos, para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia,21 de Março de 2015, às 08:00 horas 
em sua sede social cito a Rua: Rita Xavier de Oliveira,18 mangabeira 1, em primeira convocação 
ou uma hora após em segunda convocação,conforme rege o estatuto social, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Aprovação de contas.
2 - Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
As inscrições das chapas concorrentes tanto a diretoria executiva quanto ao conselho fiscal 

poderão ser feitas junto a APRAÇO(associação paraibana de radiodifusão comunitária) localizada 
na rua:Manoel Francisco de Melo, 304,Bairro Cuia Cep:58077-126(rua lateral ao campo dos santos 
Ernesto Geisel),em horário comercial,obedecendo o prazo legal e normas contidas no estatuto 
social da instituição. 

Importante !
É licito aos associados se fazerem representar na Assembleia por procuradores, desde de 

que munidos com instrumentos de procuração, com poderes especiais para tanto conforme reza 
o código civil .

A ordem das pautas acima é prioridade na ordem das discussões, qualquer outro assunto proposto 
só poderá ser apreciado ao fim da Assembleia . 

O associado que estiver em debito com qualquer contribuição, não poderá votar ou ser votado nas 
deliberações da Assembleia, qualquer pagamento deverá ser efetuado na tesouraria da Instituição. 

Os registros das chapas terá que obrigatoriamente ocorrer junto a Apraço, Associação Paraibana 
de Radiodifusão Comunitária, incumbida de organizar os trabalhos eleitorais escolhendo entre seus 
membros a comissão eleitoral . 

O prazo para registro das chapas e improrrogável e encerra-se impreterivelmente as 18:00 
horas do dia anterior ao pleito. 

Cada associado presente ou representado por seu procurador , corresponde a um voto válido . 
Encerrada a votação imediatamente inicia-se a contagem dos votos e a chapa que obtiver maioria 

dos votos validos é proclamada eleita e imediatamente empossada.    
Rosinete Varela Carvalho

Presidenta 
João Pessoa, 14 de Fevereiro de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

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 DE KITS 
ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PAPELARIA E MAGAZINE SILVA - R$ 70.650,00.

Capim - PB, 13 de Fevereiro de 2015
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 0204 - Secretaria de Educação; 12 

361.1002 .2014 - Manutenção das atividades da educação básica- QSE; 33.90.30.00 - Material 
de consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e:
CT Nº 00005/2015 - 19.02.15 - PAPELARIA E MAGAZINE SILVA - R$ 70.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

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 02 de Março de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Medicamentos, 
para atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde 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 007/2015
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 03 de Março de 2015, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Pneus e Câmaras de 
Ar, que tem como objetivo atender à Frota de Veículos Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade. 
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 008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de cateter uretral. 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 009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Março de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Equipamentos, 
Suprimentos de Informática e Recarga de Cartuchos de Impressora a Jato de Tinta. 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, 12 de Fevereiro de 2015
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA 

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
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: Locação de diversos 
veículos, destinados à manutenção das atividades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIA MARIA 
DE SOUZA DUARTE - R$ 20.350,00; GENIVALDO DE ARAÚJO TRINDADE - R$ 16.500,00; GILVAN 
SANTANA DE FREITAS - R$ 16.500,00; JOSÉ FELINTO DO NASCIMENTO - R$ 18.150,00; JOSE 
FERREIRA DE SOUZA - R$ 19.800,00; JOSELITO CLEMENTINO DA SILVA - R$ 14.300,00; LUIS 
VIRGINIO DOS SANTOS FILHO - R$ 11.000,00; MARISIO DOS SANTOS ALVES - R$ 14.520,00; 
MARQUITO LOPES DA SILVA - R$ 16.500,00; PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS - R$ 
20.350,00; SEVERINO SOARES DOS SANTOS - R$ 18.150,00.

