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30o Máx.
24o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 2,877  (compra) R$ 2,878  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 2,790  (compra) R$ 2,970  (venda)

EURO   R$ 3,262  (compra) R$ 3,265   (venda)

ALTA

ALTA

23h43

11h17

-0.1m

-0.1m

baixa

baixa

05h17

17h34 

2.5m

2.6m

l Horário de Verão vai terminar à meia noite de hoje. Página 13

l Escola Técnica de Bayeux inicia aulas segunda-feira. Página 14
 
l Assassinato trava o fluxo do trânsito na Br-230. Página 15
  
l Dilma não dá credencial a embaixador da Indonésia. Página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
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Torcedor é preso
em Campina Grande 

Campinense admite
que vai ficar fora 
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Políticas Diversidade

Clássicos de Dylan e Paul reúnem estrelas

 

Bravura paraibana
em Monte Castello 

Lígia Feliciano e No-
nato Bandeira, vices na 
titularidade, cumprem 
agenda intensa a serviço 
da população.  PágINA 17

José Nêumanne escreve sobre CDs em que “maiores artistas do mundo” 
cantam clássicos dos gênios da canção Bob Dylan e Paul McCartney.  PágINA 8

Há 70 anos, a FEB parti-
cipava de ação decisiva para 
o desfecho da II Guerra. Co-
nheça a história de Genival 
de Oliveira.  PágINA 9

aeropatrulha

MAIOR TAXA DE CRESCIMENTO

Esportes

seguRANçA AéReA O patrulhamento aéreo realizado por helicóptero transformou para melhor as operações de resgate, e de 
combate e prevenção ao crime no Estado. Desde o início do serviço, em outubro, as ações de captura se multiplicaram.  PágINA 14

20Caderno

Paraíba é líder
em serviços
no nordeste

Procon autua cinema
por crime econômico

O setor de serviços da Paraíba realizou no 
ano passado a maior taxa de crescimento no-
minal entre os Estados da região.   PágINA 3

Um cinema foi autuado e outros notificados  pelo Procon Muni-
cipal por restrição ao consumo de alimentos no ambiente, o que 
caracteriza venda casada, um crime contra a economia.  PágINA 3 Campinense: foco agora no estadual

Caricatura 
por Netim

Caricatura 
por Amarildo

Lígia e Nonato: as
ações no comando 
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Já é da tradição católica no Brasil que a 
Confederação Nacional dos Bispos lance no 
período litúrgico da quaresma, que com-
preende desde a quarta-feira de Cinzas até 
o Domingo de Páscoa, a Campanha da Fra-
ternidade, sempre com um apelo à reflexão 
da vasta comunidade católica no país. A 
campanha deste ano tem como tema “Fra-
ternidade: Igreja e Sociedade” e o lema “Eu 
vim para servir”. De acordo com a CNBB, o 
objetivo é reforçar a atuação social dos cris-
tãos, resgatando conceitos elaborados du-
rante o Concílio Ecumênico Vaticano II, que 
está completando 50 anos.

O Concílio Vaticano II foi uma reunião 
episcopal realizada de outubro de 1962 a 
outubro de 1965, em Roma, sob o comando 
do papa João XXIII. Um evento histórico que 
ainda hoje é referência para os católicos do 
mundo inteiro. Com o objetivo de moderni-
zar a Igreja e atrair os cristãos afastados da 
religião, o papa João XXIII convidou bispos 
de todo o mundo para diversos encontros, 
debates e votações no Vaticano. Da pauta 
dessas discussões constavam temas como 
os rituais da missa, os deveres de cada pa-
dre, a liberdade religiosa e a relação da Igre-
ja com os fiéis e os costumes da época.

É uma feliz coincidência que a Igreja 
hoje receba o comando e as orientações 
do papa Francisco. Em muita coisa, sobre-
tudo no carisma pessoal e no arejamento 
das ideias, ele lembra a figura de João XXIII. 
Aliás, para ilustrar o texto base da campa-
nha, a CNBB optou por colocar na capa uma 
foto do papa Francisco lavando e beijando 
os pés de uma pessoa, como fez Jesus Cristo 

antes da sua última ceia com os apóstolos.  
À profunda humildade do gesto correspon-
de a grandeza da fraternidade reverente 
dedicada aos mais necessitados. 

Os ensinamentos do Concílio Vaticano 
II levam à compreensão de uma Igreja mais 
atuante e preferencialmente voltada para 
os mais humildes. Os cristãos, na verdadei-
ra acepção do termo, trabalham para que as 
estruturas da sociedade estejam a serviço 
de todos. Na mensagem que enviou para a 
CNBB por ocasião da abertura da Campa-
nha, o papa Francisco fala da importância da 
contribuição da Igreja e ressalta o respeito à 
laicidade do Estado.  “Cada um deve fazer a 
sua parte, começando pela minha casa, no 
meu trabalho, junto das pessoas com que 
me relaciono. E de modo concreto, é pre-
ciso ajudar aqueles que são mais pobres e 
necessitados”, disse Francisco. 

Um dos presidentes regionais da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil e 
arcebispo de Novo Hamburgo, dom Zeno 
Hastenteufel destaca com precisão e sem 
meias palavras: o tema da campanha está 
muito ligado à realidade do país. “A socie-
dade brasileira está carente de justiça e de 
verdade. O povo perdeu a esperança, há 
muita corrupção e roubalheira. A Igreja 
pode, por meio de suas pastorais, influen-
ciar para o bem do povo brasileiro, como na 
década de 80, quando a Igreja se envolveu 
nas Diretas Já” — relembra. O lema inspi-
rador da campanha foi retirado do Evange-
lho de Marcos, quando ele transcreve parte 
de um pronunciamento de Jesus Cristo: “Eu 
vim para servir”.

Editorial

Crônica

O lema da Fraternidade

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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A era das telecomunicações

Existem certos tipos de serviços, pres-
tados por empresas públicas e privadas, 
que há muito tempo vêm desmoralizando o 
Brasil e infernizando a vida de brasileiros. 
As longas filas dos bancos, por exemplo, 
formam-se agora também em consultórios 
de médicos ligados a grandes cooperativas 
(planos de saúde).

Um ato tão simples como sacar dinheiro 
de um caixa eletrônico tornou-se uma opera-
ção de risco para a paciência do mais paciente 
dos “clientes”. Raro não estarem quase todos 
os caixas inoperantes, quando não acontece 
de disporem apenas de cédulas de dez e cinco 
reais, quando o saque seria de mil.

Brigas entre atendentes de consultó-
rios e pacientes estão se multiplicando. 
Inúmeros médicos só atendem com hora 
marcada. Na prática, porém, só uns poucos 
seguem à risca suas próprias determina-
ções. A saída é o “atendimento por ordem 
de chegada”, estratégia que transfere o 
problema para o paciente.

Mas a má qualidade de parte considerá-
vel do atendimento médico e bancário ainda 
era pouco para transformar o nosso país na 
terra de um Souza ou de um Josef K. – os res-
pectivos protagonistas dos romances “Não 
verás país nenhum”, de Ignácio de Loyola 
Brandão, e “O processo”, de Franz Kafka.

Com a aceleração do nosso desenvolvi-
mento, entraram em cena as prestadoras de 
serviços de telecomunicações. Aí, sim, o bi-
cho pegou. A compra de “paraísos artificiais” 

(serviços de internet, televisão a cabo e tele-
fonia móvel) é um negócio rápido de fechar, 
mas dificílimo de ser concluído ou cancelado.

Lá em casa a Sky garantia a boa ima-
gem da tv e a Net a rapidez no correio ele-
trônico do computador. Mas o serviço da 
Sky estava pesando no orçamento. Decidi-
mos, então, adquirir um pacote mais bara-
to (internet e tv), da Net. Pra quê. Foram os 
técnicos entrando por uma porta e o sosse-
go saindo por outra.

Depois de seis ou sete visitas de técni-
cos da Net – o que acertávamos com a cen-
tral, por telefone (e bote telefone nisso!), 
nunca combinava com a ordem de serviço 
-, finalmente o sinal estabilizou. Aí chegou 
a fatura, com um valor acima do acertado. 
O erro foi reparado, mas repetiu-se nos dois 
meses seguintes.

Após dezenas de telefonemas (quem já 
caiu nessa arapuca sabe como é: você liga 
para um 0800 e, se tiver sorte, o atendimento 
será rápido. Depois de explicado o problema é 
que começa um transfere-transfere de setor, 
um cai-cai de linha, um toca-toca de musiqui-
nha que vou te contar...), cancelamos a Net.

Chegamos à Oi, que nos prometeu um 
show de internet, tv e telefonia. A Velox até 
hoje não foi instalada. Mas o telefone não 
parou, com gente ligando para oferecer 
serviços (um inclusive foi debitado na con-
ta corrente). Batemos o martelo: o assunto 
agora vai pro Procon ou pra quem possa 
nos socorrer.

 

Um ato tão simples como sacar dinheiro de um caixa eletrônico tornou-se 
uma operação de risco para a paciência do mais paciente dos “clientes”. 

Aos 25 anos, o neto da prefeita de 
Patos, Francisca Motta, já havia presi-
dido, no mandato passado, a Comissão 
de Fiscalização e Controle da Casa. 
Agora, terá uma tarefa mais árdua 
pela frente, a considerar a magnitude 
da empreitada. Pela importância no 
atual contexto político, a CPI da Pe-
trobras vai atrair a atenção da mídia 
nacional. Hugo é filho do deputado es-
tadual Nabor Wanderley (PMDB).

O deputado federal paraibano Hugo Motta vai 
presidir a CPI da Petrobras. Motta foi o plano C do 
PMDB, partido ao qual caberia a indicação. Antes, 
a função havia sido oferecida a Lucio Vieira Lima 
(BA), uma “compensação” pela derrota sofrida 
na eleição de líder da bancada do partido. Com a 
negativa do deputado baiano, a presidência foi 
oferecida ao também paraibano Manoel Júnior, 
que a recusou.  

HugO NA CPI 1

POlUiÇÃO DO RiO

AgEntES DA DitADURA nA miRA DO mPF
O Ministério Público Federal (MPF) vai mapear os 434 casos de mortos e desaparecidos, durante a 
ditadura militar, relatados pela Comissão Nacional da Verdade (CNV). O objetivo é identificar inves-
tigações ainda não instauradas para propor inquéritos civis públicos. Desde 2011, foram instau-
rados 290 procedimentos de investigação criminal e ajuizadas 12 ações penais contra 24 agentes 
civis e militares que participaram de sequestros, homicídios e ocultação de cadáveres. Os crimes 
ocorreram entre 1964 e 1985.

EnDURECEU DiREÇÃO ESCOlAR
No dia 16 de março, será rea-
lizada consulta pública sobre 
a poluição do Rio Gramame. 
Tramita no Ministério Público 
Federal  Inquérito Civil que in-
vestiga o despejo de produtos 
químicos no leito do manan-
cial. Com a consulta, o MPF 
quer ouvir as comunidades 
afetadas diretamente pela 
poluição e convocar órgãos 
federais, estaduais e muni-
cipais para que apresentem 
soluções para o problema.  

O Brasil endureceu o discur-
so com o governo indonésio. 
Com a recusa da presidente 
Dilma Housseff em receber 
a carta credencial de Toto 
Ryanto, ontem, o embaixador 
da Indonésia fica impedido 
de representar seu país em 
audiências e solenidades 
oficiais no Brasil. O governo 
brasileiro tenta evitar a exe-
cução do brasileiro Rodrigo 
Gularte, preso por tráfico de 
drogas no país asiático.

Candidatos a cargos de 
direção de estabelecimen-
tos escolares já podem 
se inscrever para curso 
preparatório, no Centro de 
Capacitação de Professo-
res Luiz Alberto Coutinho 
(Cecapro), na Avenida Bei-
ra Rio, ou pelo e-mail dfc.
cecapro@gmail.com. As 
aulas acontecem de 2 a 
27 de março, de segunda 
a sexta-feira, das 18h30 
às 22h30.  

uN informe
PEtRObRAS: O CERCO SE FEChA

hUgO nA CPi 2

O cerco se fecha para 
as empresas acusadas 
de desvios de recursos 
públicos da Petrobras. 
Depois das demandas 
que resultaram na pri-
são de executivos, as 
empresas investigadas 
pela Operação Lava Jato, 
agora, terão de res-
ponder na esfera cível 
pelas irregularidades 
apontadas pela Polícia 
Federal. As cinco ações 
de improbidade admi-
nistrativa ajuizadas 
pelo Ministério Público 
Federal, ontem, cobram 
R$ 319 milhões de res-
sarcimento ao erário e 
R$ 959 milhões como 
pagamento de multa civil, além de R$ 3,19 bilhões como indenização por danos morais coletivos. 
Somados, os valores chegam a R$ 4,47 bilhões. Se condenadas, as empresas OAS, Camargo Corrêa, 
Mendes Júnior, Sanko, Engevix e Galvão Engenharia ficarão também impedidas de celebrar contra-
tos com o poder público e não poderão receber incentivos fiscais.  
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PB fecha 2014 com maior taxa de 
crescimento no setor de serviços
Estado ficou entre os 
nove da região Nordeste, 
segundo constatou a PMS

Apontado como ati-
vidade mais dinâmica da 
economia, o setor de servi-
ços da Paraíba fechou o ano 
passado com a maior taxa 
de crescimento nominal 
entre os nove Estados da 
Região Nordeste. Segundo 
a Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS), divulgada on-
tem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Estado registrou 
alta de 8,8% no acumulado 
dos doze meses de 2014, 
acima dos Estados da região 
como Ceará (8%) e da Bahia 
(7%). O índice ficou acima 
também da média do país 
(6%). Em dezembro, o cres-
cimento do setor da Paraíba 
ficou em 3,2%.

No ranking do cenário 
nacional, a taxa de cresci-
mento do Estado encerrou 
na quarta posição do país. 
O Distrito Federal (15,8%), 
Santa Catarina (9%) e Goiás 
(9%) ao lado da Paraíba 
(8,8%) lideraram o indicador 
no acumulado do ano passa-
do, enquanto Piauí (0,7%), 
Roraima (-0,3%) e Amapá 
(-1,2%) apresentaram as 
menores taxas de crescimen-
to do país. 

Serviços às famílias
Segundo o IBGE, no ano 

passado, a maior taxa de 
crescimento acumulado foi 
observada no segmento de 
serviços prestados às famí-
lias, 9,2%. No segmento, os 
serviços de alojamento e ali-
mentação cresceram 9,5%, 
além dos serviços profissio-
nais, administrativos e com-
plementares (9,3%).

Na Paraíba, o setor de 
serviços também liderou 
o saldo de geração de em-
pregos entre as atividades 
econômicas. De acordo com 
os dados do Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados), órgão do 
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), o setor de ser-
viços gerou saldo de 10.148 
postos de janeiro a dezem-
bro no ano passado no Esta-
do, expansão de 25,22% so-
bre o mesmo período do ano 
passado (8.104).

A Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), primeiro in-
dicador conjuntural mensal 
que investiga o setor de servi-
ços no país, abrange as ativi-
dades do segmento empresa-
rial não financeiro, exceto os 
setores da saúde, educação, 
administração pública e alu-
guel imputado (valor que os 
proprietários teriam direito 
de receber se alugassem os 
imóveis onde moram).

Agnelo Queiroz tem 
bens bloqueados

Ontem, o juiz Álvaro Ciarli-
ni, da 2ª Vara da Fazenda Pública 
do Distrito Federal, determinou 
o bloqueio dos bens do ex-go-
vernador Agnelo Queiroz e de 
mais quatro pessoas, dentre eles 
Maruska Lima de Sousa Holanda, 
presidente da Terracap; Carlos 
André Duda, secretário de Esta-
do; Jorge Antônio Ferreira Braga 
vice-presidente do Sindeletro-DF 
e Sandoval de Jesus Santos. Os 
bens totalizam R$ 37,2 milhões. 
A ação havia sido protocolada na 
última sexta-feira (13).

O Ministério Público do 
DF e Territórios (MPDFT) fez o 
pedido após constatar diversas 
irregularidades na realização de 
um evento da Fórmula Indy. Se-
gundo informações do MP, a de-
cisão foi concedida na ação civil 
pública movida pela força-tarefa 
do Ministério que tem como ob-
jetivo invalidar o termo de com-
promisso firmado entre Agnelo 
e a Empresa Rádio e Televisão 
Bandeirantes, a Band. A parceria 
custaria cerca de R$ 3,7 milhões 
aos cofres públicos.

Escola do Legislativo 
com matrícula aberta

Quem pretende estudar na 
Escola do Legislativo “Félix de Sou-
sa Araújo” já pode fazer as inscri-
ções para as 300 vagas disponíveis 
neste semestre. As aulas começam 
no dia 2 de março para os cursos 
normais e no dia seguinte, para o 
cursinho pré-Enem. Os alunos não 
pagam taxa de matrícula e devem 
ter idade a partir dos 16 anos 
para inscrever-se. A instituição é 
vinculada à Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), por meio de sua 
Mesa Diretora, e é supervisionada 
pela Secretaria Legislativa.

Para o primeiro semestre 
de 2015 são oferecidos cursos de 
línguas estrangeiras como Inglês, 
Espanhol e Francês em diversos 
níveis, além de redação oficial. Tam-
bém estão disponíveis o cursinho 
pré-Enem, curso de Informática, 
normas de cerimonial, procurador 
e técnico legislativo, taquigrafia 
e capacitações continuadas. A 
escola também oferta curso de 
Libras e as turmas de línguas são 
formadas, no máximo, com cerca 
de 25 alunos.

Litoral tem 53 praias 
liberadas para banho

A Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente (Sudema) 
classificou 53 praias do Litoral paraiba-
no como apropriadas para o banho. A 
qualidade da água varia entre excelen-
te, muito boa e satisfatória. Segundo 
o relatório semanal de balneabilidade, 
apenas trechos das praias do Jacaré, 
em Cabedelo;  Manaíra, em João Pes-
soa,  e de  Maceió em Pitimbu devem 
ser evitadas pelos banhistas.

No Município de Cabedelo 
deve ser evitada a área localizada na 
margem direita do estuário do Rio 
Paraíba. Já em João Pessoa, as áreas 
localizadas 100 metros à direita e à 
esquerda da quadra de Manaíra, da 
galeria próxima ao Mag Shopping  e do 
Maceió da Praia do Bessa.  Em Pitimbu 
a recomendação para os banhistas é 
respeitar a área de 100 metros à di-
reita e à esquerda da desembocadura 
do Riacho do Engenho Velho. 

A equipe da Coordenadoria de 
Medições Ambientais da Sudema divul-
ga, uma vez por semana, a situação de 
balneabilidade das 56 praias, por meio 
de coleta de material para análise nos 
municípios costeiros do Estado.

Os serviços de alojamento e alimentação cresceram 9,5%, além dos serviços profissionais, administrativos e complementares (9,3%)

FOTO: Reprodução/Internet

O setor de ser-
viços gerou 
saldo de 10.148 
postos de janei-
ro a dezembro 
do ano passado 
no Estado da 
Paraíba, expan-
são de 25,22%

A Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) convocou os repre-
sentantes de todas as salas de ci-
nemas da capital para reunião na 
próxima terça-feira (24), às 10h, na 
sede da Secretaria, com o objetivo 
de cobrar explicações de ações re-
ferentes à limitação do consumo 
de alimentos adquiridos fora das 
dependências do cinema. Foram 
notificados os estabelecimentos 
Cinesercla (shopping Tambiá), Ci-
nespaço (Mag Shoping) e autuado 
o Cinépolis (Shopping Manaíra).

O secretário Helton Renê ex-
plica que desde a semana passada 
vem recebendo denúncias, através 
das redes sociais e por telefone, 
de consumidores que reclamam 
da proibição de entrar no Cinépo-

lis com alimentos, como diz um 
cartaz à porta do estabelecimen-
to. “Estamos autuando o cinema 
porque, a priori, a prática se con-
figura abusiva por ser considera-
da venda casada, o que é ilegal, 
e fere a legislação vigente de de-
fesa do consumidor”. Ele afirma 
que “por ser um espaço de cultura 
e lazer, prestando um serviço de 
entretenimento, os cinemas estão 
sob a luz da legislação que rege a 
relação consumerista”.

O titular do Procon-JP adian-
ta que “convocamos a reunião 
para ouvir as explicações do re-
presentante do Cinépolis e cobrar 
a adequação ao Código de Defesa 
do Consumidor. Àqueles que não 
usam essa prática, entendemos que 
será uma ação preventiva. Após 

essa reunião de esclarecimentos do 
que é legal e ilegal, ninguém po-
derá dizer que não foi advertido”, 
salienta Helton Renê, esclarecendo 
que o cinema autuado terá o prazo 
legal de defesa, de 10 dias, a con-
tar da data da autuação.

O inciso I do artigo 39 do Códi-
go de Defesa do Consumidor, que 
versa sobre as práticas abusivas é 
bastante claro quanto ao que se ca-
racteriza como venda casada, que é 
o que ocorre com o Cinépolis. O tex-
to do inciso I do artigo 39 do CDC 
diz que “É vedado ao fornecedor 
de produtos e serviços, dentre ou-
tras práticas abusivas: condicionar 
o fornecimento de produto ou de 
serviço ao fornecimento de outro 
produto ou serviço, bem como, sem 
justa causa, a limites quantitativos”.

Procon notifica e autua cinemas
práticA dE vEndA cAsAdA

Três estações de trabalho 
com equipamentos para aná-
lise de dados de crimes ciber-
néticos vão auxiliar a Polícia 
Civil da Paraíba na elucidação 
de crimes cibernéticos ocorri-
dos no Estado. O material, que 
pertence ao Instituto de Polícia 
Científica (IPC), representa um 
investimento de R$ 50.937,00 
e foi repassado pela Secretaria 
Nacional de Segurança Públi-
ca (Senasp). Para atualizar o 
Laboratório de Computação 
Forense, sobretudo no que se 
refere à investigação de crimes 
como o de pedofilia através 
do uso de computadores, ce-
lulares, smartphones e outros 
equipamentos eletrônicos.

Com a utilização das esta-
ções de trabalho, do tipo Wor-
kstation HP Z820, a Paraíba 
passa a operar com o que há 
de mais moderno na atualida-
de no que se refere à análise de 
dados de crimes cibernéticos. 
“Com isso, vamos ter condi-

ções de recuperar informações 
de celulares e qualquer tipo de 
equipamento eletrônico. São 
dados que, geralmente, são 
apagados e agora vamos ter 
condições de analisar”, infor-
mou Vinícius Rocha, perito ofi-
cial criminal  do Laboratório de 
Computação Forense.

O equipamento tem uma 
capacidade de armazenamen-
to de três terabytes, o que 
garante que muito mais apa-
relhos possam ter os dados 
analisados pelo laboratório em 
um menor espaço de tempo. “O 
IPC passa a integrar uma gran-
de rede de análise de dados 
em todo o Brasil. Os principais 
IPCs do país contam com esse 
tipo de equipamento e nós es-
tamos nesse mesmo patamar. 
Hoje nós temos o que há de 
mais avançado nesta área para 
a recuperação e análise de da-
dos de equipamentos eletrô-
nicos”, disse o perito criminal, 
Jadson Cantanhede.

IPC tem equipamento 
para fazer elucidação

crimEs cibErnéticos

Cinco assaltantes de 
caixas eletrônicos no Dis-
trito Federal, no Ceará e 
em Goiás foram presos 
ontem em um avião no 
Aeroporto Internacio-
nal de Brasília, quando, 
segundo a Polícia Civil, 
chegavam de Joinville, 
em Santa Catarina, para 
praticar novos crimes na 
capital. Um detento do 
presídio de Cajazeiras, 
na Paraíba, coordenava 
o grupo de dentro da 
casa de detenção. 

A polícia prendeu 
ainda outras duas pes-
soas e apreendeu uma 
menor. Dois suspeitos já 
estavam presos e tam-
bém responderão pelos 
crimes: um deles, segun-
do a polícia, coordenava 
o grupo de dentro do 

presídio de Cajazeiras, 
na Paraíba. No total, dez 
pessoas serão indiciadas 
pelos crimes de organi-
zação criminosa e roubo 
qualificado. Na baga-
gem despachada pelos 
assaltantes no avião em 
que foram presos, a po-
lícia encontrou serras-
copo, bicos de maçarico, 
pés de cabra, luvas e ou-
tros equipamentos utili-
zados nos assaltos.

As investigações 
começaram após uma 
agência bancária ser 
assaltada em Brasília, 
no final de novembro. 
Segundo a polícia, en-
tre novembro de 2014 
e janeiro deste ano, os 
presos assaltaram oito 
agências bancárias - 
quatro delas no DF.

Ladrões são presos 
dentro de avião no DF

cAixAs ELEtrônicos
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Lançados os CDs “The 
art of Mc Cartney” e 
“Shadows in the night”

MÚSICA

FOTOS: Rafael Passos

Rieg e Gauche se apresentam no Pogo Pub, no Centro Histórico

Psicodelia garantida

As bandas Gauche e Rieg 
se apresentam hoje, 
às 22h no Bar e casa 
de show Pogo Pub, 
localizado no Centro 
Histórico. Embora 
seja a primeira apre-
sentação entre elas, 

os dois grupos tem algo que as unem 
fortemente: a figura do baterista e 
produtor Nildo Gonzalez, já que Nildo 
é a conexão entre Rieg e Gauche, por 
ser o produtor musical do primeiro 
álbum de Gauche, Teatro de Serafins. 
As duas bandas paraibanas tocam mú-
sicas de seus novos trabalhos, Teatro 
de Serafins e 12:00, respectivamente. 
Os ingressos podem ser adquiridos na 
porta do local, ao preço de R$ 10.

A banda Gauche é composta por 
Bruno Guimarães (vocal, teclado, 
guitarra base), Berg Ferreira (bai-
xo), Luís Venceslau (guitarra solo) 
e Paulo Alvez (bateria). Teatro de 
Serafins foi considerado, por diver-
sos blogs e sites especializados em 
música independente, como um dos 
melhores discos nacionais de 2014. 
O disco foi gravado e mixado no Es-
túdio Mutuca, em João Pessoa e mas-
terizado por Arthur Joly, no Estúdio 
Reco-Master, em São Paulo. A arte 

Lucas Duarte  
Especial para A União

do disco foi feita pelo artista plástico 
Thiago Trapo. 

Quem irá, em breve, lançar o seu 
primeiro álbum é o Rieg. A banda está 
no Estúdio Mutuca mixando o material 
registrado ao longo do ano passado.  
Formada por Between2d (vocal, sam-
pler e synth), Jesi (baixo) e Nildo Gon-
zalez (bateria), Rieg une a experiência 
e os diferentes backgrounds de seus 
músicos intensificando a complexidade 
do som e das letras compostas em in-

glês, alemão e português pelo vocalista, 
que possui cidadania alemã e norte-a-
mericana. A banda apresenta um show 
rico de elementos audiovisuais e com 
um som fortemente influenciado pelo 
Trip-Hop e o Pop Experimental.  

Mistura de ritmos
As bandas trazem no repertório 

um mix musical onde aparecem na lista 
o Britpop dos anos 90 e o som da Psi-
codelia dos anos 60, Secos & Molhados, 

Os Mutantes, Clube da Esquina, Violeta 
de Outono. Misturando trip-hop e pop 
experimental, a sonoridade criada por 
eles é densa.   

A banda Rieg mistura composições em inglês, alemão e português, numa sonoridade complexa e cheia de ritmos que unem batidas eletrônicas aos instrumentos com resultado interessante 

Os músicos Bruno Guimarães, Berg Ferreira, Luís Venceslau e Paulo Alves compõem a Gauche, que já é destaque na cena musical alternativa 

n Evento: Show das bandas Rieg e Gauche

n Data: hoje

n Hora: 22h

n Ingresso: R$ 10

n Local: Pogo Pub, Varadouro (Centro Histórico), 

João Pessoa-PB

Serviço
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Marca da civilização

Walter
GalvãoDia de branco

Orégano (origanum vulgare)

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Dizem que a 
presidenta dá 
esbregues e 
esculachos nos 
seus auxiliares. 
Como aquele 
tirano austríaco

galvaopvw@gmail.com

O fascínio por livros continua. E isso é 
ótimo. A malhação cognitiva que robustece 
a musculatura do pensar na aquisição e pro-
dução do conhecimento ainda necessita dos 
estímulos que esse objeto proporciona desde a 
sua invenção. Não sei ainda por quanto tempo. 
Pois já existem geladeiras que fornecem um 
extrato da qualidade calórica dos alimentos 
que guarda.