Arara - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de diversos veículos, destinados à manutenção das atividades do gabinete 

do prefeito e as diversas secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, PDDE, QSE, 
QUOTA, FUS e PAB FIXO: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Arara e: CT Nº 00006/2015 - 03.02.15 - CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE - R$ 20.350,00; CT Nº 
00007/2015 - 03.02.15 - GENIVALDO DE ARAÚJO TRINDADE - R$ 16.500,00; CT Nº 00008/2015 
- 03.02.15 - GILVAN SANTANA DE FREITAS - R$ 16.500,00; CT Nº 00009/2015 - 03.02.15 - JOSÉ 
FELINTO DO NASCIMENTO - R$ 18.150,00; CT Nº 00010/2015 - 03.02.15 - JOSE FERREIRA DE 
SOUZA - R$ 19.800,00; CT Nº 00011/2015 - 03.02.15 - JOSELITO CLEMENTINO DA SILVA - R$ 
14.300,00; CT Nº 00012/2015 - 03.02.15 - LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO - R$ 11.000,00; 
CT Nº 00013/2015 - 03.02.15 - MARISIO DOS SANTOS ALVES - R$ 14.520,00; CT Nº 00014/2015 
- 03.02.15 - MARQUITO LOPES DA SILVA - R$ 16.500,00; CT Nº 00015/2015 - 03.02.15 - PEDRO 
WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS - R$ 20.350,00; CT Nº 00016/2015 - 03.02.15 - SEVERINO 
SOARES DOS SANTOS - R$ 18.150,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Resultado da LICITAÇÃO
HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA n. 001/2014
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, no 

uso de suas atribuições legais, Torna Público; a população de ITABAIANA e a quem interessar possa 
que; Licitação que após análise dos documentos de habilitação da CONCORRÊNCIA N.° 001/ 2014, 
cujo objeto trata de Obra civil pública de construção de uma unidade de pronto atendimento – UPA 
na cidade de ITABAIANA; apurou-se o seguinte: As empresas: MSX construções, incorporações e 
serviços ltda ME; NORDCON nordeste construtora ltda EPP; PARALELO - construções e serviços 
ltda EPP foram HABILITADAS para fase de abertura das Propostas; enquanto as empresas: 3JT 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; RTS PEREIRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP; RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA EPP; PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP; MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA ME; 
JADA CONSTRUÇÕES LTDA EPP; EXTRA - CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA EPP; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME; DANTAS CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES LTDA ME; CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME; CONSTRUTORA EDFFICAR 
LTDA ME; COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA – ME; BARBOSA CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME; ALB 
ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP; ADCRUZ CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA ME foram INABILITADAS por descumprimento de algum(s) item(s) do edital. Caso não haja 
Interposição de Recurso, a reunião para abertura das Propostas será no dia 25/02/2015 as 11:00 
horas na Sala da CPL. Maiores informações e o relatório detalhado do JULGAMENTO da docu-
mentação, encontra-se a disposição na CPL, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 
- Centro – ITABAIANA-PB., durante o expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA, 12 de FEVEREIRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

 
RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS APÓS 
PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO, O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 DO 
QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. 
 
MÊS DE FEVEREIRO I/ 2015 

Nº DA NOTIFICAÇÃO DATA DA 
NOTIFICAÇÃO 

PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO 
DO TERRENO 

021902 06/01/2015 UNIARTE- Indústria Construções e Incorporações LTDA- ME 123798-5 
021904 06/01/2015 UNIARTE- Indústria Construções e Incorporações LTDA- ME 123798-5 

022752/15 09/02/2015 Maria José Mendonça 095028-9 
021156/14 16/12/2014 Geraldo Alciso do Nascimento Junior 102282-2 
15067/15 16/01/2015 Rosenildo Pequeno da Silva 210324-9 
15843/15 07/01/2015 Rosenildo Pequeno da Silva 210324-9 

022410/15 27/01/2015 Vera Lucia de Lima Confessor 119720-7 
15064/15 27/01/2015 Vera Lucia de Lima Confessor 119721-5 

022413/15 26/01/2015 Vera Lucia de Lima Confessor 120538-2 
015841 07/01/2015 Mauricelia Carneiro Gomes 207642-0 
020904 19/12/2015 Ruy Bezerra Cavalcanti Neto 125109-1 