Smartphones se conectam a bancos de 
dados multimídias e permitem o navegar 
randômico entre os dados das estruturas da 
sílica que abasteceu os blocos das pirâmides 
egípcias e as 700 espécies catalogadas de 
orquídeas que povoam o mundo.

 Já que lembrei orquídeas, me permitam 
um breve desvio do tema livro. Não resisto a 
reproduzir o que afirma o pesquisador e fã da 
flor A. G. Leal (http://www.aorquidea.com.br/
arq01.html):

 “De acordo com as regras de nomenclatu-
ra botânica, o nome da família deve ser escrito 
em latim: Orchidaceae (derivado do grego Or-
chis). O Termo Orchis, que significa testículos, 
foi usado pela primeira vez por Theophrastus 
(c. 372 - 287 a.C.), filósofo grego, discípulo de 
Aristóteles. Theophrastus comparou as raízes 
tuberosas de algumas orquídeas mediter-
râneas com os testículos humanos. Por este 
motivo, desde a Idade Média, propriedades 
afrodisíacas são atribuídas às orquídeas”.

Mas voltemos ao nosso tema original. 
As últimas pesquisas sobre vendas de livros 
no Brasil indicam que em 2013 o consumo 
aumentou 10,4% em comparação a 2012. O 
número é expressivo: 480 milhões de exem-
plares (434,9 mi no ano anterior). 

O Governo Federal contribuiu para o 
crescimento devido à elevação das compras no 
mercado editorial dos didáticos.

 Se o suporte impresso está sob a ameaça 
das traças eletrônicas, bits e bites que aos 
poucos revogam relações táteis que o papel 
favorece, o princípio instrumental do livro 
eletrônico é o mesmo: uma obra de qualquer 
gênero destinada a transmitir vivências.

Vivências divertidas e curiosas, dramáticas 
ou fantásticas, enigmáticas ou revolucionárias 
sempre atraíram leitores desde a época que só 
a pouquíssimos eleitos o acesso a tal objeto era 
reservado. Uma das razões: produzir um livro 
era operação tecnológica de alta complexidade, 
como é complexo o algoritmo que dá vida ao 
livro digital. 

O papel só se afirma como suporte preferen-
cial a partir do século XIV, e era caro pra car-
amba. As primeiras bibliotecas consideradas 
públicas estavam encalacradas nos castelos 
sob o domínio de reis e rainhas. Só eram públi-
cas porque as famílias dos mandatários tinham 
acesso. 

Outro problema era a formação técnica 
dos copistas. Cada cópia levava um tempo 
enorme de produção, o que inibia a circulação 
da obra.

O romance “O nome da rosa”, de Umberto 
Eco, é uma boa introdução a quem ainda não se 
familiarizou com o fantástico mundo da pro-
dução dos livros e das bibliotecas. O filme de 
Jean-Jacques Anaud, inspirado na obra, é uma 
positiva proposta visual do universo das aba-
dias do medievo com suas linhas de produção, 
os copistas, os artífices das iluminuras, além 
da persistência do represamento do saber em 
benefício do pensamento único abastecido pela 
teologia hegemônica.

Isaac Newton, que não foi o inventor da 
torta de maçã, como escreveu aquele jovem em 
sua famosa redação no Enem, se submeteu à 
eleição para professor de Cambridge em 1667. 
Entre os privilégios do cargo, um dos mais 
cobiçados era o acesso à biblioteca da institu-
ição. 

De Newton às bibliotecas da UFPB e do Es-
paço Cultural, a trajetória da civilização persiste 
engastada nas páginas impressas dos livros. 
Está migrando para as telas luminosas dos 
suportes digitais. Mas o fascínio continua. 

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

A rigor, eu nunca vim a saber a origem da 
expressão “dia de branco”. A ouvia, todas as 
semanas, de preferência nas manhãs das se-
gundas-feiras, dita pela minha mãe, quando nos 
punha fora da cama. “Acorda, menino, que hoje 
é dia de branco” – e ai de quem não cumprisse a 
ordem de imediato.

Hoje, tantos e tantos anos depois, me lem-
brei da frase quando, acostumado ao novo ritmo 
incessante de trabalho a que me tenho subme-
tido nos últimos quatro anos, me vi no feriadão 
de Carnaval  a rolar pela cama, esperando que 
o tempo passasse. Aqueles dias, portanto, não 
eram dias de branco e eu  não tinha a obrigação 
de ir para o trabalho.

Pensando bem, acho que essa expressão 
remonta ao tempo dos escravos, pois minha 
avó, Mãe Venância, já velhinha,  ainda a repetia 
quando, no meio da semana, alguém se espre-
guiçava: “vai já para o trabalho, hoje é dia de 
branco”, dizia com determinação. E ela, natural-
mente, sabia do que falava pois, egressa do sé-
culo 19, se não viveu os tempos da escravatura, 
deve ter ouvido muitas histórias da época.

Pelo que a história conta, cabia aos escra-
vos as tarefas mais pesadas, como cuidar do 
gado,  recolher e distribuir a água que vinha 
dos açudes, limpar a roça para plantar e colher, 
subir no telhado para tirar as goteiras e até 
preparar as sinhás mocinhas para as festas de 
São João.

Aos brancos, isto é, os que mandavam,  ca-
bia fazer os trabalhos mais fáceis, a exemplo de 
ir à escola, frequentar a igreja, ajudar o padre 
na manutenção das paróquias, patrocinar festas 

com os fazendeiros vizinhos e, principalmente, 
cuidar da família e dos negócios.

Se não era bem assim, já não há quem tenha 
vivido aqueles tempos e possa tirar as minhas 
dúvidas, daí porque me mantenho centrado na 
hipótese mais coerente com as lições da histó-
ria do Brasil – os escravos trabalhavam todos 
os dias, o dia todo e aos brancos cabia executar 
atividades bem distintas e, por isso mesmo, pró-
prias de quem era livre.

Dia de branco, portanto, era dia de trabalho 
para todos, indistintamente, fossem escravos 
negros,  pessoas pobres ou remediadas.

E quem souber de versões diferentes para a 
expressão ainda hoje difundida, embora pouco 
conhecida dos jovens, que venha me socorrer, 
até porque neste  sábado - que não é dia de 
branco – temos mais tempo para contar e ouvir 
estórias. 

Depois de amanhã, segunda-feira, com cer-
teza, as coisas serão diferentes. Logo cedinho, 
vamos  levantar da cama e nos preparar para a 
escola ou para o  trabalho. Claro que, em alguns 
casos, ainda haverá a necessidade de a mãe ad-
vertir para o menino:

- Levanta e corre, que hoje é dia de bran-
co...

E, embora não seja dia de branco o título da 
bela  música de Geraldo Azevedo, vale a pena 
lembrar a letra do “dia branco”: Se você vier/pro 
que der e vier/comigo. Eu lhe prometo o sol/se 
hoje o sol sair/ou a chuva/se a chuva cair. Nesse 
dia branco/se branco ele for/esse tanto/esse 
canto de amor. Se você quiser e vier/ pro que 
der e vier/comigo... 

“Caro narratário, o que foi 
que você achou do ministro da 
Justiça ter recebido os advogados 
das empreiteiras envolvidas no 
escândalo da Petrobras? 

Doutor Cardozo não devia 
ter feito isso. Ele é o chefão da 
Polícia Federal, e o inquérito 
ainda está rolando. Se as emprei-
teiras procuraram o ministro, é 
porque ele tem alguma influência 
no inquérito. Claro que tem, ou 
não seria ministro. Doutor Car-
dozo, além de ministro, é filiado 
ao PT. Disse a âncora que o Dou-
tor Cardozo é um 
dos ministros em 
que a presidenta 
mais confia. E nos 
outros, quanto ela 
confia?

Dona Dilma 
teve dificuldade 
em compor sua 
equipe, depois 
do escândalo da 
Petrobras. Houve 
convocados que 
não quiseram 
aceitar o cargo. 
Não era para menos: ministro 
tem de vestir paletó, botar grava-
ta no pescoço, receber advogados 
de empreiteiras, tomar cafezinho 
com eles. Depois, ir relatar à pre-
sidenta como foi, como não foi, e 
ouvir o esbregue se ela não gos-
tar do encaminhamento. Dizem 
que a presidenta dá esbregues e 
esculachos nos seus auxiliares. 
Como aquele tirano austríaco. Eu 
que não quero esse emprego. 

A âncora disse que os advo-
gados queriam saber do ministro 
se iria constar no inquérito a 

notitia criminis das contas de 
brasileiros no HSBC (Hong Kong 
and Shanghai Banking Corpo-
ration). Outro âncora disse que 
são milhares de contas, algumas 
delas de empreiteiras, ou de pes-
soas ligadas a elas. E de políticos, 
cantores, artistas. Deve ter de 
traficantes e bicheiros também. 
Eles estão fora de moda com esse 
barulho das empreiteiras. 

Quando eu era menino (há 
mais de meio século), ouvi de 
um engenheiro que a estrada 
para Campina Grande do Norte 

(leia-se BR 230) 
custou muito 
dinheiro, mais 
do que o preço 
real. Naquele 
tempo ainda 
não se usava 
a expressão 
“superfatura-
mento”. Mas o 
doutor me disse 
que o terreno 
era contabiliza-
do como grani-
to, ou calcário, 

quando era de terra; que se dizia 
que os aterros vinham de longe, 
quando na verdade vinham de 
perto; e assim por diante. 

Tão caras e as estradas bra-
sileiras são perecíveis às chuvas. 
Quando o inverno se anuncia 
elas apresentam aquelas panelas, 
logo transformadas nos enormes 
caldeirões capazes de engolir 
pneus de caminhões. Eu mesmo 
já empenei rodas e perdi pneus 
nessas estradas do Brasil. Ainda 
bem que saí vivo.

Há estradas do tempo do 

Império que estão em perfeito es-
tado. Digo do Império Brasileiro, 
mas do Império Romano tam-
bém. E dos Incas. Naquele tempo 
não havia empreiteiras. Os gover-
nos deviam copiar as técnicas de 
se fazer estradas naquelas serras 
tão ladeirosas, nas ladeiras de 
Machu Pichu. Será que os advoga-
dos das empreiteiras sabem? Mas 
eles entendem mais de petróleo. 
E de contas secretas. 

Essa visita de cortesia que 
os doutores fizeram ao ministro 
lembra-me o cheiro do orégano 
que antigamente se botava nas pi-
zzas. Era um cheiro forte que saía 
da cozinha, na frente do garçom, 
até o salão. A Pizzaria Capri, na 
Lagoa do Detrás (a Lagoa de Dona 
Maria), usava um orégano assim. 
Agora, voltei a sentir esse cheiro 
no escândalo da Petrobras. 

Escândalo. Como será que os 
mafiosos dizem? Por um tempo 
achei que fosse “scandalli”, por 
causa da marca das sanfonas de 
Sivuca e de Lucy Alves. Mas não 
encontrei tradução para essa 
palavra. Já tive a honra de condu-
zir a sanfona de Sivuca depois do 
espetáculo, mas não perguntei ao 
mestre pela tradução de “scan-
dalli”, pois achava óbvio. Sua 
viúva e parceira Glorinha tam-
bém não sabe. O jeito é invocar 
o padre Ernando Teixeira (ele 
lê esta coluna), doutor em artes 
pela Itália, como narratário: 

- Padre, “scandalli” é pecado? 
Por que é marca de sanfona? Tem 
alguma coisa a ver com a Petro-
bras?

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

Plumes-à-gage
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

Corações de Ferro
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.

ZÉ MEIota

Filme policial é a atração de hoje do 
projeto Estacine, na Estação das Artes

Drama traz batalhas durante segunda guerra

Em pleno início dos festejos momescos, sábado passa-
do, 14, após  tomar conhecimento, pelos jornais O Globo e 
Folha de S. Paulo, que o ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, recebera em seu gabinete advogados representan-
tes das construtoras Odebrecht, Camargo  Corrêa e UTC, 
envolvidas na Operação Lava Jato, o ex-presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Joaquim Cardoso, postou em sua 
conta no Twitter — Joaquim Barbosa (@joaquimboficial) a 
seguinte mensagem:

“Nós, brasileiros honestos, temos o direito e o dever 
de exigir que a presidente Dilma demita imediatamente o 
ministro da Justiça”. 

O jornal O Globo noticiou que três advogados repre-
sentantes da Odebrecht haviam sido recebidos pelo minis-
tro da Justiça, enquanto a Folha de S. Paulo acrescentou 
outros advogados de construtoras como a UTC e a Camar-
go Corrêa, igualmente envolvidas no escabroso escândalo 
da Petrobras, objeto de investigação pela Operação Lava 
Jato. 

Segundo comentários de blogueiros e colunistas polí-
ticos, os advogados se animaram com a recente decisão do 
STF de manter livre o ex-diretor de Serviços da Petrobras, 
Renato Duque, considerando com isso a possibilidade de 
os 11 diretores das construtoras serem soltos, até porque o 
Supremo tem sete ministros indicados pelo PT.

Tão logo explodiu a sua bomba contra o ministro 
Cardozo, o ex-presidente do STF recebeu de contra-ataque 
uma saraivada de mísseis arremessados por petistas, dilmil-
tas, lulistas e outros istas que ainda estão satisfeitos com o 
status quo político e econômico brasileiro atual, aos quais 
Barbosa denomina de “plumes-à-gage”, para ironizá-los 
como pessoas que escrevem a serviço de outras ou que são 
pagas para defendê-las. E lança o desafio: “Experimentem 
ser livres! Sei que isso seria extremamente penoso e ‘custo-
so’ para vocês”.

Na terça-feira, 17, Joaquim Barbosa voltou à carga 
pelo Twitter, rebatendo que os seus críticos fingem não 
saber que hoje ele é um cidadão livre: ”Livre das amarras 
do cargo público. Cidadão na plenitude dos seus direitos, 
pronto (para) opinar sobre as questões da Pólis”. 

Para fundamentar seu pedido de demissão do ministro 
Cardozo, Barbosa argumenta: “Se você é advogado num 
processo criminal e entende que a polícia cometeu exces-
sos/deslizes, você recorrer ao juiz. Nunca a políticos!” 
E acrescenta: “Os que recorrem à política para resolver 
problemas na esfera judicial não buscam a Justiça. Buscam 
corrompê-la. É tão simples assim”.

Partidos da Oposição representados no Congresso Na-
cional decidiram pedir a intervenção da Comissão de Ética 
Pública da Presidência da República para que o ministro da 
Justiça explique por que concedeu audiências a advogados 
das empresas envolvidas na Operação Lava Jato sem regis-
trá-las em sua agenda ministerial. No Senado, seguiu-se a 
opinião de Barbosa: demissão do ministro Cardozo. Já! 

O longa-metragem À 
Espera de Um Milagre, 
drama policial dirigido 
e roteirizado por Frank 
Darabont, será exibido 
hoje, a partir das 16h, no 
Miniauditório da Estação 
das Artes Luciano Agra, 
instalada anexa à Estação 
Cabo Branco e localizada 
no bairro Altiplano, em 
João Pessoa, dentro da 
Mostra Ficção promovi-
da pelo Projeto Estacine. 
Depois, a crítica de cine-
ma e comentarista Josefa 
Vênus falará a respeito do 
filme. Já amanhã, dentro 
da Mostra Grandes Dire-
tores - Roman Polanski, 
ainda integrante do even-
to, a atração será, nos 
mesmos horário e local, o 
romance dramático Tess 
Uma Lição de Vida, que 
também é um longa. Em 
ambas sessões, a entrada 
é gratuita ao público. 

Produção norte-a-
mericana de 1999 com 
3h9min de duração e ba-
seada no livro homônimo 
de Stephen King, lançado 

Filme dirigido por Frank Darabont retrata o drama do corredor da morte numa penitenciária

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: 12h40 e 15h 
Manaíra7: 13h20 e 15h45  Manaíra10/3D: 14h15, e 
16h20 CinEspaço 3: 14h, 15h50 e 17h40  Tambiá 
6/3D:  14h20 , 16h20 e 18h20

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).   Tambiá 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. Manaíra3:12h50, 18h15 e 21h15 Cines-
paço4:  21h40 Tambiá6/3D:  20h40
 
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 Manaíra9/3D:  13h, 16h,   19h  e 22h Manaíra 
11:  14h, 17h e 20h  CinEspaço1: 14h, 16h30, 19h 
e 21h30  CinEspaço 3: 19h30 e 21h40 Tambiá 5: 
14h, 16h20, 18h40 e 21h 

CORAÇÕES DE FERRO (EUA 2014). Gênero: Drama, ação. Du-
ração: 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  3:  
15h30  Manaíra 6:  17h15 e  20h15

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 8:  17h30 e 21h50 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:  14h45 e 19h40 Tambiá4: 
14h30, 16h30, 18h30  e 20h30

UM SANTO VIZINHO (EUA 2015). Gênero: Comédia 
. Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Theodore Melfi. Com Bill Murray, Melissa 
McCarthy, Jaeden Lieberher. Maggie (Melissa 
McCarthy) acaba de se divorciar. Ela e o filho de 
12 anos -fragilizado pela separação dos pais - se 
mudam. Um vizinho, St. Vincent De Van Nuys (Bill 
Murray), se aproxima deles e se oferece para cui-
dar do menino. Depois de hesitar, Maggie aceita, 
pois é enfermeira e faz plantões de madrugada.
Uma grande amizade nasce entre o menino e o 
veterano de guerra, Vincent. Apesar de ele não 
ser a pessoa mais indicada para cuidar de uma 
criança, essa amizade faz muito bem ao menino.. 
Manaíra1: 14h30 , 17h, 19h50 e 22h10  Tambiá 
1:  14h45, 16h45, 18h45 e 20h45 CinEspaço 2: 
14h, 16h, 18h, 20h e 22h

três anos antes, À Espe-
ra de Um Milagre conta 
a história do corredor da 
morte de uma prisão su-
lista, em 1935. Paul Ed-
gecomb (Tom Hanks) é 

o chefe da guarda da pri-
são, que tem John Coffey 
(Michael Clarke Duncan) 
como um de seus prisio-
neiros. Aos poucos, de-
senvolve-se entre ambos 

uma relação incomum, 
firmada na descoberta de 
que o prisioneiro possui 
um dom mágico que é, ao 
mesmo tempo, misterio-
so e milagroso. 
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Diversidade

Dois CDs com “covers” de luxo chegam às lojas brasileiras com clássicos

Cachaçaria Philipéia, 
promove o Baile da 
Ressaca, hoje em 
João Pessoa

Paul e Dylan recomendaUNIÃO  A

Fica exposta até 
domingo a arte 
do paraibano 
André Camelo, 
em “Traçando 
Linhas”, parte 
da mostra Em 
Quadrinhos, da 
Estação Cabo 
Branco. São 
14 obras, em 
sua maioria monocromáticas, utilizando a 
técnica de nanquim sobre papel. Mulheres, 
crânios e animais silvestres se destacam 
nas obras, sempre com um toque de fanta-
sia e mística. A exposição fica aberta das 
9h às 21h, com entrada franca.

André Luiz Maia

Jornal Nacional – 
Modo de fazer

AfroNordestinas 

Traçando Linhas

A obra é de autoria do jornalista e apresentador 
âncora do jornal nacional, William Bonner, foi 
lançado em 2009 onde foi o décimo oitavo livro 
mais vendido no Brasil na categoria não-ficção, 
conforme a Revista Veja, e mostra como é feito 
diariamente o Jornal Nacional. A obra tem o ob-
jetivo de mostrar de maneira clara, mesmo para 
quem não seja profissional do jornalismo, como 
é construído, dia a dia, o telejornal de maior au-
diência do Brasil. Jornal Nacional - Modo de Fazer 
não é como a receita tradicional, imutável, de um 
bolo. Para chegar aos 46 anos com a importância 
que tem, o JN mudou sua receita muitas e muitas 
vezes, ao sabor das novas tecnologias, do ama-
durecimento da democracia, do crescimento do 
Brasil. Mas é com orgulho que os profissionais do 
JN notam, no atual ‘modo de fazer’, a manuten-
ção do respeito ao compromisso original de mos-
trar as principais notícias do Brasil e do mundo 
com clareza, isenção, pluralidade e correção.

Lucas Duarte

Após um intervalo de praticamente dois 
anos, as rappers Kalyne Lima e Julyana Karla 
voltam a se apresentar nos palcos parai-
banos. O show da volta está marcado para 
esta segunda-feira (23) às 19h, na Praça da 
Paz, nos Bancários.  Durante o evento de 
apresentação do Plano de Ação Comunitária 
(PLA) do Projovem Urbano, o grupo Afro-
Nordestinas fará uma apresentação para 
cerca de 15 escolas do município. Vale a pena 
conferir!

Alexandre Macedo

Gravura é parte da mostra

Livro aborda trabalho diário realizado no JN

Cartaz do novo show da dupla de artistas

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de fevereiro de 2015  

Paul Mc Cartney é uma espécie de 
Tchaikovsky da música pop: nem seus 
críticos mais implacáveis e enjoados, que 
atribuem todo o mérito da rebeldia dos 
Beatles nos anos 60 a John Lennon, ne-
gam a genialidade dele como melodista. 
O próprio parceiro-mor, no momento de 
maior rivalidade entre os dois, à época 
que a banda implodiu sob o peso do ego 
de ambos e que eles se lançaram em car-
reiras solo, resmungou, na letra em que 
lhe perguntou “como você dorme?”, que 
“a única coisa que você fez foi Yesterday”. 
Uma injustiça clamorosa. Pois Hey Jude, 
que o ex-amigo escreveu para consolar 
o pequeno Sean, filho de John e Cynthia 
Powell, quando ele a deixou por Yoko 
Ono, é um dos maiores sucessos e uma 
notória obra-prima (música e letra pri-
morosas) dos quatro fabulosos, é ou não 
é, cara-pálida?

Agora, 45 anos depois desse 
conflito que não teve baixas e todos 
venceram, o mundo reverencia da 
forma mais adequada A arte de Paul 
McCartney, título de um álbum duplo 
produzido por Ralph Sall em que a 
Bulletproof (à prova de bala, hahaha!), 
selo da Sony Music, reuniu suas can-
ções “cantadas pelos maiores artistas 
do mundo”. Menas, como diria cer-
to prócer nosso! Para merecer este 
subtítulo, a obra precisaria ter incluí-
do Mick Jagger, Keith Richards, Brian 
Ferry e alguns outros dinossauros do 
roque e rola. Mas o elenco que atua 
nas 34 faixas é, de fato, fora de série. 
E já demonstra por si só que o autor 
e intérprete de Liverpool está aí vivo 
e atual em todos os sentidos. Isso não 
acontece com o grande romântico 
russo, que até hoje é desaconselhado 
para diabéticos, porque as orquestra-
ções toscas não reduzem a glicemia de 
divinas linhas melódicas, caso da Suíte 
quebra-nozes, por exemplo. Piotr Ilitch 
ainda não pode ostentar na jaqueta o 
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Estandarte homenageia Bob Laureano

Àlbum do maior letrista de música pop e tributo a um grande músico do século XX

Livros 

“à prova de bala” de James Paul.
No CD, Dr. John empresta sua verve 

bêbada de New Orleans, berço do jazz, 
à cançoneta Let ‘em in, que nem parecia 
grande coisa na miríade estelar da obra 
do baixista dos Beatles. Paul Stanley e 
Gene Simmons, da banda americana 
The Kiss, mostraram ao autor onde é 
que se esconde o rock pesado de Venus 
and Mars/Rock Show. Dion, egresso do 
rock de raiz e que lançou The Wanderer, 
vertida para o português por Erasmo 
Carlos sob o título de Lobo mau, sucesso 
do “mano” Roberto, carregou no sarcas-
mo no remake de Drive my car, sem ligar 
para o fato de que Lennon andou dan-
do palpites na letra da canção gravada 
em Rubber Soul, quando os Beatles se 
preparavam para virar o pop pelo aves-
so com Sgt. Pepper’s lonely hearts club 
band, seu rito de passagem para a madu-
reza. Astros como Billy Joel (em Maybe 
I’m amazed e Live and let die), Steve 
Miller (Hey Jude) e Cat Stevens, agora Yu-
suf, (em The long and widing road) não 
estavam nem aí por terem gravado co-
vers de luxo dos hits com o beatle.

O maior destaque da coletânea 
é Things we said today, ingênua bala-
dinha de amor adolescente do filhinho 
da mamãe de Liverpool, transformada 
numa descarga de catarro e cinismo na 
versão do velho descolado desembar-

cado das estepes geladas de Minnesota 
na folia cult do Village nova-iorquino no 
início dos anos 60. Robert Zimmerman, 
vulgo Bob Dylan, exerce na faixa a mes-
ma função que lhe é atribuída de ter in-
troduzido a maconha na vida dos Beatles 
no Hotel Delmonico em Nova York, em 
1964, durante a primeira incursão dos 
cabeludos de Liverpool na América.

O CD chegou às lojas um pouco an-
tes do último lançamento de Dylan, Sha-
dows in the night, que começa a ser 
vendido. Interessante será comparar 
o charme vintage da regravação do 
sucesso juvenil dos Beatles com as dez 
faixas em que o criador da revolucio-
nária Like a rolling stone exibe técnica 
irrepreensível e voz limpa, sem que se 
perceba sinal algum de expectoração, 
ao recriar êxitos da carreira do maior 
cantor de standards americanos Frank 
Sinatra, de quem é fã. Ao tornar a rara 
composição de “a voz” I’m a fool to 
want you ainda mais pungente do que a 
original, Bob prova que não é só o maior 
letrista da música pop, mas também 
um intérprete capaz de celebrar o mais 
dotado de todos os colegas.

The art of Mc Cartney, vários artistas, 
Sony/BMG. R$ 27,90.

Shadows in the night, Bob Dylan, 
Sony/BMG; R$ 24,90.

Se você pensou que o Carna-
val acabou quarta-feira, se enga-
nou, pois ainda tem o Bloco da 
Ressaca. A Cachaçaria Philipéia 
promove hoje em seu primeirís-
simo ano o Baile de Ressaca às 
22h no casarão, com apresen-
tações musicais e discotecagem 
seguindo a boa música, calor 
humano, cerveja gelada, cachaça 
e corpos dançantes espalhados 
pelo salão. Fique atento e não 
perca esta oportunidade de re-
lembrar os Carnavais de outro-
ra. Os ingressos serão limitados 
na hora, custando R$15 e R$10. 
Venha com máscara, cara pinta-
da e traga o seu sorriso. No local 
vai rolar o Frevo ao Côco de 
Roda, da Cumbia ao Afrobeat. 

O local
O maior reduto boêmio da 

Paraíba regado a boa cachaça, 
cultura local e música tocada, 
preferencialmente, por artistas 
paraibanos.

Bloco Violando a Madrugada comemora 
15 anos com um cortejo hoje, na capital

Orquestras e músicos locais execu-
tando exclusivamente frevos nacionais e 
os da própria agremiação animam o bloco 
carnavalesco Violando a Madrugada, cujos 
integrantes se concentram a partir das 
19h de hoje, na Rua dos Ipês, n0 30, no 
bairro dos Bancários, em João Pessoa, 
para depois percorrerem todo o entorno 
da Galeria onde se situa o Bar do Baiano, 
reduto dos componentes desde a sua 
criação. Nesta 15a edição do desfile, que 
tem por tema “Saudando a madrugada”, 
o homenageado - em caráter especial - é 
o saudoso compositor e musicista Bob 
Laureano, um dos puxadores oficiais do 
bloco, que faleceu no ano passado.

Considerado o menor bloco de arras-
to do mundo, por se limitar a dar a volta 
na quadra existente nas imediações, com 
o tema de 2015, o bloco - criado no ano 
2000 e integrado por artistas, intelec-
tuais e boêmios - revisitará a história de 
amizades e parcerias vividas desde aquela 
época pelos foliões, exaltando o botequim 
e o Carnaval de bairro como espaços de 
pertencimento e expressão cultural que 
devem ser preservados, apesar do acelera-
do crescimento urbano, além de magear a 
própria tradição da festa dedicada ao Rei 
Momo. 

Por não ter cordão de isolamento, o 
Violando a Madrugada conta com a pres-
timosa colaboração de artistas plásticos 

locais, seja na concepção das camisetas 
como Art´cor e com caricaturas, seja na 
composição e execução de frevos por 
vários músicos, a exemplo dos maestros 
Alcantara, Bebé de Natércio, Roberto 
Araújo e Teinha. fundado por poetas, 
músicos, professores, estudantes, jor-
nalistas, escritores, artistas paraibanos 
e moradores do bairro dos Bancários, a 
referência do bloco é o Bar do Baiano, do 
qual os foliões são  frequentadores. 
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Campanha registra redução 
de 68% no número de 
motoristas sob efeito do álcool

II Guerra Mundial
Herói pracinha paraibano quase foi rejeitado pela FEB

O paraibano Genival Máximo de 
Oliveira, 91 anos, se tornou herói de 
guerra na tomada de Monte Castello,  
a mais importante conquista da For-
ça Expedicionária Brasileira (FEB), 
que ocorreu no dia 21 de fevereiro 
de 1945. Ele foi rejeitado duas vezes 
pelos recrutadores da FEB – por ser 
de pequena estatura e magro. “Minha 
insistência levou-me aos campos de 
guerra da Itália, porque eu estava de-
cidido a combater e isto se tornou em 
mim uma decisão irrevogável”, afir-
mou. “Se eu fosse acreditar nas frases 
de desânimo que ouvi, jamais teria 
chegado aonde cheguei”.

A história de Genival não é dife-
rente da de outros voluntários que se 
apresentaram ao Exército Brasileiro, 
para lutar contra os nazistas, na Se-
gunda Guerra Mundial. A primeira 
decepção ele teve poucos dias antes 
de se apresentar para o recrutamen-
to: estava no Rio de Janeiro, passou 
com distinção num concurso da Li-
ght, mas, ao se apresentar para as-
sumir o emprego, o chefe de pessoal 
disse que ele não seria admitido por-
que, em breve, ia ser convocado para 
o Serviço Militar Obrigatório.

“Quase chorei mas aguentei a 
barra”, lembra. Ao se apresentar no 
5º Batalhão de Guardas de São Cris-
tóvão (RJ), os recrutadores o acha-
ram com a altura incompatível e a 
corpulência idem para um soldado 
de infantaria. Não desistiu. Fez nova 
tentativa e, dias depois, novamente 
acabou excluído. Quando já ia em-
bora um sargento perguntou se al-
gum voluntário sabia dirigir. Genival 
levantou a mão, mas saber guiar um 
veículo motorizado ainda não era sua 
praia: ele havia manobrado um jipe 
apenas duas vezes. Assim mesmo 
só aprendeu a passar as marchas de  
primeira e de ré. Engajou no Exército, 
bateu com um caminhão contra uma 
parede e ganhou uns dias de deten-
ção, mas chegou lá.

Do Batalhão de Guardas, foi 
transferido para a Cavalaria. Deu seu 
jeito de conviver com os equinos, 
embora não soubesse muita coisa 
sobre esses animais. Finalmente saiu 
de lá para o Quartel do Comando da 
Quinta da Boa Vista (RJ), onde apre-
sentou sua nova especialidade: ele-
tricista, embora só soubesse trocar 
lâmpadas. “Fiquei uns tempos à pai-
sana (sem farda), fazendo o serviço 
que aparecia, desta vez lotado no 1º 
RI, a unidade do Exército que mais 
forneceu homens para a formação 
do Regimento Sampaio, que obteve 
destaque honroso nas batalhas de 
Monte Castelo”. Apareceu-lhe outra 
ocupação quando o coronel Caiado 
de Castro, comandante do 1º RI, disse 
que o rancho ia parar de cozinhar, por 
falta de carvão – esta matéria-prima 
havia sido desviada para a produção 
de gasogênio, o combustível que du-
rante a guerra substituía a gasolina 
nos veículos do Exército. Polivalente 
ao extremo, Genival obteve permissão 
superior e rachou uns dormentes de 
linha férrea, para fazer carvão e lenha. 
Abafou, se bem que, mesmo quebran-
do o galho estratégico de arranjar 
combustível para a cozinha, sua situ-
ação no Exército ainda era provisória.

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

Genival de Oliveira, 91 anos, recebe medalha das mãos do comandante do I Grupamento de Engenharia, no ano de 1989, durante o desfile de 7 de Setembro 

A sorte favoreceu Genival: o Exérci-
to precisava de homens magros, ágeis, 
de baixa estatura, para formar patru-
lhas de reconhecimento destinadas a 
atuar em área perigosa. E quem foi que 
se apresentou? O paraibano Genival, 
claro. Ao que parece, ele achou o que 
procurava. “Deram-me uma farda enor-
me, que eu mesmo reformei”, citou. 
“Suei muito para mostrar serviço”. O 
coronel Caiado de Castro encarregou-o 
de vigiar o armamento e daí foi um pulo 
para Genival ocupar seu definitivo pos-
to no Exército, como atirador de bateria 
antitanques, integrado à Companhia de 
Canhões Anticargos de Combate, do Re-
gimento Sampaio. Até hoje o 15º Bata-
lhão de Infantaria Motorizada, de João 
Pessoa, mantém no pátio um Canhão 
antitanque Gun, de 37mm, que Genival 
afirma ter dado três tiros com ele na Itá-
lia.

Submetido aos rigorosos testes de 
guerra, na quarta vez em que foi cha-
mado recebeu a comunicação de que 
ia embarcar para a Itália, via Rio de Ja-
neiro e Natal. Os cruzadores americanos 
que conduziam as tropas brasileiras fi-
zeram manobras estranhas e saíram de 
rota várias vezes ao largo de Natal e nas 
proximidades de Gibraltar. Motivo: no-
taram que objetos estranhos flutuavam 
no mar seguindo o comboio. Próximo a 
Gibraltar, a tripulação dos cruzadores 
notou que um Graf Zepelim militar, alia-
do, escoltava a frota, pronto para bom-
bardear qualquer navio ou submarino 
inimigo que se aproximasse dos barcos 
americanos. O Zepellin tinha o apoio de 
navios da Marinha Brasileira, que aju-
davam os aliados a manter a navegação 
segura, nesta área oceânica que liga a 
Espanha à África.

As tropas da FEB desembarcaram em 
pranchões nas praias de Nápoles, Itália, 
onde foi erguido o primeiro acampa-
mento. Surgiu, aqui, a primeira insatis-

Combatente foi atingido por estilhaço

“Minha insistência 
levou-me aos 
campos de guerra. 
Estava decidido a 
combater e isto 
se tornou 
uma decisão 
irrevogável”

fação dos soldados brasileiros, que exigi-
ram a troca do armamento francês pelo 
americano. Comandantes brasileiros e 
americanos formaram as Cias militares 
em solo italiano: cada soldado, de acor-
do com a sua procedência, era mandado 
para uma área de frio, montanhosa ou 
plana. Os generais Mac Cracker (ameri-
cano) e Mascarenhas de Morais (brasilei-
ro) faziam a seleção de pessoal seguindo 
os critérios climáticos e de capacidade fí-
sica, técnica e intelectual.

A patrulha de reconhecimento onde 
Genival foi engajado era de baixinhos 
e magros, cujas armas preferidas eram 
as brancas: peixeira, canivete, qualquer 
coisa que matasse em silêncio e fosse 
leve para transportar. As granadas fica-
vam presas aos cintos e os patrulheiros 

tinham por missão examinar a posição 
do inimigo, as particularidades do terre-
no onde a infantaria e a artilharia iam 
passar e, quando necessário, improvisar 
um pelotão de ataque para neutralizar 
o inimigo, no maior  silêncio possível.

Genival, depois de muitas atuações, 
acabou ferido na cabeça, por um estilha-
ço de granada, em 12 de dezembro de 
1944, no terceiro ataque a Monte Cas-
telo. No dia 18 de fevereiro de 1945, foi 
dada a ordem para o ataque decisivo, 
que acabou perto das 18 horas do dia 
21 do mesmo mês. “A Bandeira do Brasil 
e da FEB tremulou em Monte Castelo e 
até hoje é mantida lá pelas autoridades 
italianas. Genival voltou à Itália quatro 
vezes, a fim de visitar o palco da guerra 
onde tombaram muitos companheiros.

Genival ao lado de  um canhão antitanque Gun de 37mm. ele chegou a atirar com a arma na Itália

FotoS: Edson Matos



A campanha Carnaval 
Seguro - Detran adverte: fi-
que bem pra voltar no ano 
que vem, lançada no período 
pré-carnavalesco, registrou 
uma redução de 68,65% no 
número de motoristas que 
foram flagrados dirigindo 
sob o efeito do álcool, em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado. A campanha foi 
realizada pelo Departamen-
to Estadual de Trânsito na 
Paraíba (Detran-PB) a partir 
do dia 6 de fevereiro até a 
quarta-feira de Cinzas (18) e 
contou com ações da Opera-
ção Lei Seca.

De acordo com os dados 
do Detran, durante as ações 
realizadas nos períodos pré-
carnavalesco e de Carnaval 
na Paraíba, 100 motoristas 
foram flagrados dirigindo 
sob os efeitos do álcool. No 
ano passado, esse número 
chegou a 319. Neste ano, a 
Operação Lei Seca realizou 
2.816 testes de bafômetro, 
removeu 73 veículos, reco-
lheu 81 Carteiras Nacional 
de Habilitação, e conduziu 
um motorista à delegacia por 
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Flagrantes tiveram redução de  68%
MOTORISTAS SOB O EFEITO DO ÁLCOOL

100 foram flagrados no 
período de Carnaval; em 
2014, número chegou a 319 Edital inscreve 

longa-metragem

As inscrições para o Edital de 
Seleção de Projetos para filmes de 
Longa-Metragem de Baixo Orçamen-
to (Longa BO 2014-2015) e para o 
Edital de Seleção de Projetos para 
Documentário em Longa-Metragem 
(Longa Doc 2014-2015) ficam aber-
tas até a próxima sexta-feira (27). 
Ao todo, serão investidos R$ 22 
milhões em recursos do Fundo Se-
torial do Audiovisual (FSA) – R$ 12 
milhões para filmes de baixo orça-
mento e R$ 10 milhões para docu-
mentários. Os editais são o primeiro 
fruto da parceria entre a Secretaria 
do Audiovisual do Ministério da Cul-
tura (SAv/MinC) e a Agência Nacional 
de Cinema (Ancine), que assinaram 
um Acordo de Cooperação Técnica em 
setembro do ano passado.

Brasil terá novos 
caças suecos

O Instituto de Fomento e 
Coordenação Industrial (IFI), órgão 
do Comando da Aeronáutica, recebeu 
a visita, entre os dias 10 e 12 deste 
mês, da FLYGI, a autoridade militar 
de aeronavegabilidade da Suécia. 
O objetivo foi traçar planos para a 
certificação dos caças Gripen NG, 
futuras aeronaves de combate das 
forças aéreas dos dois países. O IFI 
e o FLYGI apresentaram suas regras, 
regulamentos e formas de trabalho, 
de modo a permitir o reconhecimen-
to mútuo de atividades relacionadas 
à certificação e à garantia da qua-
lidade de produtos aeronáuticos. 
Foram discutidos os tópicos de um 
acordo bilateral a ser assinado entre 
as duas instituições.

Cajazeiras recebe 
técnicos de projeto 

A equipe da Comunicação Iti-
nerante do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco esteve ontem na ci-
dade de Cajazeiras (distante 480km 
da capital). O objetivo é informar 
e esclarecer dúvidas da população 
sobre a maior obra de infraestrutura 
hídrica do país. A participação foi gra-
tuita. A ação terá início às 8h, na Pra-
ça Dom Adauto, no centro da cidade, 
em frente à prefeitura local. Além de 
informações sobre o projeto, o roteiro 
incluiu atividades de caráter educa-
cional sobre o uso racional da água. 
O Projeto de Integração do Rio São 
Francisco é a mais relevante iniciativa 
do Governo Federal dentro da Política 
Nacional de Recursos Hídricos. O ob-
jetivo é garantir a segurança hídrica 
para 390 municípios no Nordeste 
Setentrional, onde a estiagem ocorre 
frequentemente, beneficiando mais 
de 12 milhões de habitantes nos Es-
tados do Ceará, Paraíba, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte.

Capacidade de 
eólicas cresce

A capacidade instalada das 
usinas eólicas em operação no Bra-
sil teve um aumento de 126,7% 
em 2014, passando de 2.181 MW 
para 4.945 MW, segundo boletim da 
Câmara de Comercialização de Ener-
gia Elétrica (CCEE). O crescimento 
(2.764 MW) é explicado pela entra-
da ao longo do ano de usinas viabi-
lizadas no 2º Leilão de Energia de 
Reserva (LER), realizado em 2009, 
no 2º Leilão de Fontes Alternativas 
(2010) e no 12º Leilão de Energia 
Nova (2011), além de parques com 
entrega no Ambiente de Contratação 
Livre (ACL) e do aumento na capa-
cidade em operação comercial de 
empreendimentos existentes. O ano 
de 2014 terminou com 195 usinas 
eólicas em operação comercial, 105 
a mais do que no ano anterior.

2.816 testes de bafômetro foram realizados neste ano pela Lei Seca, que removeu 73 veículos e recolheu 81 Carteiras de Habilitação

FOTO: Arquivo

embriaguez. A campanha 
contou ainda com uma ex-
tensa programação de ações 
educativas por várias regiões 
do Estado. 

O superintendente do 
Detran-PB, Aristeu Chaves, 
fez um balanço positivo 
do trabalho realizado pela 
equipe de Educação para o 

Trânsito e constatou que a 
campanha conseguiu alcan-
çar seu objetivo. “A campa-
nha Carnaval Seguro teve 
um complexo planejamento 
de logística dos materiais e 
de pessoal. Enviamos nossas 
equipes para os blocos pré-
carnavalescos de João Pes-
soa e diversas regiões do Es-

tado e com isso conseguimos 
atingir a meta do governo 
em levar a mensagem de um 
trânsito seguro para o maior 
número possível de foliões”, 
avaliou.

Durante as ações da 
campanha  Carnaval Seguro, 
a equipe do Detran distri-
buiu panfletos na forma de 

ventarolas com dicas de se-
gurança para os foliões. Além 
das ruas, a campanha educa-
tiva também foi realizada em 
escolas públicas e privadas, 
alertando os jovens sobre a 
perigosa combinação do ál-
cool e direção, de modo a re-
duzir o número de acidentes 
e vítimas.

O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley está con-
vocando mais 100 candida-
tos do concurso realizado em 
2014. O edital foi publicado 
ontem e os convocados deve-
rão assumir seus cargos. 

Foram chamados profis-
sionais das seguintes espe-
cialidades, anestesiologista, 
clínico médico, cirurgia ge-
ral, geriatria, patologia, gas-
troenterologia, psiquiatria 
da infância e adolescência, 
psiquiatria, assistente social, 
cirurgião dentista, farmacêu-
tico, fisioterapeuta, fonoau-
diólogo, enfermeiro, psicó-
logo, terapeuta ocupacional, 
técnico em enfermagem, 
técnico em farmácia, técnico 
em laboratório, assistente 
administativo e técnico em 
informática.

De acordo com o edital de 
convocação os candidatos de-
vem comparecer nos dias 23 
e 24 deste mês, das 8h às 12h 
e das 13h às 16h, no auditório 

Lindemberg Farias, no HULW 
quando deverão apresentar 
e entregar os documentos 
exigidos no edital do concur-
so, além do agendamento da 
realização da coleta de san-
gue e do exame admissional e 
também entrega do currículo 
e formulário de dados cadas-
trais disponível no site da Eb-
serh (www.ebserh.gov.br).

As primeiras convoca-
ções ocorreram no mês pas-
sado. Ao todo foram ofereci-
das 978 vagas, sendo 133 de 
nível superior na área médi-
ca, 740 na área assistencial e 
105 na área administrativa.

De acordo com o supe-
rintendente do Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley, 
Arnaldo Medeiros, os candi-
datos aprovados no concurso 
serão todos convocados ainda 
neste primeiro semestre. Se-
gundo ele, foi feita uma pro-
gramação mensal para que a 
cada mês sejam convocados 
entre 100 e 150 concursados.

Mais 100 aprovados em 
concurso são chamados

Competição na Romênia
terá 6 jovens brasileiros

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Seis jovens brasileiros 
vão participar, entre os dias 
25 de fevereiro e 1º de março, 
da sétima edição da Roma-
nian Master of Mathematics 
(RMM), competição de mate-
mática realizada na cidade de 
Bucareste, na Romênia.

Além do Brasil, vão parti-
cipar desta edição delegações 
dos Estados Unidos, China, 
França, Hungria, Itália, Bul-
gária, Polônia, Reino Unido, 
Romênia, Rússia e Ucrânia.

Da América Latina, esta-
rão presentes também com-
petidores do México e do Peru. 
O evento reunirá talentos da 
Matemática de países que ti-
veram os melhores desempe-

nhos na Olimpíada Internacio-
nal de Matemática (IMO). Os 
estudantes que irão competir 
pelo Brasil são: Lucas Pereira 
Galvão de Barros, de São Pau-
lo-SP, Alessandro Pacanowski, 
do Rio de Janeiro-RJ, Gabriel 
Fazoli Domingos, de Uru-
pês-SP, Daniel Lima Braga, de 
Fortaleza-CE, Murilo Corato 
Zanarella, de Amparo-SP e Pe-
dro Henrique Sacramento de 
Oliveira, de Vinhedo-SP.

A equipe brasileira será 
liderada pelos professores 
Francisco Bruno Holanda, do 
Rio de Janeiro-RJ e Régis Pra-
do Barbosa, de São Paulo-SP. 
A competição é organizada 
desde 2007.

A Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária (Agevisa/PB) vai intensificar 
as ações no sentido de fazer cumprir 
na Paraíba as determinações da Reso-
lução nº 55/2005, da Anvisa, que obriga 
as empresas detentoras de registro (fa-
bricantes ou importadores) a recolher 
do mercado os medicamentos com in-
dícios suficientes ou comprovação de 
desvio de qualidade que representem 
risco, agravo ou consequência à saú-
de da população, segundo informou 
a diretora-geral da agência regulado-
ra estadual, engenheira de Alimentos 
Glaciane Mendes.

Acompanhada do 
gerente técnico de Medi-
camentos da Agevisa/PB, 
Sérgio de Vasconcelos 
Brindeiro, Glaciane parti-
cipou, na última quinta-
feira (19), audiência pro-
movida pelo Ministério 
Público-Procon estadual 
com representantes do 
Sindicato dos Farmacêu-
ticos do Estado da Pa-
raíba (Sindifarma) e do 
Sindicato do Comércio 
Atacadista de Drogas e 
Medicamentos do Estado 
da Paraíba.

Realizado na sede 
provisória do MP-Procon, 
na Avenida Monsenhor Walfredo Leal, 
bairro de Tambiá, em João Pessoa, o 
encontro reuniu também representan-
tes da Promotoria do Consumidor e da 
Vigilância Sanitária de João Pessoa e 
teve como pauta a recomendação do 
Ministério Público para que sejam re-
colhidos dos estabelecimentos farma-
cêuticos em atividade na Paraíba os 
medicamentos cuja comercialização 
esteja proibida pela Anvisa por inter-
médio de Resoluções. A iniciativa, se-
gundo o promotor Glauberto Bezerra, 
diretor-geral do MP-Procon, faz parte 
do Programa de Prevenção a Aciden-
tes de Consumo. Após a reunião, o 
gerente técnico de Medicamentos da 

Agevisa/PB, Sérgio Brindeiro, explicou 
que é de responsabilidade da indús-
tria de medicamentos e das distribui-
doras o resgate, nos estabelecimentos 
farmacêuticos, dos medicamentos com 
indícios ou comprovação de desvio de 
qualidade ou que tenham a comercia-
lização proibida em face de cancela-
mento de registro relacionado à segu-
rança e eficácia. “A obrigação também 
inclui a comunicação às autoridades 
sanitárias competentes e aos consumi-
dores”, ressaltou.

Conforme acrescentou, o papel da 
Vigilância Sanitária Estadual no pro-

cesso consiste em dar 
continuidade à fiscali-
zação e monitoramento 
dos estabelecimentos 
com a finalidade de coi-
bir a comercialização de 
medicamentos irregula-
res no Estado. As ações 
neste sentido, segundo 
ele, são desenvolvidas 
de forma rotineira, e 
envolvem não somente 
a Agevisa/PB, mas tam-
bém as Vigilâncias Sa-
nitárias municipais que 
atuam de forma pactua-
da dentro do Sistema 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS).

 “No âmbito da responsabilidade 
de Agevisa/PB, nós atuamos na fiscali-
zação e monitoramento, com a devida 
informação sobre os procedimentos e 
seus resultados aos demais órgãos do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitá-
ria”, comentou Sérgio Brindeiro. Ele 
acrescentou que faz parte também da 
filosofia de trabalho da agência regu-
ladora estadual a conscientização da 
população para o perigo da automedi-
cação, como também do próprio setor 
regulado para o fato de que a comer-
cialização de medicamentos irregula-
res é crime punível, não somente com 
sanções do ponto de vista sanitário, 
mas também penais.

Agevisa reforça ação para 
retirar produtos irregulares

MEDICAMENTOS

Alvo é remédio 
que tenha a 
comercialização 
proibida devido a 
cancelamento 
do registro
referente a 
eficácia e à 
segurança 
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Saiba quais são os cuidados para não cair na malha fina

Imposto de Renda
Na hora de preencher 

a declaração do imposto de 
renda, o contribuinte deve 
ter cuidado, pois as diver-
gências de dados terminam 
levando à malha fina. A maio-
ria das retenções na malha 
fina é motivada por omissão 
de rendimentos.

De acordo com Receita 
Federal, os erros mais comuns 
são referentes ao valor dos 
rendimentos tributáveis de-
clarados e à dedução de despe-
sas médicas, pensão alimen-
tícia, de título de previdência 
privada, de dependentes e de 
despesas com educação.

Para auxiliar o contri-
buinte, as empresas devem 
entregar o comprovante de 
rendimentos a seus funcio-
nários. A multa para a em-
presa que descumprir esse 
prazo será de R$ 41,73 por 
documento não entregue, se-
gundo a Receita.

O contribuinte, no en-
tanto, precisa solicitar o do-
cumento à empresa. Caso o 
pedido não seja atendido, ele 
deve entrar em contato com 
uma unidade da Secretaria da 
Receita Federal de sua região, 
para que sejam tomadas as 
providências legais.

Além do informe de ren-
dimentos, a Receoferece um 
serviço de consulta ao pro-
cessamento da declaração 
na internet. Para acessar aos 
dados, o contribuinte deve 
entrar no Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte 
(e-CAC) da Receita. 

O extrato é disponibili-
zado em até três dias depois 
da entrega da declaração. Du-
rante o preenchimento dos 
dados solicitados na declara-
ção de imposto de renda, o 
contribuinte deve fazer o pro-
cedimento com calma, para 

que não haja nenhum tipo 
de erro ou omissão por de-
satenção. Além disso, depois 
de enviar a sua declaração 
para a base de dados da Re-
ceita Federal, é possível ver o 
estágio de seu processamen-
to, a liberação da restituição 
(caso tenha) e as eventuais 
pendências que fizeram com 
que ela caísse na malha fina.

“Pego pelo leão”
Quem caiu na malha fina, 

deve agendar, pela internet, o 
atendimento nas unidades da 
Receita Federal. 

Para realizar o agenda-
mento, o contribuinte deve 
acessar o Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC) e obter 
o código de acesso necessário 
para utilizar o sistema. Após 
obter o código, o contribuinte 
deve escolher o ano de exercí-
cio da declaração.

Se a declaração foi retida 
por conter informações incor-
retas, o contribuinte deverá 
retificá-la para corrigir os er-
ros cometidos. A retificação 
deverá ser feita pela internet, 
utilizando o programa da de-
claração.

Por outro lado, se a de-
claração retida estiver cor-
reta, o contribuinte deverá 
apresentar toda a documen-
tação comprobatória das in-
formações declaradas. Nessa 
situação, o interessado pode 
solicitar a antecipação da 
análise da documentação ou 
aguardar a intimação ou noti-
ficação da Receita.

O prazo fixado na legisla-
ção para a Receita Federal exi-
gir comprovação documental 
é de cinco anos, mas é possí-
vel pedir a antecipação des-
se procedimento, de modo a 
entregar seus comprovantes 
voluntariamente.

A Receita Federal (RF) 
divulgou as regras referen-
tes à declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 2015, 
ano-base 2014, na última 
quarta-feira (4). Neste ano, 
o período para elaborar e en-
viar a declaração compreen-
de os dias 2 de março e 30 de 
abril. O programa gerador da 
declaração deverá ser lança-
do até o fim de fevereiro.

Para os iniciantes, os 
procedimentos necessários 
para realizar a declaração 
podem ser um pouco confu-
sos, mas essa é apenas uma 
impressão inicial. Depois de 
aprendido, nota-se como é 
simples o passo a passo.

De acordo com a Instru-
ção Normativa Nº 1.545 da 
RFB, publicada no Diário Ofi-
cial da União, a declaração de 
Ajuste Anual deve ser elabo-
rada por meio do Programa 
Gerador da Declaração (PGD) 
relativo ao exercício de 2015. 
O PGD pode ser obtido na pá-
gina da Secretaria da Receita 
Federal na internet.

Uma outra forma de 
realizar a declaração é utili-
zando o serviço “Declaração 
IRPF 2015 on-line”, que está 
disponível no Centro Virtual 
de Atendimento (e-CAC), 
também alocado na página 
da Receita na Internet.

Existe também uma ter-
ceira via, que é o aplicativo 
da Receita para dispositivos 
móveis, tablets e smartpho-
nes, o APP IRPF. O programa 

está disponível nas lojas de 
aplicativos Google play, para 
o sistema operacional An-
droid, ou App Store, para o 
sistema operacional iOS.

Por fim, o contribuinte 
pode utilizar a Declaração de 
Ajuste Anual Pré-preenchida 
desde que tenha apresen-
tado a Declaração de Ajuste 
Anual referente ao exercício 
de 2014 (ano-calendário de 
2013) e as fontes pagado-
ras ou as pessoas jurídicas 
tenham enviado à Receita 
informações relativas ao 
contribuinte referentes ao 
exercício de 2015 (ano-ca-
lendário de 2014)

Essas informações po-
dem ser enviadas por meio 
da Declaração do Imposto 
sobre a Renda Retido na Fon-
te (Dirf); da Declaração de 
Serviços Médicos e de Saúde 
(Dmed); ou da Declaração de 
Informações sobre Ativida-
des Imobiliárias (Dimob).

Despesas dedutíveis
O maior problema dos 

contribuintes, novatos ou 
experientes, é saber quais 
despesas são dedutíveis e 
quais não são. Atualmente, é 
possível deduzir do Imposto 
de Renda as despesas com 
educação, saúde, previdência 
privada e pensão alimentícia, 
além de doações feitas a fun-
dos dos governos municipal, 
estadual ou federal ou para 
entidades ligadas à cultura e 
ao esporte.

Como fazer a declaração

O físico Daniel Quaresma, do 
Observatório Nacional (ON/MCTI), 
levou ao público de um dos maio-
res eventos de internet do mundo, 
a Campus Party, evento que ocor-
reu em São Paulo no início deste 
mês, as curiosidades sobre o “se-
gundo intercalado”, conhecido 
como “leap second”. Em 2015, 
será acrescentado um segundo 
ao Tempo Universal Coordenado 
(UTC), correção necessária para 
ajustar o horário ao Tempo Atô-
mico Internacional (TAI).

O ajuste é necessário por cau-
sa da velocidade de rotação do 
planeta Terra, que registra varia-
ções, enquanto os relógios atômi-
cos, que geram e mantêm a Hora 
Legal, possuem uma precisão que 
chega a um segundo em milhões 
de anos.

A exposição do pesquisador, 
ao lado do analista de projetos 
Alexandre Harano, do Núcleo de 
Informação e Coordenação do 
Ponto BR (Nic.br), também abor-
dou a história do tempo e suas 
escalas. O tempo já foi medido 
observando-se a posição relativa 
do Sol. Atualmente, o segundo é 
definido com base nas variações 
do estado do átomo de césio.

A correção será feita no dia 
30 de junho, quando o relógio 
oficial irá registrar a sequên-
cia 23h59min59s - 23h59min60s, 
para só então passar a 1º de julho 
(0h00min00s). Como essa correção 
é feita no horário de Greenwich, 

Físico do ON explica o fenômeno
“o segundo a maIs de 2015”

FOTO: Reprodução/Internet

no Brasil ela ocorrerá três horas 
antes – 21h, no horário de Brasília. 
O acréscimo pode parecer peque-
no, mas afeta diretamente alguns 
sistemas de computadores e pode 
deixá-los lentos ou provocar erros.

O órgão responsável por ge-
rar, manter e disseminar a Hora 
Legal no Brasil é o Observatório 
Nacional, que faz a metrologia de 
tempo e frequência. Além disso, a 
unidade de pesquisa do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) contribui para a realização 
da Hora Mundial e está entre as 
50 autoridades de disseminação 
de tempo reconhecidas pelo Es-
critório Internacional de Pesos e 
Medidas (BIPM, na sigla em fran-
cês), órgão máximo da metrologia 
mundial.