021812/2014 03/11/2014 PLANTERRA- Planejamento da Terra LTDA 206133-3 
020852/14 07/11/2014 Dione Alves Porto de Almeida 095470-5 
020856/14 07/11/2014 Ziula Queiroz Santos 092970-1 

021825/2014 03/11/2014 Mirian Souza dos Santos 211686-3 
022405/15 12/01/2015 Inaldo Silva dos Santos 268250-8 
024185/15 21/01/2015 José Adauto Barbosa 015605-1 
018554/15 20/01/2015 Imobiliária Ramos Ltda 094247-2 
022842/15 06/02/2015 Francisco Inácio de Medeiros 102283-1 
022754/15 09/02/2015 Flaviano Ribeiro C. Filho 095852-2 
018597/15 26/01/2015 Genário Cabral de Lima 095566-3 
018598/15 26/01/2015 Genário Cabral de Lima 095567-1 

021914 13/01/2015 Cristóvão Ferreira Lucas 195357-5 
021076/14 16/12/2015 Isabella Nóbrega Vasconcelos Pinto 101353-0 
042525/15 26/01/2015 Celia Maria Braz Correia da Silva 093963-3 

022652 26/01/2015 Antonio 215604-1 
021190/15 16/01/2015 Walter Belarmino da Silva 093541-7 

021458 22/12/2014 Waldemar da Nóbrega Gaião 122287-2 
021462 22/12/2014 Waldemar da Nóbrega Gaião 122286-4 
021461 22/12/2014 Waldemar da Nóbrega Gaião 122285-6 
020372 05/10/2014 Antonio Ferreira Lopes Filho 293887-1 

021196/15 19/01/2015 Francisco Vieira de Andrade 095117-0 
021194/15 16/01/2015 Milena Barbosa de Melo 094973-6 
021188/15 16/01/2015 José Gilson de A. Teixeira 093412-7 
024184/15 21/01/2015 José Vieira Filho e Esposa 117482-7 
018698/14 16/12/2014 Lailson Alves da Costa 305047-5 

021465 05/01/2015 João Agra de Andrade 226907-4 
018696/14 09/12/2014 Wupihan José Palma Fahning Júnior 306139-6 
018695/14 09/12/2014 Wupihan José Palma Fahning Júnior 306138-8 
018697/14 09/12/2014 Wupihan José Palma Fahning Júnior 306140-0 
015832/14 16/12/2014 José Eliezer de Araújo 119580-8 
015831/14 17/12/2014 Tayslane Rocha Felipe da Silva 119583-2 

019073 03/11/2014 Joaquim Farias Barbosa 030455-7 
019074 03/11/2014 Joaquim Farias Barbosa 030456-5 
021816 03/11/2014 Maria da Glória da Silva 202811-5 

021817/2014 03/11/2014 Laudiana Roque da Silva 211953-6 
021818/2014 03/11/2014 Adalberto Silva de Medeiros 206040-0 

018445 27/12/2014 Sebastião Calixto de Araújo 124765-4 
029605 03/02/2015 Salvino V. Guimarães 133925-7 
029604 03/02/2015 Irene de Franca Souza 135460-4 
043610 04/02/2015 Ivonildo Fernandes de Oliveira 135632-1 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2015 

DISPENSA Nº 001/2015
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: RET-IDEAL Comércio de Peças Ltda CNPJ 

Nº 07.892.563/0001-80. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de óleo hidráulico, óleo lubrificante 
e graxa, visando dar manutenção preventiva e corretiva, nos veículos do município de Desterro/PB. 
Valor contratado: R$ 7.895,00. Vigência: Será até 31 de dezembro de 2015. Dotação: QDD/2015. 
Data da ass.: 02/02/2015. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Adalry Ferreira de Lima, 
CPF Nº 034.473.764-06 (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Rosangela de Fátima Leite

Prefeita.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2015 
DISPENSA Nº 002/2015
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: S & M Construções de Rodovias Ltda-ME 