Com 188 anos de história, o 
ON é um dos 16 laboratórios no 
mundo a possuir escala de Tempo 
Atômico Local, e há 102 anos res-
ponde pela Hora Legal Brasileira.

Físico Daniel Quaresma diz que correção no horário será feito no dia 30 de junho

este ano terá um segundo a 
mais. Por que isso acontece?

É bem simples. A escala de tempo 
UTC é o Tempo Universal Coordenado, 
que é a referência da Hora Mundial, 
antiga Greenwich Mean Time, GMT. O 
UTC é baseado nos padrões atômicos 
de tempo, mas deve retratar o Dia So-
lar Médio – UT1 – baseado na rotação 
da Terra. O leap second – segundo in-
tercalado – deve ser adicionado para 
que a diferença entre UT1 e UTC não 
seja maior que 0,9 segundo. De uma 
maneira bem didática, podemos imagi-
nar uma corrida de escalas, em que os 
padrões atômicos estão na frente, a es-
cala UTC está em segundo lugar e o Dia 
Solar Médio, UT1, na terceira posição. 
Toda vez que a escala UTC fica aproxi-
madamente 0,9 segundo à frente, ou 
atrás, do UT1, um segundo é adiciona-
do ou retirado do UTC e com isso ele 
ficará tecnicamente empatado, dividin-
do a segunda colocação com o UT1.

Como o acréscimo desse se-
gundo interfere no nosso dia a dia?

A adição do leap second pode 
gerar eventos pontuais e possivel-
mente serão solucionados em ques-
tões de minutos ou horas, no caso de 
alguma ocorrência, conforme acon-
teceu com a maioria dos eventos em 
2012, sendo considerados efeitos 
indiretos de curto prazo. Os efeitos 
diretos no nosso dia a dia não serão 
perceptíveis, porque geralmente tra-
balhamos com uma margem de tole-
rância maior que 1 segundo em nos-
sos compromissos diários.

no último leap second, em 31 de 
dezembro de 2012, sites como Four-

square e Linkedin tiveram problemas. 
Computadores, redes e internet são 
os mais afetados? Por quê?

Um sistema pode considerar o 
segundo intercalado como um se-
gundo extra ou um dado de medição 
do tempo incorreto, e gerar possíveis 
erros na execução de um programa, 
um travamento de sistema, erros nos 
logs ou aumento da atividade da CPU, 
como exemplos.

o que fazer para não ter pro-
blemas nesses sistemas?

A primeira medida é identificar 
as prioridades. No caso de platafor-
mas de rede, sistemas integrados de 
gestão, programas dedicados e equi-
valentes, entrar em contato com o 
suporte do fornecedor do sistema e 
verificar se há algum planejamento 
estratégico em relação a esse evento 
e seguir as instruções e recomenda-
ções que serão passadas.

O gerente de projetos do NIC.br, 
Antônio Marcos Moreira, define em 
quatro passos uma boa estratégia 
para se precaver de imprevistos: es-
tudar a situação, entendendo o leap 
second; zelar para os seus sistemas 
estejam corretamente atualizados e 
configurados; realizar testes em am-
biente apropriado, com antecedên-
cia; e programar um plantão para o 
dia e horário do evento. Com certeza 
o último passo é muito importan-
te para uma ação imediata em uma 
eventual falha. Para o usuário co-
mum, uma boa dica é seguir as redes 
sociais e ver as dicas de soluções, no 
caso de algum evento não previsto.

essa correção acontece desde 

quando? Quantos segundos a mais 
já tiveram que ser acrescentados 
ao tempo?

A correção é realizada desde 
1972, mas de 1958 àquele ano foi 
estimado um valor fixo de dez segun-
dos como ponto de partida. Foram 25 
segundos até 2014 e no ano de 2015 
será adicionado o 26º segundo.

O valor total será de 36 segun-
dos em 2015. A instituição respon-
sável pela monitoração da rotação 
da Terra é o IERS [sigla do nome em 
inglês do Serviço Internacional de 
Sistemas de Referência e Rotação da 
Terra] e a decisão de quando deve ser 
adicionado o segundo é tomada em 
conjunto com o BIPM. Uma observa-
ção importante é que o leap second 
pode ser adicionado ou retirado, mas 
a série histórica mostra que até hoje 
só foram adicionados segundos in-
tercalados, mostrando um compor-
tamento de desaceleração da rotação 
da Terra em relação ao tempo gerado 
pelos padrões atômicos.

Todos os laboratórios “medi-
dores de tempo” terão que fazer 
essa correção? de que forma?

Sim. Todos os laboratórios que 
compõem a realização da escala de 
tempo UTC, que é coordenada pelo 
BIPM, deverão adicionar o segundo 
em seus sistemas, e disseminá-lo atra-
vés de seus canais de comunicação, de 
forma a garantir o mesmo segundo a 
mais na Hora Mundial, respeitando as 
diferenças de fuso horário. A sequên-
cia de contagem no Brasil, que é UTC-
3, será: 20:59:58, 20:59:59, 20:59:60, 
21:00:00, 21:00:01... ou seja, 61 se-
gundos [nesse minuto].

a enTRevIsTa
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COM um 
repertório que inclui 
sucessos de Noel 
Rosa, Monarca, Car-
tola, Jorge Aragão, 
Zeca Pagodinho, 
Arlindo Cruz, Beth 
Carvalho e Fundo 
de Quintal, entre 
outros, o Clube do 
Samba promove 
apresentação neste 
sábado.

Será a partir das 
17h na área externa 
do Vila do Porto, lo-
calizado na Praça São 
Frei Pedro Gonçalves, 
no Varadouro.

Empresário Earlen 
Amorim, advogado 
Francisco Evangelista 
de Freitas, executiva 
Graça Marques, médica 
Ilma Espínola, Sras. Lú-
cia Nepomuceno, Mare-
nice Pereira, Clarissinha 
Amorim Albuquerque e 
Sarah Fechine Dantas, 
executivos Arthur Ma-
riano Villarim e Graça 
Marques, deputado 
federal Manoel Júnior, 
ex-secretário Luzemar 
Costa Martins.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
    Termina amanhã a promoção de O Boticário que oferece descontos no seu portfólio 
masculino. São mais de 100 itens, com redução de preços, entre eles o Malbec Absoluto, 
sucesso de vendas em edição limitada no ano passado.

Graça e Zélio Marques na folia do Galo da Madrugada em Recife, ela hoje está aniversariando

Recordando 
o Carnaval 
das Mulheres 
do ano de 
2008 com o 
lindo grupo 
“Tropa de 
Elite” sob o 
comando de 
Lala Brito 
e Lucimar 
Padilha

FOTO: Arquivo

   A Domus Hall, no Manaíra Shopping, prepara o palco para seu primeiro grande 
show de 2015. Será no dia 14 de março com a Festa Forró Sensation, reunindo as bandas 
Luan Forró Estilizado, Cavaleiros do Forró, Forró Pegado e Forró Bakana.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Dalva Rocha

Chiquinho e Maria Emília Freitas, ele é o aniversariante de hoje

  A marca de cosméticos Natura 
traz um novo processo inovador para 
o mercado lançando os primeiros 
frascos feitos com vidro reciclado 
pós-consumo do mercado brasileiro.

 Os produtos Natura Humor, 
Kaiak, Essencial masculino e Natura 
Ekos Frescor foram as primeiras 
linhas escolhidas para terem as 
embalagens mais sustentáveis.

FOTO: Dalva Rocha

A ASSOCIAÇÃO Brasileira de Difusão do Livro, entidade 
que desde 1987 incentiva a cultura através da leitura, vai 
promover nos dias 9 a 15 de março o 13o Salão de Negócios 
ABDL.

O evento será no Hotel PraiaMar na cidade de Natal- RN, 
onde estarão cerca de 200 empresários do segmento com 
o propósito de promover a indústria e comércio de venda 
de livros porta a porta.

Vendas porta a porta

Cantora lírica paraibana Isabel Barbosa foi homenageada esta 
semana na Itália

FOTO: Goretti Zenaide

“Não há época 
mais feliz na vida 
de um homem do que 
depois do seu primeiro 
divórcio”

“Divorciar-se apenas porque 
você já não ama o seu 
marido é quase tão idiota 
quanto se ter casado com 
ele apenas porque o amava”

JOHN GALBRAITH ZSA ZSA GABOR

CINCO designers brasileiros estão participando até 
a próxima terça-feira da International Fashion Showcase 
London, levados pela Abest e Apex-Brasil, com apoio da 
Embaixada Brasileira em Londres.

Com curadoria de Lenny Niemeyer a exposição está 
apresentando trabalhos dos estilistas Cecília Prado Mare, 
Fernando Cozendey, Sinesia Karol, Triya e Virzi + De Luca.

Sesquicentenário de Epitácio
ESTE ano transcorre o sesquicentenário do presi-

dente Epitácio Pessoa e assim vários intelectuais já se 
preparam para estudar e divulgar o ilustre paraibano.
Entre eles está o crítico e jornalista Evandro Nóbrega 
que dispõe de um trabalho pronto, onde Epitácio é 
apreciado como deputado constituinte, através do Perfil 
Parlamentar do historiador José Octávio de Arruda Mello 
e como ministro do STF, mediante pesquisa da jurista 
Lêda Boechat Rodrigues.

A Comissão de Cultura e Memória do TJPB, no ano 
passado sob a presidência do desembargador Marcos Ca-
valcanti já discutiu o assunto e prepara comemorações.

Turismo

ESTE ano trans-
corre o sesquicente-
nário do presidente 
Epitácio Pessoa e as-
sim vários intelectuais 
já se preparam para 
estudar e divulgar o 
ilustre paraibano.

O crítico e jorna-
lista Evandro Nóbrega 
já está com um tra-
balho pronto, onde 
Epitácio é apreciado 
como deputado cons-
tituinte, através do 
Perfil Parlamentar.

Moda brasileira em Londres

Roziane e Leconte com o filho Leconte Júnior e a nora Mônica Saemi 
na comemoração de aniversário de casamento em pleno Carnaval

FOTO: Arquivo

    A cantora Lady Gaga será uma das estrelas amanhã na solenidade de entrega do 
Oscar 2015. O evento acontece no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia e será visto por 
meio mundo de gente no Planeta.

   A noite de hoje será mais animada no restaurante Panorâmico, do Esporte 
Clube Cabo Branco, com o seu tradicional jantar dançante. Com a Banda BR3, conduzida 
por Joilson Lima e participação especial do Mago do Sax.



Estudante morre ao 
ser atingido por raio 
no Sertão da Paraíba
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Abastecer com álcool só é 
vantajoso se a diferença do 
preço for R$ 0,80 centavos

combuStívEiS
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Consumidor prefere gasolina

Mesmo com o preço da ga-
solina mais alto em torno de R$ 
2,95 ou R$ 3,05 e o álcool sendo 
vendido por R$ 2,19 ou R$ 2,32, o 
consumidor pessoense ainda está 
preferindo abastecer o veículo flex 
com gasolina. Para o presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Derivados de Petró-
leo do Estado da Paraíba (SINDIPE-
TRO-PB), Omar Hamad, seria mais 
vantajoso abastecer com álcool se 
a divisão dos preços dos dois com-
bustíveis chegasse a uma diferença 
de pelo menos 80 centavos.

Omar enfatizou que por en-
quanto só em três Estados, São 
Paulo, Goiás e Mato Grosso, é mais 
lucrativo abastecer com álcool, por-
que os preços estão mais em conta, 
mas por aqui, abastecer com gasoli-
na ainda é o melhor negócio para o 
bolso do consumidor. 

Para o frentista Tássio José, o 
rendimento do carro com álcool é 
até melhor, mas o consumo é mui-
to mais rápido, agora se o governo 
desse um maior incentivo para o 
etanol compensaria a gente abas-
tecer mais com álcool. Entre os 
consumidores as opiniões são bem 
diferentes, uns preferem abaste-
cer com álcool quando encontram 
o produto a R$ 2,19 mas preferem 
abastecer com gasolina quando en-
contram postos vendendo o produ-
to a R$ 2,95. Cada um vai se virando 
como pode já que os preços no Bra-
sil são livres. 

Para saber qual a melhor op-
ção, o motorista deve fazer uma 
conta simples. Embora mais bara-
to, o etanol é um combustível que é 
consumido mais rápido pelo motor 
flex de um carro em relação à gaso-
lina. Por isso, para identificar qual 
dos dois é mais vantajoso é preci-
so dividir o preço do litro do etanol 
pelo valor do litro da gasolina. Se o 
resultado da conta for maior que 
0,7, vale a pena colocar gasolina, se 
for menor, o melhor é o consumidor 
abastecer com etanol.

A conta nunca foi tão necessá-
ria: se o preço do litro de etanol for 
equivalente a até 70% do preço do 
da gasolina, vale mais a pena optar 
pelo álcool. O consumidor apren-
deu isso desde a popularização dos 
carros tipo flex, que aceitam os dois 
tipos de combustíveis. Entretanto, 
com o recente aumento no valor 
da gasolina, a melhor escolha pode 
mudar de um posto para o outro. 
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Só em três Estados, São 
Paulo, Goiás e Mato Grosso, 
é mais lucrativo abastecer 
com álcool, porque os preços 
estão mais em conta

José Alves 
zavieira2@gmail.com
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No mês de janeiro último, 
foram devolvidos 6,48% do 
total de cheques compensa-
dos na Paraíba, menor que a 
devolução de 6,64% registra-
da em dezembro de 2014, se-
gundo os dados do Indicador 
Serasa Experian de Cheques 
Sem Fundos, divulgados on-
tem. Em janeiro do ano pas-
sado, a devolução de cheques 

pela segunda vez por falta de 
fundos na Paraíba havia sido 
de 6,10% do total de cheques 
compensados.

Com esse índice a Paraíba 
continua entre os Estados brasi-
leiros com maior percentual de 
cheques devolvidos, ocupando 
a 6ª posição no ranking entre 
os Estados do Nordeste. Na re-
gião, a devolução de cheques 
em janeiro último foi de 5,54% 
do total de cheques compensa-
dos, menor que a devolução de 

5,57% registrada em dezembro 
do ano anterior. 

Enquanto que, em janeiro 
do ano passado, a devolução de 
cheques pela segunda vez por 
falta de fundos na região Nor-
deste havia sido de 3,95% do to-
tal de cheques compensados. No 
Brasil o percentual de devoluções 
de cheques pela segunda vez por 
insuficiência de fundos foi de 
2,06 % em janeiro último. 

No mês anterior, dezembro, 
o total de cheques devolvidos 

foi de 1,94%. Já em janeiro do 
ano passado o número chegou 
a 2,11%. Em janeiro último, o 
Amapá liderou o ranking esta-
dual dos cheques sem fundos, 
com 15,27% das devoluções. 
Já São Paulo foi o Estado com 
o menor percentual (0,88%). 
Entre as regiões, a Norte foi 
a que liderou o ranking, com 
6,31% de cheques devolvidos, 
enquanto a região Sudeste foi 
a que apresentou o menor per-
centual, com 1,25%. 

Paraíba está entre os primeiros Estados do país
cHEQuES DEvoLviDoS

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Horário de Verão 
termina à meia
noite de hoje depois 
de cinco meses

Sedurb já iniciou a
operação “Sucata 
Zero” nos bairros 
de João Pessoa

Termina à meia noite hoje o 
Horário de Verão  iniciado no dia 
19 de outubro último para os Esta-
dos das regiões Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste. Os Estados do Nordeste, 
muito embora não tenham aderido 
ao horário, sofreram alterações em 
alguns serviços em função dessa 
medida adaptando-se à hora ofi-
cial de Brasília.

Na Paraíba, por exemplo, a par-
tir da próxima segunda-feira (23), 
o expediente bancário volta ser 
das 10h às 16h. A mesma altera-
ção também é valida para os horá-
rios dos voos nos aeroportos, bem 
como para programação dos canais 
das televisões, que já sofreram alte-
rações tão logo entrou em vigor o 
Horário de Verão.

Toda a programação das tele-
visões passa ao horário que eram  
exibidos normalmente antes da 
mudança. O mesmo ocorre com em-
barques e desembarques do Aero-
porto Castro Pinto, em João Pessoa, 
que terão os voos e embarques no 
horário normal. No Terminal Rodo-
viário, os horários dos ônibus inte-
restaduais que fazem a linha para 
cidades localizados no Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste do país chegarão a 
João Pessoa no horário vigente. O 
governo ainda não concluiu o ba-
lanço do quanto foi economizado 
nesta edição do horário de verão.

A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano (Sedurb), 
está removendo as sucatas de carros 
abandonados das ruas da cidade. A 
operação, denominada ‘Sucata Zero’, 
começou no início deste ano e deve 
atingir todos os bairros do município 
nas próximas semanas.

Na tarde dessa quinta-feira (19), 
foi realizada a remoção de uma suca-
ta na Avenida Dom Pedro II, no Cen-
tro da capital. Segundo moradores, 
o veículo estava no local há mais de 
sete anos e teria sido abandonado 
por um proprietário de uma oficina. 
Outros três veículos já foram removi-
dos das ruas pela equipe da Sedurb.

“Nossa intenção é acabar com a 
invasão de ferros velhos nas calçadas 
e ruas da cidade. Hoje, há muitos car-
ros abandonados nas vias públicas e 
isso atrapalha a circulação de pedes-
tres e motoristas”, afirmou o secretá-
rio de Desenvolvimento Urbano, Hil-
devânio Macedo.

O secretário ainda explicou que, 
antes de remover as sucatas, a secre-
taria notificou os proprietários desse 
veículo. “Fizemos um mapeamento 
em todos os bairros de João Pessoa 
e afixamos as notificações nos carros 
abandonados, para que os proprietá-
rios retirassem esses veículos. Como, 
em alguns casos, eles não cumpriram 
o prazo de 72 horas, estamos realizan-
do essa operação para cumprimento 
da lei”, frisou.

O atraso do pagamento do Pro-
grama Bolsa Alimentação provocou 
ontem de manhã uma reação ines-
perada de dezenas de estudantes 
que moram na residência universi-
tária do Campus I da UFPB, em João 
Pessoa. Eles invadiram o prédio da 
reitoria reivindicando a atualização 
da verba.

Minutos depois da invasão, 
eles foram recebidos pela reitora 
da instituição, Margareth Diniz, que 
reconheceu o atraso do pagamen-
to das bolsas mas garantiu que o 
dinheiro havia sido enviado ontem 
mesmo para depósito.

Na oportunidade, a reitora ga-
rantiu aos estudantes que iria an-
tecipar o pagamento da bolsa que 
geralmente é pago no final do mês, 
para que os estudantes que estão 
voltando do recesso do Carnaval, 
não fiquem sem alimentação. Ela 
explicou que a verba dessa bolsa 
serve para que os estudantes pos-
sam se alimentar nos finais de se-
mana, quando o restaurante da ins-
tituição (RU), fecha as portas.

A reitora disse também que 
para este final de semana, vai ten-
tar abrir o restaurante universitá-
rio para atender exclusivamente os 
estudantes que residem no campus, 
em razão do atraso ocorrido no pa-
gamento da bolsa. Outra alternati-

va, segundo Margareth Diniz, seria 
enviar os alimentos para a residên-
cia enquanto a verba bolsa não é 
liberada.  

Segundo alguns dos manifes-
tantes, os atrasos no pagamento da 
bolsa alimentação vêm ocorrendo 
desde o mês de dezembro de 2014. 
Cerca de 360 estudantes da UFPB 
são beneficiados com essas bolsas.

Durante a invasão na sede da 
reitoria, os estudantes interdita-
ram o acesso dos funcionários e 
bloquearam a passagem com os 
móveis dos corredores. A todo 
instante eles exigiam uma reunião 
com a reitora Margareth Diniz, o 
que acabou acontecendo.

Estudantes invadem prédio 
da reitoria pedindo solução 

AtRASo NA boLSA ALimENtAÇÃo

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Reitora  da UFPB,  Margareth Diniz 
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Acauã é usado em operações, 
resgate e radiopatrulhamento
Equipamento auxilia nas 
ações das Polícias Militar, 
Civil e Corpo de Bombeiros

FOTO: Wagner Varela

Em apenas quatro me-
ses de uso, um importante 
equipamento adquirido pelo 
Governo do Estado para 
prestar serviço na área de 
segurança pública já parti-
cipou de uma série de ope-
rações, auxiliando na busca 
de marginais e também no 
resgate de banhistas durante 
o período carnavalesco, além 
de atuação no serviço de ra-
diopatrulhamento.

O helicóptero Acauã co-
meçou a operar em outubro 
do ano passado. Durante o 
Carnaval, foi utilizado no 
patrulhamento de todo o li-
toral, com o salvamento de 
pessoas em processo de afo-
gamento e o resgate de três 
jovens que exploravam bar-
reira de corais em Coqueiri-
nho, Litoral Sul do Estado, e 
não perceberam a subida da 
maré.

A principal missão do 
helicóptero é auxiliar as 
ações das Polícias Militar e 
Civil e do Corpo de Bombei-
ros no enfrentamento aos 
crimes contra a vida e o pa-
trimônio na região.

Ações
Durante o período car-

navalesco, o Acauã foi uti-
lizado todos os dias, desde 
o resgate dos banhistas em 
Coqueirinho até apoio a 
equipes do Samu numa ocor-
rência de queda com suspei-
ta de traumatismo craniano 
na Praia da Acaú, município 
de Pitimbu, e socorro a uma 
vítima de disparo de arma 
de fogo, que em aproxima-
damente 15 minutos foi en-
caminhada para o Hospital 
de Trauma, em João Pessoa. 
Acionada pelo Centro Inte-

grado de Operações Policiais 
(Ciop), a aeronave auxiliou 
no atendimento de uma víti-
ma de capotamento na zona 
rural de Lucena.

O que facilita a condução 
de vítimas para o Trauma de 
João Pessoa é o heliponto,  
que permite o pouso da ae-
ronave no hospital.

Acauã
O helicóptero é um 

equipamento multimissão, 
prefixo PR – CME pela Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac), dotado de tecnolo-
gia digital de gerenciamento 
dos sistemas embarcados, 
que facilita o trabalho dos 
pilotos em pousos e deco-
lagens. Sua autonomia é de 
três horas e meia de voo, 
podendo atingir uma veloci-
dade máxima de 130 nós, o 
equivalente a 280 quilôme-
tros por hora.

A aeronave tem capaci-
dade para até sete pessoas 
e equipamentos, inclusive 
armamento e suprimento, 
além de possibilidade de car-
ga externa de até uma tone-
lada. Para resgate, são trans-
portados, além dos pilotos, 
a vítima em uma maca, um 
médico e um paramédico.

Um grupo de 20 pessoas 
está habilitado para manu-
sear o equipamento. São cin-
co pilotos e 15 operadores, 
que passaram por um trei-
namento rigoroso, o mesmo 
acontecendo com os pilotos.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Durante o 
Carnaval, a 
aeronave foi 
utilizada no 
patrulhamento 
de todo o 
Litoral  do 
Estado 

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) iniciou a Operação 
Fumacê (pulverização espacial 
UBV pesado) no município de Ca-
bedelo. A ação, que prevê o con-
trole do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue e da febre 
chikungunya, se estenderá até 
o dia 27, em 2.120 quarteirões 
de oito municípios onde ocorreu 
grande concentração de visitan-
tes durante o Carnaval: Cabedelo, 
João Pessoa, Lucena, Conde (Ja-
cumã), Pitimbu (Acaú), Mataraca, 
Marcação e Baía da Traição.

Em Cabedelo, a ação acon-
teceu nas praias de Intermares, 
Ponta de Campina, Poço, Cam-
boinha, Praia Formosa e Ponta de 
Mato. Maria do Socorro Oliveira, 
que está de férias em Intermares, 
aplaudiu a operação. “Eu que 
moro em Roraima, região endê-
mica da dengue e de outras doen-
ças provocadas por mosquitos – é 
tanto que meu filho está se recu-
perando de malária –, sei o quan-

to são necessárias essas atitudes 
de prevenção”, disse. 

A professora Jaqueline Ra-
fanello já teve dengue uma vez 
quando morava no Pará. Depois 
disso, toma todas as medidas de 
prevenção contra o mosquito. Ela 
elogiou a iniciativa do fumacê e 
conclamou a todos para fazer par-
te. “Eu moro ao lado de um ter-
reno baldio e fico impressionada 
como as pessoas jogam lixo nele 
na maior naturalidade. Esta ação 
de governo é muito boa, mas tem 
que vir acompanhada das atitu-
des de cada um”, falou.

A ação acontece depois do 
Carnaval para o controle do mos-
quito transmissor da dengue e da 
febre chikungunya exatamente 
no período de grande transmis-
sibilidade das doenças através do 
folião que porventura apresente 
sintomas e visite os municípios 
onde a operação ocorre.

A operação continuou ontem, 
em João Pessoa, nas praias da Pe-

nha, Ponta do Seixas, Cabo Bran-
co, Tambaú, Manaíra e Bessa; na 
segunda-feira (23), será das 17h30 
às 19h, em Pitimbu, na Praia de 
Acaú; em Jacumã (Conde) e em 
Lucena; e no dia 24, das 4h30 às 
7h, em Marcação, Mataraca e Baía 
da Traição. Já no dia 25, das 4h30 
às 7h, retorna para Cabedelo; no 
dia 26, das 4h30 às 7h, na capital; 
no dia 27, das 4h30 às 7h, será en-
cerrada em Pitimbu; Jacumã e Lu-
cena, simultaneamente.

Segundo o chefe do Núcleo 
de Fatores Biológicos, da SES, 
Antônio Neto, a nota técnica 
001/2013 estabelece critérios para 
o uso do fumacê em casos confir-
mados por laboratórios de refe-
rência (Lacen), quando o índice de 
infestação predial detecta área de 
risco e em casos suspeitos de den-
gue grave e/ou óbitos. “Todos es-
ses critérios evitam o uso indiscri-
minado do inseticida, o que pode 
provocar a resistência do Aedes 
aegypti ao produto”, explicou. 

Operação Fumacê visita oito municípios
LUTA CONTRA A DENGUE

Escola Técnica de Bayeux inicia ano letivo 
O ano letivo da Escola 

Técnica Estadual da Paraíba 
- Erenice Cavalcante Fidelis 
(Unidade Bayeux) terá início 
nesta segunda-feira (23). Es-
tão matriculados 160 alunos, 
que cursarão a 1ª série do En-
sino Médio Integrado à Edu-
cação Profissional dos cursos 
“Técnico em Mecânica” e “Téc-
nico em Design de Móveis”.

 Foram formadas quatro 
turmas com 40 alunos cada, 
que estudarão em tempo inte-
gral das 7h15 às 16h. A seleção 
dos alunos foi realizada por 
meio da média obtida através 

do somatório das notas finais 
dos componentes curriculares 
de Língua Portuguesa e Mate-
mática do 6º ao 9º anos. Nesta 
segunda-feira, os alunos serão 
acolhidos com uma solenidade 
para apresentação dos cursos, 
da equipe de professores, da 
direção e uma visita a todas as 
dependências da escola.

Estrutura - A Escola Téc-
nica Estadual de Bayeux é 
composta por 12 salas de aula, 
auditório com capacidade 
para 200 pessoas, laboratórios 
de Língua, Informática, Física, 
Química, Biologia e Matemá-

tica, além dos laboratórios 
específicos para os cursos de 
Fabricação Mecânica e Fabri-
cação de Móveis. A escola con-
tará ainda com biblioteca, sala 
multimídia para professores, 
refeitório, cantina, cozinha in-
dustrial completa, sala para o 
grêmio estudantil, oficina de 
manutenção, anfiteatro, giná-
sio poliesportivo completo e 
centro de vivência. 

A Escola Técnica de 
Bayeux é a primeira das seis 
unidades que estão sendo 
construídas na Paraíba, de um 
projeto que compreende 15 

unidades, numa parceria entre 
os Governos Federal e Estadual. 

Já estão sendo construí-
das mais cinco escolas técnicas 
em João Pessoa, Mamanguape, 
Cuité, Cajazeiras e São Bento, 
num investimento total de R$ 
52,3 milhões. Serão ofertados 
cursos com eixos tecnológicos 
de Informação e Comunica-
ção (João Pessoa), Produção 
Industrial (Bayeux), Recursos 
Naturais (Mamanguape), Pro-
dução Alimentícia (Cuité), Pro-
dução Industrial (São Bento) 
e Informação e Comunicação 
(Cajazeiras).

SEGUNDA-FEIRA

O helicóptero 
adquirido pelo 
Governo do Estado 
começou a operar 
em outubro do ano 
passado



BR-230 ficou congestionada ontem
com notícia de assassinato no Cristo
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Dois ex-presidiários foram 
assassinados por dois 
homens numa  moto

Jurídico
Geraldo garantiu, ainda, que a 

prefeitura estaria em dia com a empresa. 
A Procuradoria Geral do município 
também se pronunciou, assegurando 
que, caso a situação se mantenha, adotará 
as medidas judiciais cabíveis para 
responsabilizar a empresa.

Greve
Trabalhadores da empresa que presta o 

serviço de coleta de lixo domiciliar à Prefeitura 
de Campina Grande cruzaram os braços. 
Além disso, a categoria está impedindo que os 
caminhões que já estavam carregados com os 
resíduos entrem no aterro sanitário.

Providências
Em nota, a prefeitura informou que 

o secretário de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, Geraldo Nóbrega, “está tomando 
todas as providências para responsabilizar 
a empresa encarregada da coleta de lixo 
pela interrupção dos serviços em virtude da 
paralisação”.

Pela cidade
l InvestIGação

A Secretaria de Saúde de Campina 
Grande divulgou os nomes que comporão 
a comissão de sindicância que deverá 
investigar a morte da dona de casa Maria 
José Saraiva, ocorrida na última segunda-
feira, no Instituto de Saúde Elpídio de 
Almeida.

l ComIssão
Foram designados para compor a 

comissão os servidores Antônio Henriques 
de França Neto (presidente), Thaíse de Lima 
Licarião (1ª secretária) e Semyramis Lira 
Dantas (2ª secretária). A comissão tem até 
sessenta dias para apresentar o resultado da 
apuração.

novo tom
O senador Cássio Cunha Lima já 

adota novo tom em relação à possível 
saída do prefeito Romero Rodrigues do 
partido. Cássio desconsiderou o discurso 
de Romero de que teria mais acesso a 
recursos federais estando em uma sigla da 
base do Governo Federal. 

atraso

O vereador Olimpio Oliveira (PMDB) 
acusou a Prefeitura de Campina Grande 
de estar com várias obras paradas, 
incluindo a extensão da Avenida João 
Suassuna, a duplicação da Avenida Assis 
Chateaubriand, a construção da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) do bairro 
do Dinamérica, a primeira etapa da 
reforma da Feira Central, a Vila Olímpica 
do bairro das Malvinas e o monumento 
ao sesquicentenário da cidade, no Açude 
Velho.

Incerteza
De acordo com o vereador Olimpio 

Oliveira, que lidera a pequena bancada 
do PMDB no Legislativo campinense, os 
próprios feirantes estariam denunciando a 
paralisação das obras de requalificação do 
Mercado Central. “Muitos comerciantes não 
acreditam mais que essa obra se realize”, 
disse o parlamentar, que afirmou estranhar 
o problema e desconhecer os motivos que 
provocaram o atraso de algumas obras e a 
paralisação de outras. 

números
 

A imprensa de Campina Grande 
chegou a divulgar que é registrada uma 
média de uma morte materna a cada 
duas semanas no Isea. A Secretaria de 
Saúde não confirmou nem negou os 
dados, preferindo divulgar nota sobre 
o número de partos na maternidade. 
“Referência em gestação de alto risco 
para dezenas de municípios paraibanos, 
o Isea realiza uma média de 500 partos 
mensalmente. Somente no ano de 
2014, foram 5.853 procedimentos”, 
afirma trecho da nota divulgada pela 
assessoria da pasta.

“movimento”
“Você não pode simplesmente, ditado 

pelo momento de maiorias eventuais, fazer 
um movimento”, disse Cássio. “Seria uma 
pena ter que perder um prefeito como 
Romero pela necessidade de ele conviver 
minimamente com o Governo Federal”, 
complementou.

Os dois homicídios que 
aconteceram na manhã de 
ontem no bairro do Cristo, 

em João Pessoa, mais pre-
cisamente às margens da 
BR-230, próximo ao Parque 
de Exposição Henrique Viei-
ra de Melo, foi à causa do 
engarrafamento quilomé-
trico ocorrido na BR e nas 
marginais que dão acesso 
aos bairros do Cristo e José 
Américo. 

Segundo informações 

do assessor da Polícia Ro-
doviária Federal, Anderson 
Podis, a BR-230 estava livre 
e sem acidentes, mas com a 
informação dos assassina-
tos, os condutores de veí-
culos que passavam pelo 
local, diminuíam a veloci-
dade possivelmente na ten-
tativa de visualizar o traba-
lho dos peritos da Gerência 

Executiva de Medicina e 
Odontologia Legal (Gemol) 
e acabaram travando todo o 
trânsito na área.

Os agentes de trânsito 
da Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na de João Pessoa (Semob), 
também tiveram muito 
trabalho para organizar o 
trânsito nas vias que da-

vam acesso aos bairros do 
Cristo e José Américo. Nas 
proximidades do Parque de 
Exposição, onde ocorreram 
os assassinatos, o trânsito 
permaneceu lento das 7h 
às 10h. 

Segundo informações 
da polícia os homens que 
foram executados estavam 
em uma moto e foram ba-

leados e mortos por outros 
dois homens que também 
estavam em uma moto. 
Após serem atingidos pe-
los disparos, as vítimas 
que eram detentos do re-
gime semiaberto, caíram 
no acostamento da rodovia 
federal, próximo ao Parque 
de Exposições de João Pes-
soa. 

Os agentes de trânsito da

Semob/João Pessoa tiveram 

muito trabalho nos

acessos aos bairros

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

José Alves 
zavieira2@gmail.com

FOTO: Edson Matos

Um grupo composto por 
adultos e adolescentes foi 
detido na manhã de ontem 
na cidade de Belém, Brejo 
paraibano. Segundo a polícia, 
todos são integrantes de uma 
quadrilha interestadual es-
pecialista em arrombamen-
tos de supermercados, lojas 
de eletrodomésticos e tráfico 
de drogas nos Estados da Pa-
raíba e Rio Grande do Norte.

Com o grupo foram 
apreendidos vários produtos 

dos roubos, entre litros de 
uísque, balança de precisão, 
equipamentos eletrônicos, 
entre outros. Também foram 
resgatadas aves silvestres 
que estavam em cativeiro.

De acordo com a polícia 
foram cumpridos manda-
dos de prisão e de busca e 
apreensão, os quais resul-
taram na condução de nove 
pessoas, entre maiores e me-
nores de idade, à Central de 
Polícia Civil em Guarabira.

PM prende acusados de
de tráfico e roubos na PB

RoUBos a sUPeRmeRCaDos

Estudante morre ao ser atingido por raio

O estudante do curso 
de Enfermagem da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), Campus de 
Cajazeiras, Ricardo Dias Ca-
valcanti, de 22 anos morreu 
ontem no Hospital Regional 
de Cajazeiras, no Sertão pa-
raibano. Ele havia sido atin-
gido por um raio quando 
estava no quintal de sua resi-
dência, na Zona Rural de São 
José de Piranhas.

Familiares do estudan-

te informaram que Ricardo, 
que morava no Sítio Caldei-
rão havia chegado anteon-
tem da faculdade e foi tomar 
banho. Em seguida foi esten-
der a toalha molhada no va-
ral da casa, quando foi atingi-
do pela descarga do raio.

O estudante sofreu vá-
rias queimaduras pelo cor-
po, inclusive na cabeça. Ime-
diatamente foi levado para o 
Hospital de São José de Pira-
nhas, mas devido a gravidade 
das queimaduras foi transfe-
rido para o Hospital Regional 
de Cajazeiras (HRC), onde foi 

internado na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI). Na ma-
nhã de ontem ele não resistiu 
e foi a óbito.

Além de Ricardo, outra 
pessoa ficou ferida no bra-
ço ao tentar socorrer Ricar-
do. A mãe do universitário 
foi hospitalizada, pois com 
o susto sofreu uma queda e 
machucou o punho. Um co-
queiro também foi atingido 
e ficou queimado. A incidên-
cia de chuvas no Sertão da 
Paraíba é pequena, no en-
tanto, vários raios são vistos 
naquela região. 

Dez cidades do Sertão 
paraibano registram a maior 
incidência de raios no Esta-
do. Com a densidade de des-
carga de 6,72 quilômetros 
quadrados negativos (km-²), 
a cidade de Malta lidera o 
ranking de maior concen-
tração de raios na Paraíba. 
Já São José do Bonfim regis-
trou a menor densidade de 
descarga (5,2km²). Os dados 
são do Grupo de Eletricidade 
Atmosférica (Elat) do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) e se referem 
a uma média de 15 anos.

CaJaZeIRas
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Presidente Dilma recusa 
credencial para atuação de 
embaixador da Indonésia
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governo Do estaDo e PreFeItUra De jP

Vices realizam trabalho intenso
reuniões, inspeções 
e visitas dominaram a 
agenda dos interinos

Desde quando assumi-
ram interinamente a titulari-
dade nos cargos como chefes 
do poder Executivo Estadual 
e municipal, Lígia Feliciano 
(pDT), por 9 dias, e Nonato 
Bandeira (ppS), por 16, tive-
ram agenda intensa com ins-
peções, visitas, reuniões de 
planejamento e até assinatura 
de ordem de serviço.

Representantes dos dois 
maiores colégios eleitorais do 
Estado, a vice-governadora e 
o vice-prefeito representaram 
os votos a eles depositados 
nas Eleições de 2014 e 2012: 
1.125.956 para a vice do go-
vernador  Ricardo Coutinho 
(pSB) e 246.581 para o vice 
do prefeito Luciano Cartaxo 
(pT). Acima do eleitorado, es-
tiveram a serviço de todos os 
paraibanos e pessoenses. 

Olhar sensível
Durante o Carnaval, a vi-

ce-governadora participou da 
execução do plano de segu-
rança e também do esquema 
para atendimento nos hospi-
tais da rede estadual. médica 
de formação, Lígia observou 
de perto como seria feito todo 
o processo. Demonstrando 

preocupação com a população, 
a então governadora em exer-
cício alertou que motoristas e 
motociclistas tivessem cautela 
no período festivo.

“Quem tiver motos ou car-
ros e for brincar carnaval deixe 
em casa, pegue um ônibus, tá-
xis ou vá de carona para não 
pôr em risco a sua vida e de ou-
tras pessoas. O folião tem que 
brincar, mas também tem que 
se cuidar”, ressaltou.

Mais segurança
Ainda no Carnaval, a 

vice-governadora acompa-
nhou, em Campina Grande, 
o planejamento para a segu-
rança na Rainha da Borbore-
ma. Lígia reuniu nas sedes do 
2º Batalhão da polícia militar 
e do 2º Comando dos Bom-
beiros militares, em Campina 
Grande, os gestores respon-
sáveis pela segurança pública 
no município para conferir o 
planejamento do policiamen-
to para o período carnavales-
co na cidade.

No total, mais de 600 po-
liciais militares, civis e bom-
beiros militares reforçaram as 
ações de segurança na cidade, 
que teve o carnaval Folia de 
Todos e seis eventos religiosos, 
reunindo pessoas de vários Es-
tados e países. 

Lígia Feliciano parabe-
nizou o plano de segurança e 

pediu empenho no período. 
“É um período em que a cida-
de recebe muitos turistas por 
causa da programação religio-
sa e é de fundamental impor-
tância um plano de segurança 
para atender as expectativas 
do público que vai passar os 
dias de carnaval em Campina 
Grande”, destacou. 

Em João pessoa, a vice-
governadora acompanhou de 
perto o trabalho das forças de 
segurança durante o desfile 
do tradicional bloco da prévia 
carnavalesca da capital, o mu-
riçocas do miramar, que levou 
uma multidão a descer a Ave-
nida Epitácio pessoa. 

Na ação, Lígia esteve 
acompanhada do secretário 
da Segurança e Defesa Social, 
Claudio Lima; do comandante 
da polícia militar, coronel Eul-
ler Chaves; e do comandante 
do Corpo de Bombeiros, coro-
nel Jair Carneiro.

Lígia Feliciano destacou 
o sucesso do plano de segu-
rança e da estrutura montada 
no bloco das muriçocas, que 
garantiu uma noite sem ocor-
rências graves. Ela destacou 
que na condição de governa-
dora em exercício trocou a 
folia pelo trabalho para pro-
porcionar um Carnaval mais 
tranquilo para os paraibanos, 
assim como planejou o gover-
nador Ricardo Coutinho.

Bodocongó e Amigão
A vice-governadora 

também visitou as obras de 
urbanização do Açude de 
Bodocongó e do Estádio Go-
vernador Ernani Sátiro, ‘O 
Amigão’, em Campina Gran-
de. As duas obras estão sen-
do executadas pelo Governo 
da paraíba e, de acordo com 
a empresa responsável pe-
los trabalhos, estão com os 
prazos para a entrega den-
tro do previsto.

Segundo Lígia, o projeto é 
arrojado e significa um investi-
mento importante do Governo 
Estadual para Campina Gran-
de. “Aqui nós teremos uma 
completa área de lazer, com 
quiosques, restaurantes, qua-
dras de esporte, pista de skate, 
anfiteatro, além de uma pista 
de caminhada em todo o entor-
no do açude. Então, é uma ação 
forte do governo, que propor-
cionará desenvolvimento para 
esta região da cidade e melhor 
qualidade de vida para as pes-
soas”, comentou.

Diálogo na capital
À frente da prefeitura 

municipal de João pessoa, 
Nonato Bandeira teve dias de 
muito diálogo com a popula-
ção. No mercado público do 
Valentina, ouviu demandas 
que não chegam até o gabi-
nete. “Estamos aproveitando 

esta interinidade para estar 
a par de tudo o que envolve a 
administração municipal e os 
mercados e feiras são parte 
importante disso”, destacou o 
prefeito em exercício.

Nonato também esteve 
na Câmara municipal, para um 
contato mais próximo com o 
Legislativo pessoense.  “A ges-
tão municipal possui um res-
peito muito grande por esta 
casa e uma atitude de parce-
ria com seus parlamentares”, 
destacou. “Nesta interinida-
de tenho buscado ampliar o 
contato com a população e a 
Câmara é o reflexo das deman-
das do povo. É por isso que, 
além de ouvir as demandas 
das pessoas, também quero 
ouvir os seus representantes. 
Venho para ouvir e me colocar 
à disposição da Casa neste pe-
ríodo”, complementou. 

Nonato Bandeira, que é 
coordenador do programa de 
Inclusão e Cidadania para pes-
soa com Deficiência, também 
reuniu entidades para discu-
tir a gratuidade da passagem. 
para o vice-prefeito da capital, 
“o poder público possui uma 
dívida histórica nesse sentido e 
é muito importante que se bus-
que garantir todos os direitos 
desta parte da população”.

Infraestrutura
Nos seus 16 dias como 

prefeito, Nonato também 
inspecionou obras da gestão 
que estão em andamento. O 
gestor verificou o progres-
so de obras de habitação e 
conversou com profissionais 
e usuários da UpA do Valen-
tina. O objetivo das visitas 
é elaborar um relatório de 
avaliação que será entregue 
ao prefeito Luciano Cartaxo 
ao término de sua licença, na 
segunda-feira, 23.

“Nosso objetivo sempre 
foi aproveitar esse período 
para deixar o gabinete e estar 
próximo da população, verifi-
cando in loco (sic) os resulta-
dos dos serviços que oferece-
mos”, destacou Bandeira. 

mas o grande marco na 
passagem de Nonato foi a 
assinatura da ordem de ser-
viço para a construção de 
mais uma escola em tempo 
integral, que em breve será 
realidade para 500 crianças 
e adolescentes no bairro de 
Gramame. 

“A construção de um 
equipamento como este mos-
tra o compromisso da gestão 
de olhar para o futuro. Esta 
é uma obra que beneficia os 
pais, que poderão trabalhar 
tranquilos, e os filhos, que 
vão ter acesso a uma educa-
ção completa, que tem como 
objetivo a formação de cida-
dãos”, declarou.

PMCg compra briga 
pela limpeza urbana

O secretário de Serviços Urba-
nos e Meio Ambiente da Prefeitura de 
Campina Grande, Geraldo Nóbrega, 
informou que já está tomando todas 
as providências no sentido de res-
ponsabilizar a empresa Ambiental 
Soluções Ltda, encarregada da coleta 
de lixo na Rainha da Borborema, pela 
interrupção dos serviços em virtude 
da paralisação dos funcionários da 
empresa. Por seu turno, o secretário 
já acionou a Procuradoria do Município 
no sentido de, persistindo o impasse, 
as medidas judiciais que deverá exer-
cer, já que o pagamento está em dia.

Hugo é cotado para 
presidir nova CPI 

A imprensa nacional já dá como 
certa a indicação do deputado paraiba-
no Hugo Motta (PMDB) como presidente 
da CPI da Petrobras na Câmara, que será 
instalada nos próximos dias. Apesar de 
ter apenas 25 anos, o parlamentar 
acumula a experiência de ter liderado 
a Comissão de Fiscalização e Controle, 
além dos quatro anos de seu primeiro 
mandato. Caso seja confirmado, Hugo 
seguirá os passos de outro paraibano, 
também peemedebista, Vital do Rêgo 
Filho, hoje ministro do Tribunal de Con-
tas da União. antes de assumir no TCU, 
o então senador Vitalzinho presidiu a 
CPI Mista no Congresso Nacional.

Assumindo a chefia do poder Executivo à frente da paraíba e da capital João pessoa, Lígia Feliciano e Nonato Bandeira tiveram dias de agenda institucional lotada e contato direto com a população

O Governo do Estado, por 
meio da Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Ru-
ral da paraíba (Emater-pB), 
vai reestruturar e implantar 
feiras da agricultura familiar 
com o objetivo de estimular a 
adoção de práticas de cultivo 
de alimentos orgânicos e faci-
litar o acesso dos agricultores 
ao mercado consumidor. 

A informação é do pre-
sidente da Gestão Unificada 
(GU), que integra Emater, 
Emepa e Interpa, Nivaldo ma-
galhães, adiantando que até o 
final de junho o Estado con-
tará com 30 feiras da agricul-
tura familiar, a partir da inau-
guração de mais cinco desses 
empreendimentos nos muni-
cípios de Alagoinha, Itaporo-
roca, Duas Estradas, São José 
dos Ramos e Lagoa de Dentro.

No ano passado, segun-
do o coordenador das feiras 
de agricultura familiar, ve-
terinário Severino Henrique 
de Lima, as 25 feiras em fun-
cionamento no Estado, com 
assessoramento da Emater, 
injetaram na economia de 28 
municípios beneficiários um 
montante de R$ 6,35 milhões, 

contemplando 492 agricul-
tores que comercializaram 
os mais variados produtos, 
dentre os quais: inhame, ma-
caxeira, batata-doce, feijão 
verde, coco, além de horti-
frutigranjeiros, produtos da 
indústria rural caseira e de 
artesanato, pescado, carnes 
diversas, leite e seus deriva-
dos, entre outros produtos 
que compõem as feiras, com 
a participação de milhares de 
consumidores.

Reestruturação
Recursos da ordem de 

R$ 243,5 mil, provenientes do 
ministério do Desenvolvimen-
to Agrário via Ação Orçamen-
tária de Apoio a projetos de 
Infraestrutura e Serviços em 
Territórios (proinf), vão per-
mitir a reestruturação física e 
de equipamentos da Feira do 
produtor, que acontece toda 
sexta-feira, das 4h às 8h, na 
sede da Emater, localizada na 
BR-230, estrada de Cabedelo.

para a coordenadora 
regional da Emater em João 
pessoa, Keila Deininger Leal, 
a aquisição dos novos equi-
pamentos vai melhorar a es-

Agricultura familiar fomenta mercado
aLIMentos orgÂnICos

trutura da feira e garantir a 
comercialização de cerca de 
140 toneladas de alimentos 
vendidas mensalmente pelos 
80 agricultores de 23 muni-
cípios integrantes da Associa-
ção do Agronegócio da Região 
de João pessoa (Agroa), res-
ponsável pela gestão da Feira 
do produtor.

Serão adquiridos, entre 

outros itens, 99 balanças ele-
trônicas, quatro carrinhos pla-
taforma, 10 freezers, quatro 
barracas, um veículo utilitário 
para transporte de mercado-
rias e quatro fogões indus-
triais. Hoje, a área ocupada da 
feira é de 600m² em galpão 
coberto, onde estão instaladas 
130 barracas padronizadas, 
13 balanças eletrônicas de re-

ferência, um bebedouro, 200 
carros de feira, cinco conjuntos 
de mesas e cadeiras plásticas. 

Outro aspecto positivo da 
feira diz respeito à nova reali-
dade do agricultor, que conta 
com uma assistência técnica 
continuada e acesso às polí-
ticas públicas, a exemplo do 
acesso ao crédito e comercia-
lização institucional.

Até o fim de junho a paraíba contará com 30 feiras; Alagoinha, Itapororoca e Duas Estradas aderiram 

Foto: Divulgação/Secom-PB
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O nome do negócio é 
Suiçalão do HSBC

MPF pede R$ 4,47 bi de empresas 
envolvidas em desvios de recursos
Ação ajuizada na Justiça 
Federal do Paraná atinge 
escândalo da Petrobras

Um escândalo de grandes proporções abala o mundo 
das finanças. O assunto envolve ninguém menos que o 
segundo maior banco do mundo, o HSBC, e políticos, 
grupos de comunicação, esportistas, artistas e demais 
celebridades do mundo dos superendinheirados.

Os bacanas, milhares deles brasileiros, 
cometeram crimes de sonegação fiscal, lavagem de 
dinheiro e evasão em grandes proporções. Isso sem 
contar com outros crimes que podem estar associados 
à origem do dinheiro.

Depósitos milionários foram feitos no banco britânico 
HSBC, em sua filial na Suíça, para desviar montanhas de 
dinheiro que deveriam ser pagas em impostos, mas que 
preferiram fazer um passeio pelos Alpes.

Não se trata de dinheiro privado. É dinheiro público 
depositado em contas privadas. É corrupção da grossa, 
mesmo que feita por ‘gente fina’ - gente diferenciada, pelo 
menos por suas contas bancárias; e gente educada, pelo 
menos na arte de sonegar impostos e lavar dinheiro.

Sonegação e lavagem de dinheiro são e devem ser 
tratados como crimes de assalto aos cofres públicos. Por 
isso, a tradução exata do escândalo conhecido lá fora como 
SwissLeaks, em bom português, é ‘Suíçalão’.

Suíçalão do HSBC, para ficar claro o mentor 
intelectual do crime e para manter no ar a suspeita, mais 
que plausível, de que muitos outros bancos possam ter 
feito o mesmo. É preciso tratar o caso pelo apelido que 
ele merece, nem acima, nem abaixo do que se fez com os 
mensalões, o petrolão e o trensalão.

Chega de camaradagem com a corrupção privada. 
Sonegação e lavagem de dinheiro são coisas de gente 
que faz - como dizia a propaganda do finado Banco 
Bamerindus, doado a esse mesmo gigante das finanças, 
o HSBC, por um Banco Central que foi sempre muito 
benevolente com Londres e a Suíça.

O fato de que os crimes relatados vinham sendo 
cometidos há décadas deixa claro como o mundo dos 
ricos é mantido em uma zona de conforto por governos 
- incluíndo-se aí seus bancos centrais -, judiciário e 
imprensa, mesmo quando as táticas são mais que 
conhecidas.

O escândalo ainda mostra como os grandes bancos 
são as maiores lavanderias do planeta. O HSBC não apenas 
abriu suas portas e seus cofres para os depósitos em 
dinheiro. O banco orientou clientes a como realizar em 
segredo práticas sabidamente criminosas.

Para coibir a prática de forma mais eficaz seria 
preciso estabelecer uma regulação do sistema financeiro 
internacional que impusesse maior transparência e 
punições mais duras. Alguém imagina que, sem isso, coisas 
desse tipo jamais irão se repetir? Claro que não. Ficar à 
espera de vazamentos é pouco.

Os barões ladrões brasileiros estão na nona colocação 
entre os que mais surrupiaram dinheiro, com a ajuda do 
HSBC suíço.

O valor sonegado apenas por esse seleto grupo 
está estimado, por enquanto, em R$ 20 bilhões. O valor é 
próximo aos R$ 18,7 bilhões não pagos em impostos pelo 
Itaú quando realizou a fusão com o Unibanco, em 2008.  O 
dinheiro dessas duas ‘pequenas’ sonegações é maior que o 
de qualquer outro escândalo de corrupção, mas nem todos 
se escandalizam em igual proporção.

A corrupção fiscal é hoje o principal inimigo do 
Estado brasileiro, de suas políticas sociais, como a 
saúde, há décadas subfinanciada, e até mesmo de suas 
políticas fiscal e monetária. Daria para pagar um bom 
pedaço dos juros da dívida pública com o dinheiro dos 
ricos, ou melhor, o dinheiro dos pobres que os ricos 
preferem sonegar.

Apesar de todas essas evidências, o escândalo de 
corrupção até agora tem merecido apenas notas de 
rodapé do cartel de mídia aqui presente. Como na época 
da ditadura militar, sabemos detalhes do escândalo mais 
pela mídia internacional do que pelo cartel midiático 
que nos habita.

A mídia que achincalha a Petrobras protege 
indecorosamente o HSBC e os barões ladrões por trás 
desse grande escândalo financeiro. Todos são tratados com 
candura ou mantidos em obsequioso segredo. É que, para 
nossa mídia orwelliana, todos são iguais, mas alguns são 
mais iguais do que outros.

                               
                                 (Reproduzido de adital.org.br)

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ajuizou ontem 
cinco ações de improbidade 
administrativa cobrando a 
devolução aos cofres públi-
cos de R$ 4,47 bilhões das 
empreiteiras Camargo Cor-
rêa, Sanko, Mendes Júnior, 
OAS, Galvão Engenharia e 
Engevix e dos executivos 
dessas empresas.

A motivação da devolu-
ção são desvios de recursos 
de contratos surperfatura-
dos da Petrobras investiga-
dos pela operação Lava Jato. 
A ação foi ajuizada na Justi-
ça Federal do Paraná.

O valor, que poderá ser 

ainda maior por causa do 
acréscimo de juros e cor-
reção monetária retroativa 
à data dos atos ilícitos, é 
relativo a R$ 319 milhões 
de ressarcimento ao erário 
pelos desvios na Petrobras, 
R$ 959 milhões como paga-
mento de multa civil e R$ 
3,19 bilhões como indeni-
zação por danos morais co-
letivos.

Nas ações, o MPF pro-
põe ainda que as empresas 
fiquem proibidas de firmar 
contratos com o Poder Pú-
blico e de receber benefí-
cios ou incentivos fiscais 
ou creditícios. A procura-
doria também pede que as 
penalidades sejam estendi-
das às empresas ligadas ao 
mesmo grupo econômico 
ou que atuem em parceria 
no mesmo ramo de ativi-
dade das empreiteiras. De 

acordo com o MPF, uma das 
principais diferenças entre 
as ações penais e de impro-
bidade é que, nas de impro-
bidade, as empresas podem 
ser punidas.

Para o coordenador da 
Força-Tarefa Lava Jato do 
MPF, procurador da Repú-
blica Deltan Dallagnol, a 
punição aplicada às empre-
sas e aos executivos inves-
tigados pela Lava Jato deve 
ser “exemplar”, para que a 
corrupção deixe de ser vis-
ta como caminho mais van-
tajoso. “A corrupção pode 
ser vista como decisão em-
basada em custos e benefí-
cios. Empresas corrompem 
porque os benefícios são 
maiores que os custos. De-
vemos inverter a fórmula”, 
defendeu Dallagnol, em nota 
divulgada pelo Ministério 
Público.

Nas ações ajuizadas 
hoje, o MPF propõe que a 
OAS devolva aos cofres pú-
blicos R$ 988,7 milhões; a 
Camargo Corrêa e a Sanko, 
R$ 845,3 milhões; a Mendes 
Júnior, R$ 1 bilhão; a Galvão 
Engenharia, R$ 1 bilhão; e a 
Engevix, R$ 538,8 milhões.  
Ao todo, 28 executivos en-
tram como réus nas ações.

De acordo com MPF, 
as ações de improbidade 
também objetivam a decla-
ração da prática de atos de 
improbidade administrati-
va cometida pelo ex-diretor 
de Abastecimento da Petro-
bras Paulo Roberto Costa. 
Para o Ministério Público, 
Costa foi cooptado pelas 
empreiteiras, mediante pa-
gamentos de propina, para 
viabilizar as fraudes nas 
contratações que lesaram a 
Petrobras.