CNPJ Nº 06.228.748/0001-22. Objeto: Prestar serviços na mão-de-obra especializada na cons-
trução da base para instalação de 20 (vinte) caixa d’água, de acordo com o Art 3º do Decreto Lei 
Municipal de 07/10/2014. Valor contratado: R$ 10.323,08. Vigência: Será até 31 de dezembro de 
2015. Dotação: QDD/2015. Data da ass.: 02/02/2015. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) 
e Arthur Ferreira Siqueira, CPF nº 095.897.394-66 (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Rosangela de Fátima Leite

Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2015 
DISPENSA Nº 003/2015
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: S & M Construções de Rodovias Ltda-ME 

CNPJ Nº 06.228.748/0001-22. Objeto: Prestar serviços de segunda a sexta sendo 08h00mn (oito 
horas) por dia, com 01 (um) veículo tipo caçamba na coleta e remoção de entulhos das ruas da 
cidade de Desterro/PB. Valor contratado: R$ 7.900,00. Vigência: Será até 31 de dezembro de 2015. 
Dotação: QDD/2015. Data da ass.: 02/02/2015. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Arthur 
Ferreira Siqueira, CPF nº 095.897.394-66 (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Rosangela de Fátima Leite

Prefeita.

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2015 

DISPENSA Nº 004/2015
Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB. Contratada: 

RET-IDEAL Comércio de Peças Ltda CNPJ Nº 07.892.563/0001-80. Objeto: Prestar o fornecimen-
to parcelado de óleo hidráulico, óleo lubrificante e graxa, visando dar manutenção preventiva e 
corretiva, nos veículos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB. Valor 
contratado: R$ 7.685,00. Vigência: Será até 31 de dezembro de 2015. Dotação: QDD/2015. Data 
da ass.: 02/02/2015. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e Adalry Ferreira de Lima, CPF 
Nº 034.473.764-06 (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015
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 IN00002/2015, 
que objetiva: INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO, 
COM PERCURSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: SOICEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA - R$ 12.000,00.

Uiraúna - PB, 09 de Fevereiro de 2015
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO, COM 

PERCURSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015.
DOTAÇÃO: 04.122.0180.2085 MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

13.392.0100.2051 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS 3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uirauna e:
CT Nº 00008/2015 - 09.02.15 - SOICEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA - R$ 

12.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2015.
OBJETO: INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO, COM 

PERCURSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/02/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão de Licitação, vem por meio desta, 

tornar público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Habilitação jurídica 
e Proposta de Preços da Tomada de Preços nº 00001/2015 com o seu objeto Aquisição de material 
de construção destinado a varias secretarias, conforme edital. Com os licitantes classificados em 
todas as fases deste certame: ANA PAULA VICENTE DE LIMA – ANA CONSTRUÇÃO –  CNPJ Nº  
03.168.519/0001-71, vencedora com o valor de R$ R$ 81.140,15 (oitenta e um mil cento e quarenta 
reais e quinze centavos); IZAURA PEREIRA RAMALHO – LUNA CONSTRUÇÕES –  CNPJ Nº  
02.110.599/0001-41, vencedora com o valor de R$ 70.864,05 (setenta mil oitocentos e sessenta e 
quatro reais e cinco centavos).

Ibiara - PB, 13 de Fevereiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015.
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público o 

resultado da licitação Pregão Presencial n.º 00008/2015, realizada no dia 12/02/2015, cujo objeto 
é Aquisição Gradual de Pães e Massas para compor a Merenda Escolar da Rede Municipal de 
Ensino e para suprir as demais Secretarias do Município de Bom Sucesso/PB, onde o Vencedor 
foi a empresa: NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489, CNPJ nº 19.640.310/0001-
07, nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no valor total de R$ 91.182,20.

 Bom Sucesso/PB, 12 de fevereiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015.
O Pregoeiro oficial do município de Bom Sucesso-PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do presente Pregão Presencial nº 
00008/2015, realizado no dia 12/02/2015, a empresa: NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 
01818221489, CNPJ nº 19.640.310/0001-07, nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, no valor total de R$ 91.182,20.

Bom Sucesso/PB, 12 de fevereiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015.
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição Gradual 
de Pães e Massas para compor a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino e para suprir 
as demais Sec.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NATANAEL 
SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 - R$ 91.182,20.

Bom Sucesso/PB, 13 de fevereiro de 2015.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal
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