Ivan Richard
Repórter da Agência Brasil

STJ nega 
liberdade a 
investigado 
na Lava Jato

Paim alerta para 
proliferação de 
discursos de 
ódio na Internet

O desembargador con-
vocado do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), Newton 
Trisotto, negou, em decisão 
liminar, pedido de habeas 
corpus impetrado pelos ad-
vogados do diretor de Negó-
cios da Empreiteira Galvão 
Engenharia, Erton Medeiros 
Fonseca, preso desde novem-
bro na Operação Lava Jato.

Na decisão, Trisotto ar-
gumentou que as prisões 
ocorridas durante a Lava 
Jato foram motivadas “pela 
presença dos pressupos-
tos e fundamentos legais” e 
a liberdade do empresário 
representaria “evidenciado 
risco à ordem pública”. Con-
forme argumentou o desem-
bargador, as investigações 
caracterizaram a prática “ha-
bitual e reiterada de crimes 
de extrema gravidade”.

Em pronunciamento fei-
to ontem, o senador Paulo 
Paim (PT-RS) alertou para a 
proliferação de discursos de 
ódio na Internet. Por permi-
tir o anonimato e por parecer 
um terreno em que prevalece 
a impunidade, as redes so-
ciais e os espaços destinados 
a comentários em vários sites 
apresentam, como afirmou o 
senador, grande presença de 
discursos racistas, homofóbi-
cos, xenofóbicos e de cunho 
preconceituoso em geral.

“Valendo-se às vezes do 
anonimato de um nome de 
fantasia, indivíduos irrespon-
sáveis passam também a publi-
car impropérios e grosserias de 
forma irresponsável. Há tempo 
para reverter essa tendência ao 
fortalecimento do discurso do 
ódio, que é preocupante por 
seu caráter inclusive antipolí-
tico, impiedoso, messiânico e, 
por muitas vezes, destrutivo. 
Só visa destruir o outro por 
destruir”, apontou o senador.

Luana Lourenço
Repórter da Agência Brasil

Presidente alega que a medida tomada foi de atrasar o processo

A presidente Dilma 
Rousseff não recebeu ontem 
a carta credencial do novo 
embaixador da Indonésia no 
Brasil, Toto Riyanto. Com isso, 
ele não poderá representar a 
Indonésia em audiências ou 
solenidades oficiais no Brasil. 
Toto Riyanto esteve no Palá-
cio do Planalto para repassar 
ao governo brasileiro a carta 
credencial, assim como os 
novos embaixadores da Vene-
zuela, de El Salvador, do Pana-
má, do Senegal e da Grécia. A 
cerimônia foi encerrada sem 
a participação do indonésio.

“Achamos que é impor-
tante que haja uma evolu-
ção na situação para que a 
gente tenha clareza em que 
condições estão as relações 
da Indonésia com o Brasil. 
O que nós fizemos foi atra-
sar um pouco o recebimento 
de credenciais, nada mais 
que isso”, explicou a presi-
dente em entrevista após a 
cerimônia. Foi a primeira 
vez que ela conversou com 

Dilma recusa credencial de 
embaixador da Indonésia

SEM ATUAÇãO NO BRASIL

jornalistas desde o fim de 
dezembro, antes de tomar 
posse do segundo mandato.

No dia 17 de janeiro, o 
brasileiro Marco Archer foi 
fuzilado na Indonésia, em 
cumprimento à pena de mor-
te por tráfico de drogas. Após 

a execução, Dilma convocou o 
embaixador brasileiro na In-
donésia, um ato diplomático 
que demonstrou a insatisfa-
ção do Brasil. Outro brasilei-
ro condenado à pena de mor-
te no país, Rodrigo Gularte, 
aguarda execução. 

Ao término do evento, a presi-
dente Dilma Rousseff disse ainda que 
os casos de corrupção na Petrobras 
vieram à tona porque atualmente há 
mais investigação. Ela criticou a im-
punidade em governos anteriores.

“Se em 1996, 1997 tivessem 
investigado e tivessem, naquele 
momento, punido, não teríamos o 
caso desse funcionário da Petrobras 
que ficou quase 20 anos praticando 
atos de corrupção. A impunidade 
leva a água para o moinho da cor-
rupção”, afirmou a presidente, sem 
citar nomes.

Em entrevista após a cerimônia 
de entrega de credenciais de novos 
embaixadores no Brasil, Dilma Rous-
seff garantiu que as empresas envol-
vidas nas denúncias de corrupção na 
estatal, investigadas pela Operação 
Lava Jato, serão punidas “dentro da 
legalidade”.

“As empresas, os donos das em-
presas ou os acionistas das empresas 
serão investigados. disse. “Agora, o 
governo fará tudo dentro da legali-
dade”, completou Dilma. “Isso não 
significa, de maneira alguma, ser co-
nivente, apoiar ou impedir qualquer 
investigação ou qualquer punição 
a quem quer que seja, doa a quem 
doer”, afirmou.

Dilma voltou a dizer que é pre-
ciso separar a imagem da Petrobras 
da dos funcionários que estão sendo 
investigados. 

“Não vou tratar a Petrobras como 
a Petrobras tendo praticado malfei-
tos, quem praticou malfeitos foram 
funcionários da Petrobras, que vão 
ter que pagar por isso. Quem prati-
cou malfeitos, quem participou de 
atos de corrupção vai ter que respon-
der por eles. Essa é a regra no Brasil”, 
concluiu a presidente.

Investigação na Petrobras chegou tarde

FOTO: Eliza Fiúza/Agência Brasil
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Governo vai discutir mudanças 
em benefícios de trabalhadores

O ministro-chefe da Se-
cretaria de Relações Insti-
tucionais da Presidência da 
República, Pepe Vargas, vai 
conversar, na próxima sema-
na, com parlamentares que 
apoiam o governo sobre as 
medidas propostas pelo Exe-
cutivo para alterar o acesso 
a benefícios trabalhistas e 
previdenciários. As medidas 
provisórias (MPs) 664 e 665 
modificam regras da conces-
são do seguro-desemprego, 
seguro-defeso, pensão por 
morte, auxílio-doença e abo-
no salarial, e enfrentam críti-
cas dos partidos de oposição, 
de centrais sindicais e da 
própria base governista no 
Congresso Nacional.

Ao lado de outros minis-
tros, Vargas se reunirá com 
lideranças da base política 
no Senado e na Câmara, com 
o objetivo de traçar estraté-
gias para a apreciação das 
matérias. Na terça-feira (24), 
ele receberá, em café da ma-
nhã, líderes dos partidos de 
apoio ao governo no Sena-
do, e almoça com lideranças 
de legendas na Câmara. Na 
quarta-feira (25), Pepe Var-

gas se reunirá, pela manhã, 
com senadores que com-
põem o bloco de apoio (PT, 
PCdoB e PDT).

Da parte do governo 
participam, além de Pepe, os 
ministros Manoel Dias (Tra-
balho e Emprego), Carlos 
Gabas (Previdência Social), 
Miguel Rossetto (Secreta-
ria-Geral) e Nelson Barbosa 
(Planejamento, Orçamento e 
Gestão). Na semana passada, 
Manoel Dias havia anuncia-
do que o governo aguarda-
va uma proposta formal das 
centrais sindicais sobre o 
tema, e adiantou que nova 
reunião está marcada para o 
dia 25.

As entidades trabalhis-
tas negociam com os parla-
mentares, e solicitaram, tam-
bém na semana passada, que 
as medidas sejam devolvidas 
ao Executivo.

O debate será realizado 
com parlamentares que 
integram base governista

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

O ministro Pepe Vargas vai conversar, na próxima semana, com parlamentares que apoiam o governo sobre as medidas trabalhistas

As entidades 
trabalhistas
 negociam com 
parlamentares, e 
solicitaram que 
as medidas 
sejam devolvidas 
ao Executivo.

A presidente Dilma 
Rousseff defendeu on-
tem a correção de 4,5% 
na tabela do Imposto 
de Renda de Pessoa Fí-
sica e disse que Orça-
mento não tem espaço 
para correções maiores, 
como os 6,5% apro-
vados pelo Congresso 
e vetados por ela no 
fim de janeiro. A pre-
sidente confirmou que 
o governo enviará no-
vamente ao Congresso 
medida provisória com 
correção de 4,5%.

“Eu tenho um com-
promisso e vou cumprir 
meu compromisso, que 
é 4,5%. Não estamos 
vetando porque que-
remos, estamos vetan-
do, porque não cabe 
no Orçamento público. 
É assim”, argumentou 
Dilma em entrevista 
após a cerimônia de 
entrega de credenciais 
de novos embaixadores 
no Brasil. Foi a primei-
ra entrevista de Dilma 
desde dezembro do 
ano passado, quando 
tomou café da manhã 
com jornalistas, ainda 
antes de assumir o se-
gundo mandato. 

“Eu já mandei [a 
proposta de 4,5%] por 
duas vezes, vou chegar 
à terceira vez. Meu com-

promisso é 4,5%. Se, 
por algum motivo, não 
quiserem os 4,5%, nós 
vamos ter de abrir um 
processo de discussão 
novamente”, adiantou.

Quanto maior o 
índice de correção da 
tabela, maior o número 
de contribuintes isen-
tos do pagamento de 
imposto e menor a ar-
recadação. O governo 
argumenta que a cor-
reção de 6,5% levaria a 
uma renúncia fiscal de 
R$ 7 bilhões.

Dilma também de-
fendeu as mudanças 
nas regras de concessão 
de benefícios trabalhis-
tas e previdenciários, 
anunciadas pelo go-
verno em dezembro, e 
disse que as alterações 
vão corrigir distorções.

“Todas as medidas 
que nós tomamos têm 
um objetivo. Não es-
tou falando das fiscais, 
estou falando daque-
las que dizem respeito 
ao seguro-desempre-
go, ao abono salarial, 
à pensão por morte. 
Nós estamos aperfei-
çoando a legislação. A 
legislação tem que ser 
aperfeiçoada da mes-
ma forma como fize-
mos com o Bolsa Famí-
lia”, disse, ao citar os 
processos de auditoria 
pelos quais o progra-
ma social passa.

Presidente confirma 
correção de 4,5% 

TABELA DO IR

Luana Lourenço
Da Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) abriu 
dois processos administrati-
vos para investigar o uso não 
autorizado de veículos aéreos 
não tripulados (vants) e o 
pouso de paraquedistas du-
rante o desfile da Escola de 
Samba Portela, no Sambódro-
mo, na noite de segunda-feira 
(16). O vant (também conhe-
cido como drone), no formato 
de uma grande águia, voou 
à frente da escola durante o 
desfile.

Segundo dia de desfile do 

Grupo Especial das Escolas de 
Samba do Carnaval 2015. Des-
file da escola G.R.E.S Portela 
(Tânia Rêgo/Agência Brasil

Segundo a Anac, outros 
400 pequenos vants foram 
operados pela Portela, que se 
apresentou no Sambódromo 
no segundo dia de desfiles. A 
agência informa que a opera-
ção desses equipamentos em 
áreas densamente povoadas 
e sem o certificado de auto-
rização de voo experimental 
é proibida.

A Anac informou que, 
antes do desfile, a Portela 
chegou a pedir informações 
sobre a operação dos vants, 

mas não teve autorização 
para usá-los. Os responsá-
veis pela operação dos equi-
pamentos estão sujeitos a 
ações civis e penais, de acor-
do com o Código Brasileiro 
de Aeronáutica.

Outro procedimento ad-
ministrativo apurará o lança-
mento de paraquedistas na 
passarela durante o desfile. 
O objetivo é saber se os en-
volvidos têm as habilitações 
requeridas. A assessoria de 
imprensa da Portela foi pro-
curada pela Agência Brasil, 
mas, até o momento de pu-
blicação desta matéria, não se 
manifestou sobre o assunto.

Anac vai investigar o uso
de drones no Sambódromo

CARNAVAL DO RIO

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Anfavea quer
prorrogar acordo
automotivo
com o México

Os fabricantes nacio-
nais de automóveis querem 
a prorrogação do acordo au-
tomotivo com o México pelos 
próximos cinco anos, afirmou 
ontem o presidente da Asso-
ciação Nacional de Fabrican-
tes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Luiz Moan.

Ele participou da primei-
ra rodada de reunião entre 
representantes do Brasil e 
do México no Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.

“Estamos satisfeitos com 
o andamento das negociações. 
A primeira reunião foi para 
cada um dos lados apresentar 
intenções. Esperamos fechar 
o acordo no próximo encon-
tro”, disse Moan. No próximo 
dia 27, os dois países voltam a 
discutir, na Cidade do México, 
a renovação do acordo.

Assinado há três anos 
para conter a entrada de au-
tomóveis mexicanos no Bra-
sil, o acordo vigora até 18 de 
março. Pelo acordo, o México 
pode vender até US$ 1,64 bi-
lhão por ano em veículos le-
ves para o Brasil com isenção 
de tarifas. Acima desse mon-
tante, as importações são ta-
xadas em 35%.

O acordo também esta-
belece que os veículos preci-
sam ter pelo menos 35% de 
conteúdo local. No caso do 
Brasil, a exigência vale para 
peças produzidas no Merco-
sul. Na época da assinatura 
do documento, a regra tinha 
como objetivo estimular o co-
mércio de autopeças entre os 
dois países.

Brasileiros da classe C compram 
atualmente menos produtos em super-
mercados que há seis meses, conforme 
indica pesquisa divulgada ontem pelo 
Instituto Data Popular. O estudo revela 
que 47% dos brasileiros da classe C in-
formaram que, comparando com os últi-
mos seis meses, estão comprando menos 
produtos em supermercados. Aproxima-
damente 41% compram a mesma quan-
tidade e 12% compram mais.

Uma das perguntas da consul-
ta era se os entrevistados esperavam 
comprar mais ou menos nos próximos 
seis meses. De acordo com o resulta-
do, 45% disseram que devem comprar 
menos produtos em supermercado, 
enquanto 36% afirmaram que com-
prarão a mesma quantidade e 19% 
acreditam que comprarão mais.

A pesquisa foi realizada entre os 
dias 18 e 29 de janeiro, envolvendo 
3.050 pessoas de 150 cidades brasileiras. 
A margem de erro máxima é de 1,77% 
para um intervalo de confiança de 95%.

Classe C está comprando 
menos em supermercados

PESQUISA REVELA

Flavia Villela
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet



Os ministros de Relações
Exteriores de vários países
vão parrticipar da visita

Unasul visitará a Venezuela para 
avaliar a grave situação do país

Bogotá (AFP) - Uma 
comissão da Unasul, for-
mada pelos chanceleres de 
Brasil, Colômbia e Equador, 
prepara uma visita à Ve-
nezuela com vistas a uma 
próxima reunião extraordi-
nária da organização sobre 
a situação do país, infor-
mou ontem seu secretário-
geral, Ernesto Samper.

“Estivemos trabalhan-
do esta semana no que po-
deria ser uma agenda de 
visita, que seria celebrada 
certamente na semana que 
vem e, a partir desta visi-
ta, a ideia é convocar uma 
reunião extraordinária de 
chanceleres”, disse Samper 
à emissora colombiana Ca-
racol Radio.

O secretário-geral da 
União de Nações Sul-ame-
ricanas (Unasul) anunciou 
que os ministros das Rela-
ções Exteriores que viaja-
riam a Caracas seriam os 
mesmos nomeados no ano 
passado para promover 
contatos entre a oposição 
e o governo da Venezuela: 
o do Brasil, Mauro Vieira; 
o do Equador, Ricardo Pa-
tiño, e a da Colômbia, Ma-
ría Ángela Holguín.

O objetivo da posterior 
reunião extraordinária de 
chanceleres que a orga-
nização vai convocar será 
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Da AFP

“examinar não apenas o 
tema em si, mas as possí-
veis saídas” para a tensão 
atual na Venezuela, expli-
cou Samper.

“Eu penso que este é 
o papel da Unasul: buscar 
espaços de comunicação 
que preservem um pouco 
a institucionalidade demo-
crática”, acrescentou, refe-
rindo-se não só à situação 
política do país, mas tam-
bém à sua crise econômica.

O país caribenho, com 
as maiores reservas petro-
líferas do mundo, acumula 
pelo menos três trimestres 
de recessão, uma escassez 
de um terço dos produtos 
básicos e uma inflação de 
64% em 2014.

Samper disse que nas 
últimas semanas manteve 
intercâmbios com os go-
vernos da região sobre a 
Venezuela e determinou 
que “existe preocupação 
com a situação”.

A prisão do prefeito  de Cara-
cas, Antonio Ledezma, na última  
quinta-feira, causou indignação 
e preocupação entre instituições 
que defendem os direitos humanos 
mundo afora, como Anistia Interna-
cional, Freedom House e Human Ri-
ghts Watch, dentro outras. Em nota, 
publicada nesta sexta-feira, a Anistia 
classificou de “inaceitável” que se 
prenda indivíduos sem evidências de 
que hajam cometido delitos”. 

“No contexto venezuelano atu-
al não resta mais que assumir que 

mais uma vez às autoridades não in-
teressa dar prioridade à proteção dos 
direitos humanos, mas calar as vozes 
críticas”, diz a nota. “A detenção do 
prefeito de Caracas coloca uma pes-
soa a mais na extensa lista de prisões 
motivadas politicamente”. 

Segundo a Anistia Internacio-
nal, na última semana o órgão teve 
conhecimento da prisão do juiz Alí 
Fabricio Paredes — supostamente 
como consequência de uma senten-
ça “em um caso de um funcionário 
de alto perfil, que não satisfaz os 

desejos do Executivo” - e do advo-
gado Tadeo Arriechi como represá-
lia ao desempenho de suas funções, 
“ao defender uma empresa acusa-
da de desestabilizar a economia”. 

Robert Herman, vice-presi-
dente de programas regionais da 
Freedom House, por sua vez, disse 
que a prisão de Ledezma trata-se 
de “uma clara violação dos direi-
tos constitucionais dos políticos” e 
uma mostra da escalada “alarman-
te” à perseguição de líderes oposi-
tores no país.

Anistia condena prisão de prefeito
A Colômbia 
acumula três 
trimestres de 
recessão, falta 
de um terço 
dos produtos 
básicos e 
inflação de 64%

O presidente Nicolás Maduro está encurralado por conta da perseguição à oposição e da grave crise econômica que enfrenta o país

Da Ansa Brasil

Roma (Ansa) - O 
Conselho de Ministros 
da Itália aprovou on-
tem os decretos da re-
forma trabalhista que 
levam mais proteção 
aos contratos empre-
gatícios e a superação 
do artigo que previa a 
reintegração obrigató-
ria dos demitidos.   

“Hoje é um dia es-
perado há muito anos 
por uma parte dos ita-
lianos, mas, sobretudo, 
por uma geração in-
teira que viu a política 
fazer guerra contra os 
precários, mas não ao 
precariado. Nós rom-
pemos com um deter-
minado modelo de di-
reito do trabalho e com 
o artigo 18”, afirmou o 
primeiro-ministro, Mat-
teo Renzi.   

 Segundo o pre-
mier, a nova geração 
agora poderá “ter seus 
direitos reconhecidos 
e com uma proteção 
maior. Palavras como 
férias, verbas rescisó-
rias e direitos entram 
no vocabulário de uma 
geração excluída até 
agora”.   

A frase de Renzi 
se refere aos contratos 
temporários de servi-

ços, que não davam 
garantias aos trabalha-
dores e se tornaram 
comuns na Itália nos úl-
timos anos de crise. De 
acordo com o governo, 
a reforma vai garantir 
que o mercado faça 
contratos sem prazo 
definido, garantindo 
assim os direitos nor-
mais aos funcionários.   

O premier também 
se referia ao artigo 18 
da Constituição, que 
foi alvo de muita polê-
mica durante o projeto. 
Até então, pessoas que 
fossem mandadas em-
bora - sem motivo jus-
tificado - ganhavam na 
Justiça o direito de se-
rem recontratadas nas 
mesmas condições de 
antes, além do recebi-
mento de indenização.   

A norma valia para 
empresas com mais de 
15 empregados, mas 
agora foi extinta para 
as demissões por moti-
vos econômicos (desde 
que legítimas). Para os 
casos disciplinares, ela 
segue em vigor. Além 
disso, foi mantida a 
norma para demissões 
coletivas e houve a 
equiparação da licença-
-maternidade nos casos 
em que as crianças fo-
rem adotadas.

Reforma trabalhista 
é aprovada na Itália

AÇÕES ConTRA A CRISE

Bengasi, Líbia (AFP) 
- Ao menos 40 pessoas 
morreram e outras 40 fi-
caram feridas ontem em 
um triplo atentado na 
cidade líbia de Al Qoba, 
30km de Derna (leste), re-
duto de jihadistas.

A facção líbia do gru-
po Estado Islâmico reivin-
dicou o atentado realiza-
do, segundo ela, por dois 
suicidas.

Em um breve comu-
nicado, o grupo anunciou 
“ter vingado o sangue dos 
muçulmanos em Derna”, 
reduto de islamitas radi-
cais que foi alvo esta se-
mana de ataques aéreos 
egípcios.

Uma fonte da segu-
rança líbia confirmou os 
40 mortos, entre eles 5 
egípcios, e 40 feridos em 
três atentados simultâneos 
contra uma delegacia lo-
cal, um posto de gasolina 
e a casa do presidente do 
Parlamento líbio, Aguila 
Salah Issa.

A cidade de Al Qoba é 
controlada pelas forças le-
ais ao general Khalifa Haf-
tar e ao Parlamento reco-
nhecido pela comunidade 
internacional.

A fonte da segurança 
não foi capaz de precisar 
de imediato se os ataques 
foram atentados suicidas 
ou com carros-bomba.

Vários socorristas in-

dicaram que a maioria das 
vítimas estava no posto de 
gasolina, onde dezenas de 
veículos faziam fila devi-
do à falta de combustível 
na cidade.

Eles acrescentaram 
que o presidente do Par-
lamento, com sede em To-
bruk, mais a leste, não es-
tava em casa no momento 
do ataque.

Mergulhada no caos
A Líbia está mergu-

lhada no caos desde a 
queda, em 2011, do ex-di-
tador Muammar Kadhafi, 
enquanto as novas auto-
ridades líbias não conse-
guem controlar as deze-
nas de milícias formadas 
por antigos rebeldes, que 
impõem sua lei diante de 
um exército e de uma po-
lícia debilitados.

Estes novos ataques 
em território líbio dão 
testemunho da progres-
são dos jihadistas no país, 
num momento em que a 
comunidade internacio-
nal analisa meios de aju-
dar as forças locais.

Aproveitando-se do 
caos, o Estado Islâmico en-
controu na Líbia terreno 
fértil para suas ações: em 
algumas semanas reali-
zou uma série de ataques 
e abusos, incluindo a de-
capitação de 21 cristãos 
e um atentado contra um 

hotel na capital. A execu-
ção dos cristãos coptas 
levou o Egito a realizar 
ataques aéreos contra po-
sições dos extremistas. 
Esta ação foi coordenada 
com as forças do general 
Khalifa Haftar.

Visita
Em seu comunicado, o 

grupo terrorista o Estado 
Islâmico afirma ter visado 
ontem uma “célula opera-
cional” do general Haftar, 
cujas forças controlam 
Al Qoba, e que lançou em 
maio de 2014 uma ofensi-
va contra os “grupos ter-
roristas” no leste do país.

Desde então, suas for-
ças travam uma verdadei-
ra guerra contra os grupos 
islamitas e jihadistas na 
região, e disputam o po-
der com o governo para-
lelo formado pela milícia 
“Fajr Libya”, que tomou o 
controle de Trípoli no úl-
timo verão.

Desde a queda, em ou-
tubro de 2011, do regime 
de Kadhafi, após oito me-
ses de revolta popular, os 
atentados se multiplica-
ram na Líbia, mas quase 
nunca eram reivindicados.

Estes ataques visa-
vam particularmente ins-
talações militares ou po-
liciais, mas raramente a 
população civil, como é o 
caso de Al Qoba.

Triplo atentado do Estado 
Islâmico deixa 40 mortos 

nA LÍBIA Rússia autoriza 
marcha anticrise 
da oposição, mas 
longe do Kremlin

Moscou, 20 fev (EFE).- A 
oposição extraparlamentar 
russa recebeu ontem autoriza-
ção para realizar no próximo 
dia 1 de março uma grande 
marcha anticrise, embora o 
evento tenha que ser feito lon-
ge do Kremlin.

“Para nós, o mais impor-
tante é que nossas demandas 
sejam ouvidas por todos os 
cidadãos “, disse Boris Nemt-
sov, ex-vice-primeiro-ministro 
russo, às agências locais.

A Prefeitura de Moscou 
rejeitou a solicitação da opo-
sitora para realizar o ato na 
Praça Manezhnaya, com a jus-
tificativa de que não é permiti-
do organizar tais movimentos 
nas imediações do Kremlin.

Apesar de tudo, os oposi-
tores acreditam que reunirão 
100 mil pessoas em um ato 
no qual pedirão a suspensão 
da proibição das importações 
ocidentais, aprovação de leis 
contra o enriquecimento ilíci-
to de funcionários, redução a 
metade do desembolso em de-
fesa e destinação deste dinhei-
ro às despesas sociais.

O líder do partido liberal 
Yabloko, Sergey Mitrokhin, 
qualificou de “piada” a proibi-
ção municipal, e disse que seu 
partido não participará da ma-
nifestação. Quem também não 
estará presente, mas por ou-
tros motivos, é o líder da opo-
sição extraparlamentar Alexei 
Navalny, condenado a 15 dias 
de prisão por participação rei-
terada em manifestações.

FoTo: Reprodução/Internet
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COPA DO BRASIL

R$ 400 mil para Belo e Raposa
Na primeira fase, os 
times da PB vão receber 
R$ 200 mil cada

Página 23

Paulo Henrique Ganso 
pede para não jogar 
contra o Audax

Botafogo e Campinense, 
representantes da Paraíba 
na Copa do Brasil 2015, vão 
engordar suas contas bancá-
rias, cada, com R$ 200 mil, 
apenas na primeira fase. Caso 
avancem, ambas as equipes 
receberão R$ 240 mil de cota 
pela participação na segunda 
fase. Os valores foram con-
firmados esta semana pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol, que, em relação a 
edição do ano passado, teve 
um aumento considerável.

Todas as 27 federações 
estaduais e os 87 clubes que 
participarão das disputas fo-
ram comunicadas dos valo-
res, através de ofício encami-
nhado pela CBF. Para efeito 

de comparação, na edição da 
Copa do Brasil do ano passa-
do, Botafogo-PB e Treze, que 
avançaram para a segunda 
fase, receberam R$ 160 mil 
por cada etapa.

Em 2013, quando eli-
minou o Sampaio Corrêa na 
primeira fase e depois foi 
eliminado pelo Flamengo, o 
Campinense embolsou R$ 300 
mil pela participação nas duas 
etapas.

Belo e Raposa estream 
no torneio nacional no dia 
1º de abril, contra Botafo-
go-RJ e Grêmio, respecti-
vamente. Atual campeão 
e vice do Campeonato Pa-
raibano, por exemplo, Bo-
tafogo-PB e Campinense 
estão inseridos no grupo 
3. Os dois representantes 
do Estado estreia na Copa 
do Brasil jogando em seus 
domínios. Se perderem por 
dois ou mais gols de dife-
renças, dão adeus de forma 
precoce à competição.

FotoS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Evolução da cotas

Premiação de 2015
1ª fase – R$ 400 mil 
(grupo 1) / R$ 350 mil (2) / R$ 200 mil (3)
2ª fase  – R$ 480 mil 
(grupo 1) / R$ 420 mil (2) / R$ 240 mil (3)
3ª fase – R$ 560 mil
Oitavas de final – R$ 690 mil
Quartas de final – R$ 820 mil
Semifinal – R$ 1 milhão
Vice-campeão – R$ 2 milhões
Campeão – R$ 4 milhões
Cota máxima do campeão: R$ 7,95 milhões

Premiação de 2014
1ª fase – R$ 320 mil 
(grupo 1)  R$ 280 mil (2) / R$ 160 mil (3)
2ª fase – R$ 320 mil
(grupo 1)  R$ 280 mil (2) / R$ 160 mil (3)
3ª fase – R$ 430 mil
Oitavas de final – R$ 530 mil
Quartas de final – R$ 740 mil
Semifinal – R$ 850 mil
Vice-campeão – R$ 1,8 milhão
Campeão – R$ 3 milhões
Cota máxima do campeão: R$ 6,19 milhões

Torcedor do Santa Cruz é preso no Amigão
O futebol paraibano re-

gistrou na noite da última 
quinta-feira, o seu primeiro 
caso de racismo nesta tem-
porada, atitude que vem ga-
nhando o repúdio mundial 
da sociedade civil organiza-
da. Um torcedor do Santa 
Cruz de Santa Rita, de pre-
nome “Nino”, recebeu voz de 
prisão ainda nas arquibanca-
das do Estádio Amigão, em 
Campina Grande. Foi con-
duzido pela Polícia Militar 
para uma Delegacia Distrital, 
autuado em flagrante delito 
e posto em liberdade após o 
pagamento de fiança. 

“O Santa Cruz nada tem 
haver com o caso. Se trata 
de uma atitude isolada de 
um torcedor, que foi ao Es-
tádio Amigão, em Campina 

Grande, com outros colegas, 
torcer pelo time de Santa 
Rita”, disse ontem Cesar 
Wellington, gerente de fute-
bol da Cobra Coral.

O episódio foi registrado 
durante a partida de futebol 

envolvendo as equipes do 
Lucena e Santa Cruz de San-
ta Rita. Conforme se apurou, 
“Nino” estava xingando um 
membro da comissão técni-
ca do Lucena, chamando-o 
de “macaco”. A informação 
foi confirmada ontem, para 
a imprensa, pelo delegado 
da Polícia Civil Luís Carlos, 
que atendeu a ocorrência na 
Central de Polícia de Campi-
na Grande.

“Após o jogo no Ami-
gão, um cidadão  foi detido 
em flagrante pela acusação 
de injúria racial contra o 
preparador de goleiros do 
Lucena, Robério Epaminon-
das. Robério foi chamado 
de macaco durante alguns 
momentos do jogo. Nós es-
cutamos três testemunhas, 

duas delas confirmaram o 
fato e uma negou. O acu-
sado foi preso, mas pagou 
uma fiança de R$ 400 e em 
seguida foi liberado. Agora, 
nós vamos ouvir outras tes-
temunhas e dar segmento 
às investigações”, disse o 
delegado.

O acusado não foi lo-
calizado ontem para falar 
sobre o episódio. O ge-
rente de futebol do San-
ta Cruz, Cesar Wellington 
informou que conversou 
com “Nino” e o mesmo 
teria dito que também foi 
injuriado racialmente pelo 
membro da comissão téc-
nica do Lucena Futebol 
Clube. A Polícia Civil tem 
30 dias para concluir o in-
quérito policial. (ML)

CRIME DE RACISMO

Esquecer a derrota para o 
Ceará (1 a 0) pelo Nordestão, 
e focar as atenções para o Es-
tadual, no clássico de amanhã, 
contra o Treze, às 16h, no Es-
tádio Almeidão. Uma partida 
importante para o Belo voltar a 
vencer, já que vem de três der-
rotas consecutivas na disputa 
regional, diante do River-PI 
e Fortaleza, ambas por 2 a 1 
e o Ceará (1 a 0). No Paraiba-
no, o Alvinegro ocupa a séti-
ma posição, com seis pontos, 
ao vencer o Miramar (2 a 0) 
e Lucena (1 a 0). Nas hostes 
botafoguenses o objetivo é 
derrotar o rival e dar a volta 
na tentativa de apagar a fraca 
atuação do time no Nordestão. 

Praticamente sem chan-
ces de classificação para a 
outra fase da Copa do Nordes-
te, já que está na lanterna do 
Grupo D, com nenhum ponto, 
o bicampeão paraibano se con-
centra no Paraibano na corrida 
pelo terceiro título Estadual. A 
equipe deve ter os retornos do 
zagueiro Carlinho Rech e do 
volante Zaquel, que cumpriram 
suspensões. A novidade pode 
ser a estreia do meia paraiba-
no, Túlio Souza, que deve estar 
regularizado e à disposição da 
comissão técnica.  As dúvidas 
e mudanças passam na cabeça 
do treinador Marcelo Vilar, que 
terá a responsabilidade de con-
seguir a reabilitação. 

Botafogo quer esquecer 
derrotas no Nordestão

OLHAR PRA FRENTE

    O Treze terá a força máxi-
ma para o confronto de amanhã, 
contra o Botafogo, às 16h, no Es-
tádio Almeidão, pelo Estadual. 
As novidades ficam por conta 
da estreia do volante Rodrigo 
Celeste, além dos retornos do 
zagueiro Thiago Sala e do ata-
cante Marcelo Maciel. O Galo da 
Borborema vem de um empa-
te inesperado contra o Centro 
Sportivo Paraibano (1 a 1), na 
última quinta-feira, no Estádio 
Presidente Vargas, na última 
rodada do Paraibano. Na tabe-
la de classificação os trezeanos 
ocupam a segunda posição, com 
11 pontos, contra 6 do Belo, que 
está na sétima. 

De acordo com o treinador 

Everton Goiano contar com to-
dos os jogadores é importante 
no primeiro clássico entre as 
duas equipes no Paraibano. Ele 
sabe que o concorrente vem “fe-
rido” pelos últimos resultados 
negativos, mas que em clássico 
a coisa muda dentro das quatro 
linhas. “São dois times de ponta 
que tudo pode acontecer. Ganha 
quem errar menos e aproveitar 
as chances de gol”, disse. Com re-
lação ao empate diante do Tigre o 
comandante Alvinegro ressaltou 
que faltou uma maior criativida-
de do meio de campo para que os 
atacantes possam receber a bola 
e fazer o gol. “Pretendo corrigir 
no clássico para encontarr o ca-
minho da vitória”, disse. 

Galo com reforços para 
jogo amanhã no Almeidão

NOVIDADES

Após admitir que o 
Campinense não tem mais 
chance de classificação no 
Nordestão, o treinador do 
Campinense, Francisco Diá, 
frisou que dará mais prio-
ridade ao Estadual em bus-
ca do título. Para o desafio 
de amanhã, diante do Auto 
Esporte, às 16h, no Estádio 
Amigão, mudanças ocorre-
rão para dar uma mexida 
no grupo. Na sexta posição, 
com seis pontos ganhos, 
a Raposa vai em busca de 
brigar por uma vaga no 
G4. Sem antecipar altera-
ções o comandante Rubro-
negro não gostou do meio 
de campo, que não esteve 

atuante na marcação e sem 
criatividade.

“Percebemos que a coi-
sa não funcionou do jeito 
que combinamos. Temos 
que mudar alguma coisa 
para encarar o Auto Espor-
te”, disse. Sobre o concor-
rente, Diá enalteceu a cam-
panha do time pessoense, 
que ocupa a terceira posi-
ção, com 11 pontos, sendo 
um difícil compromisso den-
tro de casa. “Venho acompa-
nhando e sei que não tere-
mos moleza contra o Auto 
Esporte. Eles têm um grupo 
arrumado taticamente que 
pode complicar nossos pla-
nos”, avaliou. 

Diá admite que clube 
não vai se classificar

CAMPINENSE

Botafogo e Campinense poderão ter cotas aumentadas, 
caso passem de fase na Copa do Brasil da atual temporada

“Nino” chamou 
membro de 
comissão técnica 
de “macaco”, 
foi preso em 
flagrante e 
pagou fiança 
para ser liberado



Anderson quebra o silêncio e 
afirma que jamais se dopou

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de fevereiro de 2015

Brasileiro se irrita com
acusações e diz que
jamais trapaceou na UFC

O lutador Anderson Sil-
va manteve um longo perí-
odo de silêncio, preferindo 
ficar longe dos holofotes por 
quase três semanas e sequer 
se defender no processo que 
vem sofrendo, ao falhar em 
testes antidoping realizados 
antes do UFC 183. Na madru-
gada de ontem, ele usou seu 
Instagram, que estava quase 
parado desde então, para fa-
zer seu primeiro pronuncia-
mento. E o ex-campeão dos 
médios do UFC negou que te-
nha feito uso de substâncias 
ilícitas de forma consciente.

Diferentemente de um 
comunicado divulgado pelo 
empresário Ed Soares e de-
pois desmentido como sendo 
palavras do próprio Ander-
son, agora o lutador usou seu 
canal oficial no Instagram 
para postar a mensagem em 
português e inglês. O bra-
sileiro afirmou que o caso 
está sendo analisado a partir 
de todos os medicamentos 
usados desde sua fratura e 
que busca "a verdade tanto 
quanto todos que se surpre-
enderam com os resultados 
divulgados".

"Dentro e fora do octó-
gono jamais vacilei no res-
peito aos princípios que sem-
pre me pautaram. Com muita 
honra e dignidade defendi 
meu país onde quer que lutei. 
Nunca usei qualquer subs-
tância para aumentar minha 
performance nas lutas. Amo 
o que faço e jamais poria em 
risco o que levei tanto tempo 
para construir. Acho injusta 
a pressa que alguns têm em 
me condenar", afirmou An-
derson.

Na última terça-feira, 
uma audiência da Comissão 
Atlética de Nevada, que co-
manda o caso, suspendeu 
preventivamente o lutador, 
até que o caso seja julgado. 
Anderson não compareceu. 
O brasileiro pode ser sus-
penso por nove meses a um 
ano, depois de falhar em um 
teste surpresa em 9 de janei-
ro com dois anabólicos e no 
de 31 do mesmo mês, dia da 
luta contra Nick Diaz, com 
um anabolizante e dois an-
siolíticos.

Anderson, que está sen-
do defendido nos Estados 
Unidos por Michael Alonso, 
advogado de diversos gran-
des casos e da  indústria de 
jogos de Las Vegas, promete 
se defender até o fim, para 
salvar sua imagem.

"Sou o maior interessa-
do no esclarecimento desse 
episódio. Quero que os que 
sempre me prestigiaram sai-
bam que continuo lutando 
para que todas as sombras 
sobre esse triste episódio se-
jam dissipadas", prometeu, 
em seu Instagram.

Anderson 
garante que 
é o maior 
interessado 
em esclarecer 
o episódio que 
mancha a sua 
carreira

O brasileiro afirmou que dentro e fora do octógono jamais vacilou no respeito aos princípios da dignidade com o esporte e segue sustentando que nunca se dopou

A brasileira Fabiana Murer fi-
cou em terceiro lugar na prova do 
salto com vara do XL Galan Mee-
ting, disputado na última quinta-
feira, na cidade de Estocolmo, na 
Suécia. Fabiana obteve a marca 
de 4,60m. 

A grega Nikoleta Kiriakopou-
lou ficou com a medalha de ouro, 
com 4,76m, seguida da sueca An-
gelica Bengtsson, com 4,65m.

No último dia 7, em Nevers, 
na França, Fabiana estabeleceu 
novo recorde sul-americano em 
pista coberta do salto com vara 
ao ultrapassar a marca de 4,83m 
no Meeting Top Perche. A atle-
ta, que conquistou a medalha 

de ouro da competição, era a 
dona da melhor marca anterior, 
com 4,82m, estabelecida em Bir-
mingham, na Grã-Bretanha, no 
dia 20 de fevereiro de 2010.

Treinamentos
A Confederação Brasileira de 

Atletismo (CBAt), em conjunto 
com o Comitê Olímpico do Brasil 
(COB), vem realizando mais três 
Campings Nacionais de Reveza-
mento esta semana em São Paulo 
e no Rio de Janeiro.

Os grupos do 4x100m e o 
4x400m feminino treinam até 
hoje, no Centro Nacional de Trei-
namento de Atletismo Caixa São 

Paulo, no Centro Olímpico de 
Treinamento e Pesquisa, na Vila 
Clementino, em São Paulo.

A coordenação é de Clovis Al-
berto Franciscon (CBAt), Marcelo 
Freitas e Carlos Alberto Cavalhei-
ro (COB). Os treinadores oficiais 
do 4x100m são Katsuhiko Nakaya 
e Adriano Vitorino. Já no 4x400m 
os responsáveis são Sanderlei Par-
rela e Carlos Alberto Cavalheiro.

Já os treinos do 4x100m mas-
culino serão nas instalações da 
Comissão de Desportos da Aero-
náutica, no Campo dos Afonsos, 
no Rio de Janeiro. Os treinadores 
são José Figueiredo e Paulo Servo 
Costa.

Brasileira é bronze em Meeting de Atletismo
FABIANA MURER

Fabiana Murer 
estabeleceu a marca de 
4,60 na competição de
Estocolmo

Guga aprova a
escolha do piso
para os jogos na 
Olimpíada

Quando o assunto no Bra-
sil é tênis, Gustavo Kuerten é 
uma unanimidade e suas opi-
niões são sempre ouvidas. O 
ex-tenista número 1 do mun-
do não se furtou a responder 
sobre o que achou da decisão 
de colocar jogos em quadras 
de piso duro nos Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro, em 
2016, e admitiu que iria “gri-
tar” se ainda fosse jogador, já 
que fez história no saibro. A 
quadra de terra batida tam-
bém é a preferida pela maioria 
dos brasileiros. Por outro lado, 
Guga disse que a escolha foi 
justa diante do cenário mun-
dial, principalmente por con-
ta do US Open duas semanas 
depois, também em quadra 
dura. Ele ainda disse esperar 
um legado para o tênis com as 
Olimpíadas no país.

“ Ia estar dando berros se 
fosse comigo (risos). Mas acho 
que a quadra rápida não é mais 
tão rápida e é mais justa. O US 
Open, há umas duas semanas 
de distância das Olimpíadas, é 
um fator predominante. A rele-
vância que as Olimpíadas têm 
hoje é diferente de um tempo 
atrás. É uma competição que 
se adequa ao calendário, uma 
escolha de cima para baixo, de 
acordo com a ITF. Mas fica um 
sentimento estranho, porque 
nosso treino é cultivado no 
saibro. Mas que a área do tênis 
que ficará como legado tenha 
um DNA autêntico com a nos-
sa história, buscar uma quadra 
de saibro que representa mais 
a nossa realidade” afirmou.

Guga disse ainda estar de 
bom tamanho, no momento, 
dois torneios da ATP no Brasil. 
Uma semana antes do Aberto 
do Rio, um ATP 500, São Paulo 
recebe o Aberto do Brasil, um 
ATP 250. O ex-jogador lembra 
que teve poucas oportunida-
des de atuar ao lado de sua 
torcida e que o próximo obje-
tivo é trazer um Masters 1000 
para o país.

FotoS: Reprodução/Internet



Ganso pede para não jogar
São Paulo x audax
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Muricy Ramalho faz 
mudanças na equipe e 
atende a pedido do meia

Hoje, às 17h, o São Pau-
lo encara o Audax, jogando 
no Morumbi pela primeira 
vez em 2015, após uma re-
forma do gramado. Na pró-
xima quarta, também em 
casa, volta a atuar pela Liber-
tadores, contra o Danubio, 
do Uruguai. Depois de uma 
quinta-feira de recuperação, 
o São Paulo teve um dia on-
tem bastante ativo no CT da 
Barra Funda. Depois de uma 
longa conversa com o elenco, 
Muricy Ramalho comandou 
um treino tático, e esboçou 
um time titular com algumas 
mudanças.

Antes das atividades, o 
elenco foi reunido para uma 
conversa de aproximada-
mente meia hora com Muri-
cy, da qual também partici-
param o vice-presidente de 
futebol, Ataíde Gil Guerreiro, 
e o gerente executivo de fu-
tebol, Gustavo Vieira. Foi o 
técnico, porém, quem mais 
falou com os atletas. O pri-
meiro dirigente apenas fez 
as considerações finais, em 
menos de um minuto.

O técnico Muricy Rama-
lho permitiu o acesso da im-
prensa ao treino e, diante das 
câmeras, definiu a equipe 
sem Paulo Henrique Ganso, 
Maicon e Alan Kardec.

Surpreendente, a saída 
de Ganso, que só ficou fora 
de uma partida no ano em 
virtude de dores musculares, 
foi justificada pelo treinador. 
“Ele pediu para não jogar, 
porque não estava se sentin-
do bem”, disse, ao confirmar 
que as outras duas altera-
ções, as quais não são inédi-
tas neste início de ano, foram 
exclusivamente por opção 
sua”.

O camisa 10 foi o 
são-paulino mais revolta-
do após o revés da última 
quarta-feira, em Itaquera. 
Na saída de campo, ele dis-
parou contra o árbitro Ri-
cardo Marques Ribeiro, que 
deve entrar com processo 
judicial por ter sido acusa-
do de “roubo” pelo jogador. 
Ontem, apesar de ter ficado 
fora do ensaio tático, o meia 
participou normalmente de 
trabalho com a preparação 
física e foi chamado também 
para treino técnico de dois 
toques em espaço reduzido.

Na primeira parte do 
treinamento, Ganso e Alan 
Kardec ficaram de fora. Mu-
ricy armou uma equipe com 
Rogério; Bruno, Toloi, Dória 
e Reinaldo; Denilson, Sou-
za, Thiago Mendes e Michel 
Bastos; Pato e Luis Fabiano. 
O meio de campo atuou com 
Michel aberto na esquerda e 
Thiago Mendes na direita.

Essa escalação, inclu-
sive, deve ser a mesma que 
entrará em campo contra o 
Danubio, na próxima quar-
ta-feira, no Morumbi. A única 
mudança deve ser o retorno 
de Ganso, provavelmente no 
lugar de Thiago Mendes. 

A todo momento, Mu-
ricy paralisou a atividade e 
conversou muito com os jo-
gadores. Ajustou o posicio-
namento em bolas paradas 
ofensivas e defensivas. De-
pois, partiu para um treina-
mento em campo reduzido, 
com dois toques e goleiros 
de ambos os lados. Ali, o téc-
nico mesclou as equipes, e 
teve a participação de Ganso 
e Alan Kardec.

Não houve sol, calor ou a 
acomodação da vice-liderança 
do Campeonato Carioca que fi-
zesse o Botafogo diminuir sua 
carga de trabalho. Ontem, vés-
pera da partida contra o Nova 
Iguaçu, o jogo será hoje às 17h, 
no Engenhão, a equipe fez um 
intenso treino tático, buscando 
ajustes. O técnico Renê Simões 
decidiu manter a formação que 
iniciou a vitória por 3 a 0 so-
bre o Friburguense, na última 
quarta-feira. 

O treinador colocou em 
campo a seguinte escalação: Je-
fferson, Gilberto, Roger Carva-
lho, Renan Fonseca e Carleto; 
Marcelo Mattos, Willian Arão, 
Fernandes e Tomas; Jobson e 
Bill. Seu principal foco esteve 
na saída rápida em contra-ata-
ques, principalmente os inicia-
dos com escanteios defensivos.

Num segundo momento, 
o grupo ensaiou jogadas em 
cobranças de falta, buscando 
meios de vencer a defesa ad-
versária. Cada gol marcado é 
valorizado. Afinal, hoje o Bota-
fogo pode retomar a liderança 
do Campeonato Carioca, per-
dida por ter marcado somente 
um gol a menos do que o Fla-
mengo, que joga amanhã.

Daniel Carvalho deu pros-
seguimento ao seu condicio-
namento no Botafogo, mas 
ontem não participou da ativi-
dade com bola. O jogador, que 

Renê Simões não muda a equipe contra o Nova Iguaçu
CAMPEONATO CARIOCA

Paulo Henrique Ganso se envolveu em polêmica no jogo contra o Corinthians pela Libertadores quando acusou o árbitro de ter roubado o São Paulo na derrota por 2 a 0

busca o retorno ao futebol do 
campo, fez um treino físico.

Almir
Em tempos em que o or-

çamento e o investimento são 
bem limitados, o Botafogo bus-
ca meios para reforçar a equipe 
valorizando outros aspectos. 
Um deles é a identificação com 
o clube. Por isso, a diretoria 
iniciou os contatos para con-

tratar o paraibano Almir, que 
atualmente defende o Bangu. 
As conversas ainda estão em es-
tágio inicial, mas a intenção é 
a de que o meia de 32 anos re-
force a equipe no Campeonato 
Brasileiro da Série B.

Formado nas divisões de 
base do Botafogo, Almir tem 
contrato com o Bangu até 30 
de junho, o que o deixa livre 
para negociar com outro clu-

be logo após o fim do Cam-
peonato Carioca. Diretoria e 
comissão técnica ficaram bem 
impressionados com a forma 
física e técnica do jogador no 
confronto entre as duas equi-
pes, no último dia 11, no Es-
tádio Los Larios. O presidente 
Carlos Eduardo Pereira, entre-
tanto, diz que ainda é cedo 
para falar de reforços para a 
Série B.

Almir, que joga o 
Carioca pelo Bangu, 

pode reforçar 
o Botafogo no 

Campeonato Brasileiro
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Dirigente minimiza multa 
apesar de contrato 
vencer em maio

Saída sem complicação do Fla
LÉO MOURA

Curtas

Fla x Bota será 
no Maracanã

Dunga convoca 
para amistosos

Sogros de Messis 
são assaltados

Torcida mista é 
sucesso no Gre-Nal

IppoN De ouro para raFaela

O clássico entre Botafogo x 
Flamengo, válido pela sétima rodada do 
Campeonato Carioca, será realizado no 
Maracanã, no dia 1º de março.  A data 
marca o aniversário de 450 anos da cidade 
do Rio de Janeiro. A definição do local do 
jogo foi anunciada ontem pela Federação 
de Futebol do Estado do Rio.

O técnico Dunga convoca a Seleção 
Brasileira, no dia 3 de março, para dois 
amistosos no fim do mesmo mês. O anúncio 
com o nome dos jogadores que serão 
chamados acontecerá na sede da CBF, no 
Rio. As partidas, contra os Bleus, no dia 26 
em Paris, e chilenos, no dia 29 em Londres, 
acontecem durante a data Fifa.

A realização do próximo clássico Gre-
Nal com um setor de torcida mista começou 
a virar realidade. A venda dos mil ingressos 
para o espaço que será compartilhado por 
colorados e gremistas no próximo clássico 
iniciou com grande procura. Na fila para 
adquirir suas entradas, os torcedores 
preenchiam formulários e informavam quem 
era o convidado do lado azul que irá ao Beira-
Rio, no dia 1º de março. 

Na primeira competição internacional do ano, Rafaela Silva mostrou força. Ontem, a campeã mundial de 2013 conquistou o ouro 
no Grand Prix de Dusseldorf. A judoca ganhou o direito de brigar pelo alto do pódio depois de vencer a francesa Laetitia Blot no 
golden score, numa luta que teve duração de oito minutos. Na final da categoria até 57kg, mediu forças com Sumiya Dorjsuren, 

que já havia eliminado Ketleyn Quadros na primeira fase e que também foi sua algoz no Mundial de Chelyabinsk. E desta vez, Rafaela 
não deu chances para a adversária. Conseguiu um waza-ari logo nos primeiros segundos, levou a representante da Mongólia a sofrer 
duas punições e pouco depois comemorou a vitória após um ippon. A outra medalha do dia ficou com Phelipe Pelim (60kg). Depois de 
passar pelo argelino Mohamed Rebahi na repescagem, o brasileiro venceu o espanhol Francisco Garrigos e levou o bronze.

Se a fase de Messi dentro de campo 
pelo Barcelona é positiva, ele sofreu um revés 
fora dele. E bem longe de sua casa, na Espanha. 
A casa dos pais de sua mulher, Antonella 
Roccuzzo, foi assaltada no bairo de Funes Hills 
Miraflores, em Santa Fé, na Argentina. Segundo 
o “Clarín”, pelo menos cinco homens invadiram 
o condomínio homônimo ao bairro, que também 
serve de moradia para outros familiares de 
Messi, e renderam os seguranças. 

Árbitro diz que vai 
processar Ganso

Paulo Henrique Ganso deixou o 
gramado da Arena Corinthians, na última 
quarta-feira, em Itaquera, mais do que 
revoltado com a arbitragem comandada por 
Ricardo Marques Ribeiro no primeiro clássico 
Majestoso da história da Copa Libertadores 
da América. O meia são-paulino soltou os 
cachorros contra o juiz, que pode se complicar 
por causa disto. Isto porque, o árbitro mineiro 
de 35 anos vai processar o camisa 10 tricolor 
pelas ofensas que fez em entrevistas logo 
após a partida que terminou com vitória 
alvinegra por 2 a 0. Ricardo Marques Ribeiro 
decidiu acionar o departamento jurídico 
da Associação Nacional de Árbitros de 
Futebol (Anaf ) para punir o jogador.  Ganso 
se revoltou com a atuação do árbitro 
principalmente por causa do lance que 
originou o segundo gol do Corinthians. 
Na jogada, que aconteceu já no segundo 
tempo do duelo disputado em Itaquera, 
Emerson puxou contra-ataque corintiano que 
terminou em gol de Jadson.

A transferência ainda fal-
ta ser sacramentada, mas o 
Flamengo não vai complicar 
a saída de Léo Moura para o 
futebol dos Estados Unidos. 
Quem garante é o vice-presi-
dente de futebol do clube, Ale-
xandre Wrobel. Em entrevista 
à “Rádio Brasil”, o dirigente 
disse que há uma multa resci-
sória para o lateral quebrar o 
contrato com o Flamengo, vá-
lido até 15 de maio. Entretan-
to, isso está longe de ser um 
obstáculo para a negociação.

“Não está sacramentada 
a negociação. Tomamos co-
nhecimento na última quar-
ta-feira pela imprensa, na 
realidade, mas vamos sen-
tar e conversar para achar 
a melhor saída para ambas 
as partes. Existe uma multa 
contratual, mas tenho plena 

convicção que vamos chegar 
a um ponto comum. Temos 
que preservar a imagem do 
Léo Moura, que tem o projeto 
de morar no exterior. São três 
anos de contrato. Tem a his-
tória do Léo no clube. Vamos 
chegar a um acordo para o 
bem de todos”, disse Wrobel, 
sem citar valores.

O acerto entre Léo Mou-
ra e Fort Lauderdale Strikers, 
time administrado por Ronal-
do na Flórida, já está apala-
vrado. Para ser formalizado, 
falta somente a liberação do 
Flamengo. Léo Moura e seu 
empresário, Eduardo Uram, 
vão se reunir nos próximos 
dias para definir a saída com 
a direção rubro-negra, que, 
apesar de surpresa com a ne-
gociação, se mostra tranquila 
com a opção do jogador.

“O Léo e o empresário já 
tinham manifestado o inte-
resse do Léo de ir para o ex-
terior, para a liga americana. 
Isso aconteceu na renovação 

lá atrás, mas achávamos que 
seria para o final do Campeo-
nato Carioca. Dessa propos-
ta, tomamos conhecimento 
na última quarta-feira. Não 
há uma surpresa negativa. A 
história do Léo no Flamengo 
é maior que isso tudo. Vamos 
acertar”, completou Wrobel.

O dirigente diz que ainda 
é cedo para falar em possíveis 
substitutos para Léo Moura 
no Flamengo. Ele só não es-
conde que Montillo ainda é 
um sonho da diretoria para o 
meio do ano, mas a contrata-
ção está nas mãos dos chine-
ses do Shandong Luneng. 

“Se Deus quiser. Não tem 
nada. A posição dos chine-
ses continua a mesma: não 
pretendem liberar o jogador. 
Continuaremos monitoran-
do o jogador”, completou o 
cartola, que descartou ainda 
a contratação do corintia-
no Luciano e assegurou que 
Paulo Victor deve renovar o 
contrato na semana que vem. Após 10 anos no Flamengo, lateral Léo Moura está se transferindo para o futebol dos Estados Unidos

FoTo: Márcio alves/agência o globo

A derrota para o Volta Re-
donda na última quarta-fei-
ra de Cinzas fez o Fluminense 
perder não só a liderança como 
também sua invencibilidade. A 
chance de uma redenção é no 
primeiro clássico da temporada, 
contra o Vasco. Para o confron-
to, a equipe pode ter três desfal-
ques: Guilherme Mattis e Wag-
ner, que já ficaram de fora na 
última rodada, podem ganhar a 
companhia de Edson, que sofreu 
torção no joelho.

Antes o único com 100% de 
aproveitamento no Campeona-
to Carioca, agora, a equipe é a 
única dentre as quatro grandes a 
ser derrotada por um pequeno. 
Contra o cruzmaltino, rival que 
vem sendo uma pedra no sapato 
do Tricolor, o técnico Cristóvão 
Borges não sabe se terá a volta 
do zagueiro e do meia.

“Vamos esperar. O Mattis 
fez exames e precisamos avaliar 
a evolução. O Wagner já come-
çou a treinar, mas ainda não dava 
para este jogo contra o Volta Re-

donda. Vamos ver se existe a pos-
sibilidade de voltar para a próxi-
ma partida”, disse Cristóvão.

Além deles, o volante Ed-
son, um dos destaques da equi-
pe na temporada, sofreu uma 
torção no joelho direito e será 
reavaliado. Com muita dor, o 
jogador sequer conseguiu con-
tinuar em campo, e após já ter 
feito as três substituições, o Flu-
minense ficou com 10 jogadores 
em campo. Para o capitão Fred, 
ele vinha sendo o melhor da 
equipe até a saída.

“Tivemos muitos problemas 
dentro da partida, inclusive a le-
são que tirou o Edson. Por incrí-
vel que pareça ele foi o melhor 
da equipe. Criamos oportunida-
des, mas a bola não entrou. Eles 
mataram o jogo no contra-ata-
que. Uma hora ia acontecer, a 
gente fica triste pela forma que 
foi”, disse o artilheiro do Cario-
cão, com 5 gols em 5 partidas.

O clássico entre Fluminense 
e Vasco está marcado para ama-
nhã, às 18h30, no Engenhão.

Fluminense desfalcado para clássico
APÓS PERDER INVENCIBILIDADE

Meia Wagner deve jogar contra o Vasco

Decisivo nas primeiras 
partidas do Corinthians na 
temporada, principalmente 
na Taça Libertadores, o ata-
cante Emerson tem o futuro 
incerto no clube. O contrato 
do jogador acaba no fim de 
julho, mas a diretoria ainda 
fará uma análise dos prós e 
contras para decidir se reno-
va o vínculo ou se libera o ata-
cante no segundo semestre. 

“Não temos pressa. Isso 
não é algo decidido apenas 
pela diretoria. Precisamos 
conversar com a comissão 
técnica. Vamos esperar os 
próximos meses e decidir 
com  calma”, afirmou o pre-
sidente Roberto de Andrade. 

Ao mesmo tempo em 
que agrada dentro de cam-
po por aparecer em mo-
mentos decisivos, Emerson 
traz preocupação ao clube 
por causa do comporta-
mento. A diretoria teme que 
a renovação possa acomo-
dá-lo, como aconteceu em 
anos anteriores. No meio de 
2013, ele esticou o vínculo 

por mais dois anos e caiu de 
produção logo em seguida. 

Além disso, Sheik já 
tem 36 anos e vem ocu-
pando o lugar de jogadores 
mais jovens sobre os quais 
o clube deposita esperanças 
para rechear os cofres. É o 
caso de Malcom, principal 
revelação do Timão no ano 
passado. Tite já disse que 
ele seria titular no início 
de 2015, mas a convoca-
ção para o Sul-Americano 
sub-20 o afastou tempora-
riamente do Timão e alçou 
Emerson à vaga ao lado de 
Guerrero. 

Por outro lado, a cúpu-
la do futebol sabe que pode 
ser pressionada pela torci-
da a renovar. Emerson vive 
boa fase e costumeiramente 
sobe de produção em jogos 
importantes. Mais que isso, 
o contrato dele acaba em 31 
de julho de 2015. Ou seja, 
o jogador corre o risco de 
ficar fora da final da Liber-
tadores, caso o Timão se 
classifique.

Timão com cautela na 
renovação de Sheik
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, 
ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDOR: ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA - CNPJ: 

05.905.065/0001-08.
VALOR MENSAL R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
VALOR GLOBAL R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
VIGÊNCIA:31.12.2015.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 20 de Fevereiro de 2015

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de material de construção, de acordo com o 
Processo de Tomada de Preçosnº00001/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ANA PAULA VICENTE DE LIMA – ANA CONSTRUÇÃO–CNPJ Nº03.168.519/0001-

71 
OBJETO: Aquisição de material de construção destinados a varias secretarias, Fundo Municipal 

de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, para pequenas reformas. 
VALOR DE: R$ 81.140,15 (oitenta e um mil, cento e quarenta reais e quinze centavos).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 20 de Fevereiro de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de material de construção, de acordo com o 
Processo deTomada de Preçosnº00001/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: IZAURA PEREIRA RAMALHO – LUNA CONSTRUÇÕES –CNPJ 

Nº02.110.599/0001-41 
OBJETO: Aquisição de material de construção destinados a varias secretarias, Fundo Municipal 

de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, para pequenas reformas. 
VALOR DE: R$ 70.864,05 (setenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB,20deFevereiro de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de frios diversos: carnes bovinas, frangos e ovos, destinados 

à Merenda Escolar.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.30.00 - 12.361.0188.2011
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00007/2015 - 20.02.15 - Larissa Farias Belém Xavier - R$ 208.510,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60011/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓ-
GICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 20 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

lESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60012/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
controlados e especializados, destinados a farmácia básica, CAPS e SAMU e medicamentos para 
a farmácia básica, fornecidos de forma parcelada, para suprir as necessidades das USF deste 
município, conforme solicitação da secretaria de saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 20 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, no 

Processo de Inexigibilidade nº 00011/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializados 
na área CONTABIL,no valor proposto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensal, que será pago de 
acordo com a execução dos serviços de Contabilidade, Assessoria Técnica Contábil, Administrativa 
e Financeira desta Prefeitura Municipal. 

Ibiara, 19 de Fevereiro de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, no 
Processo de Inexigibilidade nº 00012/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializados 
na área CONTABIL, no valor proposto de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal, que 
será pago de acordo com a execução dos serviços de Contabilidade, Assessoria Técnica Contábil, 
Administrativa e Financeira Para o Fundo Municipal de Saúde de Ibiara. 

Ibiara,19 de Fevereiro de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

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

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para fornecimento de forma parcelada de material de consumo insumos e instrumentais 
odontológicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDONTEC- 
MANUT.E REP. EM EQUIP.MÉD. HOSP.E ODONT. LTDA- R$ - R$ 213.562,35.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 19 de Fevereiro de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material de expediente diversos, 
destinados as Secretarias e Departamentos deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

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

para locação do software de administração publica: sistema de gestao publica e especialização, 
manutenção, suporte e implantação de sistemas para internet (portal da transparência). conforme-
termo de referencia anexo I do edital . A reunião será no dia05 de Março de 2015, ás 09:00 na sala 
da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /
PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137 Vista Serrana, PB, 19 de Fevereiro de 2015

Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta lici-

tação para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis destinados as atividades das 
secretariasdo município de vista serrana . conformetermo de referencia anexo I do edital . A reunião 
será no dia05 de Março de 2015, ás 10:30 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo 
Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137 Vista 
Serrana, PB, 19 de Fevereiro de 2015

Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta lici-

tação para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis destinados as atividades das 
secretariasdo município de vista serrana . conformetermo de referencia anexo I do edital . A reunião 
será no dia05 de Março de 2015, ás 13:00 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo 
Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137 Vista 
Serrana, PB, 19 de Fevereiro de 2015

Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Contratação de 
uma Empresa Especializada em Elaboração de Projetos Simplificados de Abastecimento D’água; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Claudineia Leitão Martins 
Satiro-ME - R$ 15.675,00.

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

 
 ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2015, que objetiva: Locação de um 
veículo sem motorista, para servir a Câmara Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Adenir Fernandes da Silva - R$ 22.800,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 20 de Fevereiro de 2015
CARLOS ANTONIO DA COSTA

Presidente da Câmara

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de empresa para construção e recuperação de obras de infraestrutura 

hídrica no município de Cachoeira dos Índios,com estação de tratamento de água, rede de distri-
buição e ligações domiciliares, conforme especificações em planilhas.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MCE SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME - Valor: R$ 388.000,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira 
dos Indios - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com; site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Fevereiro de 2015
KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADITIVO 01.2015.
REF: TOMADA DE PREÇOS 07.2013.
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 0009/2014 datado de 20/01/2014, com ordem de serviço datada de 
12/02/2014 e com término de vigência em 12.08.2014, ao Primeiro Aditivo datado de 11/08/2014 e 
vigência até 11/02/2015, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos servi-
ços de Contratação de empresa do ramo pertinente para Construção de uma Quadra Poliesportiva 
coberta com vestiário na Rua Projetada, s/n no Conjunto Alto da Boa Vista, conforme Termo de 
Compromisso PAC204888/2013 – FNDE/PMG, através do PAC 2

NOVA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM ADITIVO: 13/02/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 

OLIVEIRA. CONTRATADA: PLANTEL PLANEJAMENTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – 
CNPJ: 09.065.654/0001-78 – GISLAINE DIONISIO DA SILVA

JUSTIFICATIVA: Atrasos na liberação dos recursos e atraso da obra pela empresa contratada, 
conforme justificativa técnica fornecida pela Secretaria de Infra Estrutura.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 10/02/2015.
VIGÊNCIA NOVO ADITIVO: 12/05/2015 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 05.2014.
OBJETO: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados do término do prazo de 

vigência do Termo de Contrato de nº 390/2014 datado de 13/08/2014 e com término de vigência 
em 09/02/2015, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de 
Ampliação da Policlínica Dr. Augusto de Almeida, situada na Rua Feliciano Batista de Amorim, 
s/n - Bom Jesus - Guarabira/PB, tipo de empreitada por preço unitário, tipo menor preço global

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – WELLINGTON ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONTRATADA: CONSTRUTORA PAULINO E BRASILEIRO LTDA – 
CNPJ: 14.944.410/0001-03- MARILÚCIO DE ALMEIDA PAULINO

JUSTIFICATIVA: Atraso na execução dos serviços por parte da empresa contratada, ficou pre-
judicada a conclusão da obra no prazo inicialmente, conforme justificativa em anexo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 09/02/2015.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 09/08/2015 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADITIVO 01.2015
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2014.
OBJETO: Prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias, contados do término do prazo de 

vigência do Termo de Contrato de nº 356/2014 datado de 15/07/2014 e com término de vigência 
em 15.11.2014, ao Primeiro Aditivo datado de 12/11/2014 com vigência até 13/02/2015, celebrado 
inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de empresa do 
ramo pertinente para Construção de Centro de Comercialização Popular no Mercado Público na 
Rua Pe. Inácio de Almeida, s/n - Centro - Guarabira/PB, Regime de execução empreitada por preço 
unitário, tipo menor preço global.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 15.161.782/0001-
18- VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: Atraso na execução dos serviços por parte da empresa contratada, ficou pre-
judicada a conclusão da obra no prazo inicialmente, conforme justificativa em anexo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 12/02/2015.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 14/06/2015 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL Nº 0.6.009/2015
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Presencial 

nº. 0.6.009/2015, que tem por objeto a Consultoria para Realização de Serviços em Políticas de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoas para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Monteiro e seus Fundos de Saúde, Educação e Ação Social. Tendo em vista a necessidade de 
realizar algumas modificações no edital de licitação. Fica adiada “Sine die” a sessão que estava 
marcada para o dia 20 de Fevereiro de 2014, às 14h00min.

Monteiro – PB, 19 de Fevereiro de 2014.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Presencial 0010/2015

O Fundo Municipal de Saúdel de CABEDELO-PB, através da Pregoiera e Equipe de apoio, 
torna público aos interessados que em razão de modificações no Edital, a licitação na modalidade 
Pregão Presencial 0010/2015, cujo o objetoéa aquisição de água e gás,fica adiadapara o dia 05 
de março do corrente ano às 15:30hs.

Cabedelo 20 de fevereiro de 2015/VINNA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO/Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
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 04 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA. 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, 20 de Fevereiro de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

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 14:00 horas do dia 04 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. 
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, 20 de Fevereiro de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60013/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos 
e Material Odontológico, fornecidos de forma parcelada, destinados a atender as USF do Fundo 
Municipal de Saúde de Cajazeiras - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 19 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015

Objeto:CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO.
Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:09:00(hora local) do dia 05/03/2015. Local:Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de 
Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, edital disponível www.cuite.
pb.gov.br ou solicitado no e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 20 de fevereiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Proc. Administrativo nº 049/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:00 horas do dia 05 de março 2015, haverá abertura 
do Pregão Presencial nº 005/2015, cujo objeto é a locação de veículos e prestação de serviços 
de transporte escolar para atender necessidades no município de Diamante, Conforme Termo de 
Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamentária 
para o exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da 
Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-
000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 19 de fevereirode2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boqueirão/ João Paulo Barbosa Leal Segundo CON-

TRATADO: LVR CONSTRUÇÕES LTDA / José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima OBJETO: 
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MU-
NICÍPIO DE BOQUEIRÃO VALOR GLOBAL: R$ 1.733.163,93 (um milhão setecentos e trinta e três 
mil, cento e sessenta e três reais e noventa e três centavos)VIGÊNCIA: 18(dezoito) meses DATA 
DA ASSINATURA: 11/02/2015 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.2012 PROJETO-ATIVIDADE: 1.023 
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 LEGISLAÇÃO: Concorrência 001/2014: CONTRATO DE 
REPASSE Nº 100.824-60/2013, firmado com MCIDADES e recursos próprios a título de contrapartida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2014
Homologo a Licitação na modalidade Concorrência nº. 001/2014, que tem por objeto a TERRA-

PLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO 
DE BOQUEIRÃO, e com base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da 
Assessoria Jurídica do Município, ADJUDICO seu objeto a empresa: LVR CONSTRUÇÕES LTDA 
– CNPJ 17.317.121/0001-64, com o valor Global de R$ 1.733.163,93 (um milhão setecentos e trinta 
e três mil, cento e sessenta e três reais e noventa e três centavos) para que produza os efeitos 
legais nos termo do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Boqueirão - PB, 09 de fevereiro de 2015.
JOÃO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, 
ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIARA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDOR: ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA.
CNPJ: 05.905.065/0001-08
VALOR MENSAL de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
 VALOR GLOBAL DE R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA:31.12.2015.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 20 de Fevereiro de 2015

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 21 de fevereiro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a contratação de transportadores 
autônomos (pessoas físicas) para efetuarem o transporte escolar de alunos residentes na zona 
rural e adjacências para a sede do município e demais localidades. Data de abertura: 05/03/2015 
às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposi-
ção no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 20 de fevereiro de 2015.
Amanda Soares Freire Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 004/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Pneus e Câmaras 
de Ar. Data de abertura: 05/03/2015 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais docu-
mentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à 
Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 20 de fevereiro de 2015.
Amanda Soares Freire Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, emissão de pareceres 

jurídicos, além de acompanhamento de processos judiciais em primeiro grau de jurisdição, conforme 
solicitação da secretária de administração.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00009/2015 - 20.02.15 - JOSÉ AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES - R$ 30.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Con-

sultoria Jurídica à Prefeitura Municipal de Joca Claudino, nas contendas administrativas e Judiciais, 
em que a edilidade seja parte nos Tribunais de Justiça da Paraíba, Tribunal Regional Federal e 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00005/2015 - 20.02.15 - RODRIGO MAIA ADVOCACIA - R$ 33.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2015.
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, emissão de pareceres 

jurídicos, além de acompanhamento de processos judiciais em primeiro grau de jurisdição, conforme 
solicitação da secretária de administração.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/02/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2015.
OBJETO: Contratação de empresa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Con-

sultoria Jurídica à Prefeitura Municipal de Joca Claudino, nas contendas administrativas e Judiciais, 
em que a edilidade seja parte nos Tribunais de Justiça da Paraíba, Tribunal Regional Federal e 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 20/02/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60014/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para prestação de serviços especializada em exames específicos e consulta cardiológica destinada 
as atividades do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 20 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00047/2014
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00047/2014 - Tomada de Preços nº 00001/2014, 

prorrogando-o por mais 06 (seis) meses, a contar de 28/01/2015 até 28/07/2015. PARTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/PB e MURALHA CONSTRUTORA LTDA – EPP - 
CNPJ Nº 12.929.740/0001-96. DATA DE ASSINATURA: 28/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2014
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00048/2014 - Tomada de Preços nº 00002/2014, 

prorrogando-o por mais 06 (seis) meses, a contar de 28/01/2015 até 28/07/2015. PARTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/PB e MURALHA CONSTRUTORA LTDA – EPP - 
CNPJ Nº 12.929.740/0001-96. DATA DE ASSINATURA: 28/01/2015.

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

TERCEIRA REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2015
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de órtese e prótese, destinada 

à atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Patos (PB), conforme especi-
ficações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

REABERTURA: 04/03/2015 ás 09:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins de Medeiros – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo 
Horizonte, 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), 20 de fevereiro de 2015.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 16:00 horas do dia 06 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material de Lim-
peza diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material de Limpeza diversos, 
destinados as Secretarias e Departamentos deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos, 
destinados as Secretarias e Departamentos deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2015
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 IN00004/2015, 
que objetiva: Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, emissão de pareceres 
jurídicos, além de acompanhamento de processos judiciais em primeiro grau de jurisdição, conforme 
solicitação da secretária de administração; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSÉ AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES - R$ 30.800,00.

Triunfo - PB, 20 de Fevereiro de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Prefeitura Municipal, sediada na Rua Capitão João 

Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:00 horas do 
dia 11 de Março de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: PA-
DRE JOÃO SUASSUNA, PROJETADA I, PROJETADA II, PROJETADA III, PRESIDENTE JOÃO 
PESSOA, ALVES DE OLIVEIRA, CORONEL JOSÉ PEIXOTO, PROJETADA, CAPITÃO JOÃO 
PEDRO, PREFEITO ANTÔNIO DE GOES, PEDRO LUIZ LACERDA, JOÃO BATISTA FERREIRA 
TODAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB. CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 
1006701-95 - MINISTERIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA. Recursos: CONTRATO DE RE-
PASSE Nº 1006701-95 - MINISTERIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA, E CONTRAPARTIDA 
DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO – 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Conceição - PB, 20 de Fevereiro de 2015.

HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 
materiais de construção e diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 
e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 20 de Fevereiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2015
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 IN00005/2015, 
que objetiva: Contratação de empresa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Con-
sultoria Jurídica à Prefeitura Municipal de Joca Claudino, nas contendas administrativas e Judiciais, 
em que a edilidade seja parte nos Tribunais de Justiça da Paraíba, Tribunal Regional Federal e 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: RODRIGO MAIA ADVOCACIA - R$ 33.000,00.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Prefeitura Municipal, sediada na Rua Capitão João 

Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 14:00 horas do 
dia 11 de Março de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: 
TRAVESSA ODON BEZERRA, RUA JOÃO CLAUDINO (CONTINUAÇÃO), RUA PRESIDENTE 
JOÃO PESSOA, RUA VEREADOR FRANCISCO RODRIGUES TAVARES, RUA PREFEITO UNIAS 
RAMALHO E RUA JOSÉ OTAVIANO DE MOURA. CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 
1007714-78 - MINISTERIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA. Recursos: CONTRATO DE RE-
PASSE Nº 1006701-95 - MINISTERIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA, E CONTRAPARTIDA 
DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO – 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Conceição - PB, 20 de Fevereiro de 2015.

HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Locação de equipamentos 
para impressão, incluindo todos insumos para execução do serviço Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 19 de Fevereiro de 2015
EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL DANTAS - Secretária de Saúdel

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 12:00 horas do dia 05 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços técnicos 
especializados nas áreas administrativa e financeira - Consultoria. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 20 de Fevereiro de 2015
EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL DANTAS - Secretária de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Locação de equipamentos 
para impressão, incluindo todos insumos para execução do serviço Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 20 de Fevereiro de 2015
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR – Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços técnicos 
especializados nas áreas administrativa e financeira - Consultoria. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 20 de Fevereiro de 2015
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR-Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 10001/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, vem informar que haverá 

licitação na modalidade Pregão Presencial 10001/2015, do tipo menor preço por item. Objeto. 
Contratação de empresa para aquisição de curativos biológicos oclusivo fenestrado com ações 
regenerativas e reparativas de feridas, destinado ao fundo Municipal de Saúde de Ingá/PB, sua 
abertura ocorrerá no dia 11/03/2015 às 09:00h. Informações na sala da CPL na Praça Vila do 
Imperador, 160, Centro, Ingá/PB.

Ingá/PB, 20 de Fevereiro de 2015.
Pierre Jan de Oliveira Chaves

- Gestor do FMS –

AVISO DE ANULAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 10002/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, vem informar que haverá 

licitação na modalidade Pregão Presencial 10002/2015, do tipo menor preço por item. Objeto. 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços medico especializado na área 
de ginecologia e realização de exames de colposcopias, destinado ao fundo Municipal de Saúde 
de Ingá/PB, sua abertura ocorrerá no dia 11/03/2015 às 14:00h. Informações na sala da CPL na 
Praça Vila do Imperador, 160, Centro, Ingá/PB.

Ingá/PB, 20 de Fevereiro de 2015.
Pierre Jan de Oliveira Chaves

- Gestor do FMS –
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 CONVOCAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: Execução dos serviços de transpor-

te de estudantes, com a utilização de veículo apropriado. NOTIFICAÇÃO: Convocamos: AGNALDO 
PEREIRA DA SILVA - CPF 885.915.814-15; CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS - CPF 
083.544.414-74; EVERALDO PAULO DE SOUZA - CPF 142.134.354-15; FLAUMIR BARBOSA 
LEITE - ME - CNPJ 40.945.446/0001-03; FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE PONTES - CPF 
018.624.677-30; GEORGE CALIXTO DA SILVA - CPF 028.697.884-95; GILVAN BANDEIRA DE 
SOUZA EXCURSÕES - ME - CNPJ 11.027.721/0001-01; JAILTON DA SILVA COELHO - CPF 
034.709.444-90; JANDUY BERNARDINO GOMES - CPF 674.064.164-15; JOAO NUNES DE FREI-
TAS - CPF 531.352.024-53; JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES - CPF 090.617.054-01; JOSÉ 
DANTAS BATISTA - CPF 692.032.884-49; JOSE DOS SANTOS ELIAS - CPF 056.339.334-59; JOSE 
ISAIAS DA SILVA FREITAS - CPF 226.471.828-50; LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS - 
CPF 690.093.844-20; MARCONE JOSÉ DA SILVA - CPF 027.130.604-19; SERGIO FRANCELINO 
DA SILVA - CPF 797.425.214-68; SEVERINO BARBOSA BASTOS - CPF 759.964.484-91; SILVANO 
SEVERINO DA SILVA - CPF 063.336.774-50; e TARCISO MAXIMO DA SILVA - CPF 251.904.584-15; 
para no prazo de cinco dias consecutivos, considerados da data de publicação desta notificação, 
comparecer junto a CPL, no endereço abaixo indicado, para a assinatura dos respectivos contratos, 
nos termos do correspondente instrumento convocatório. INFORMAÇOES: na sede da CPL, na Rua 
Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis

Sapé - PB, 20 de Fevereiro de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental Rural com 06 Salas de Aula na locali-

dade “Distrito de Tanques” município de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 32259/2014/FNDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: FNDE e Recursos Próprios do Município
VIGÊNCIA: 09 (Nove) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00020/2015 - 20.02.15 - CONSTRUTORA 2 IRMÃOS LTDA - R$ 985.704,16

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental Rural com 04 Salas de Aula na 

localidade “Sítio Garrancho” município de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 32259/2014/FNDE
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas e FNDE
VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00021/2015 - 20.02.15 - CONSTRUTORA 2 IRMÃOS LTDA - R$ 937.113,20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 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: Cons-
trução de 01 Escola de Ensino Fundamental Rural com 06 Salas de Aula na localidade “Distrito de 
Tanques” município de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 29838/2014/FNDE; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA 2 IRMÃOS 
LTDA - R$ 985.704,16.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2015, que objetiva: 
Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental Rural com 04 Salas de Aula na localidade “Sítio 
Garrancho” município de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 32259/2014/FNDE; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA 2 IRMÃOS 
LTDA - R$ 937.113,20.

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

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 21 de fevereiro de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 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: Material de expediente.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAPELARIA E MAGAZINE 
SILVA - R$ 170.290,60.

Capim - PB, 19de Fevereiro de 2015
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Material de expediente
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 0202 - Secretaria de Administração; 04 

122 2002 2.005 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração; 0204 - Secretaria 
de Educação; 12 361.1002 .2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE; 
12 361 1002 2011 - Manutenção do FUNDEB 40%; 0207 - Secretaria de Obras, Transportes e 
Serviços Gerais; 15. 452. 2008. 2032 - Manutenção das Atividades das Secretarias de Obras e 
Serviços Urbanos; 0208 - Secretaria de Agricultura; 20 608 2009 2034 - Manutenção das atividades 
da Secretaria de Agricultura; 0209 - Secretaria de Esportes, Turismo e Eventos; 27 812 1010 2037 
- Manter as Atividades do Setor Esporte, Turismo e Eventos; 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e:
CT Nº 00004/2015 - 20.02.15 - PAPELARIA E MAGAZINE SILVA - R$ 85.145,30

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015
OBJETIVO: Serviços de terraplanagem em diversas obras do município de Patos/PB.
VENCEDOR: ICONE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 

(MF) n.º 14.813348/0001-02.
VALOR GLOBAL: R$ 166.296,25 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais 

e vinte e cinco centavos).
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS.

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

Prefeita Constitucional de Patos – PB.
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 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: Execução dos 
serviços de transporte de estudantes, com a utilização de veículo apropriado; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: AGNALDO PEREIRA DA SILVA - R$ 32.472,00; 
CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS - R$ 28.556,00; EVERALDO PAULO DE SOUZA - R$ 
35.970,00; FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME - R$ 52.624,00; FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA 
DE PONTES - R$ 66.946,00; GEORGE CALIXTO DA SILVA - R$ 44.660,00; GILVAN BANDEIRA DE 
SOUZA EXCURSÕES - ME - R$ 252.626,00; JAILTON DA SILVA COELHO - R$ 25.080,00; JANDUY 
BERNARDINO GOMES - R$ 61.072,00; JOAO NUNES DE FREITAS - R$ 39.930,00; JOBSON 
XAVIER DA SILVA MENEZES - R$ 30.360,00; JOSÉ DANTAS BATISTA - R$ 33.165,00; JOSE 
DOS SANTOS ELIAS - R$ 24.420,00; JOSE ISAIAS DA SILVA FREITAS - R$ 25.080,00; LENIRA 
DE LOURDES PINHEIRO MARTINS - R$ 30.360,00; MARCONE JOSÉ DA SILVA - R$ 19.272,00; 
SERGIO FRANCELINO DA SILVA - R$ 16.764,00; SEVERINO BARBOSA BASTOS - R$ 15.510,00; 
SILVANO SEVERINO DA SILVA - R$ 38.115,00; TARCISO MAXIMO DA SILVA - R$ 20.064,00.

Sapé - PB, 20 de Fevereiro de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de urnas funerá-
rias com e sem translado,mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas 
operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 13 de Fevereiro de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de trans-
portes de 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 
004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 20 de Fevereiro de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material de Cons-
trução diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 15:00 horas do dia 11 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material de Construção diversos, 
destinados as Secretarias e Departamentos deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
materiais de expedientes e didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste Município 
e aos Programas Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 13:30 horas do dia 05 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Construção, para atender às demandas das secretariais deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
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: Locação de um Veículo 
tipo passeio, movido a diesel, com capacidade mínima de 16 passageiros, para fica a disposição 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSÉ CLAUDINO DA SILVA - R$ 65.450,00.

Borborema - PB, 13 de Fevereiro de 2015.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um Veículo tipo passeio, movido a diesel, com capacidade mínima de 16 

passageiros, para fica a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS 
e FUS: 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 Borborema e: 
CT Nº 00012/2015 - 16.02.15 - JOSÉ CLAUDINO DA SILVA - R$ 65.450,00.

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: Aquisições parceladas 
de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal e aos 
Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCIS-
CO A PEREIRA JUNIOR - ME - R$ 29.180,00; JOSMAN GOMES BARBOSA - ME - R$ 176.492,00. 
Ficam desde já convocados os representantes legais das empresas vencedoras para assinatura dos 
contratos objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, 
em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.Publique-se e cumpra-se. 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
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: Aquisições parceladas 
de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as 
Unidades; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LOPES 
DO NASCIMENTO - ME - R$ 95.680,10; DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME - R$ 80.840,60; 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 26.764,70. 
Ficam desde já convocados os representantes legais das empresas vencedoras para assinatura dos 
contratos objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, 
em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.Publique-se e cumpra-se. 

Borborema - PB, 20 de Fevereiro de 2015.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental Rural com 06 Salas de Aula na locali-

dade “Distrito de Tanques” município de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 29838/2014/FNDE.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUTORA 2 IRMÃOS LTDA.
- CRV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
- WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS.
- DB Construções e Serviços LTDA.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME.
- NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.
- RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
- TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, não caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 16 de Fevereiro de 2015

JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE - Presidente da Comissão

Responsavel.: MARIA ALIAN SOARES DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 185138618-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$25.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007657
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 015626792/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$104,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009683
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ: 467232424-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$924,39
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009680
Responsavel.: NETUNO ARANHA DA SILVA
CPF/CNPJ: 185678944-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.689,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009189
Responsavel.: PAULO ROBERTO LOPES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 942139097-00
Titulo: DUP PRES SER INR$270,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007879
Responsavel.: RICARDO LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 011836124-43
Titulo: DUP PRES SER INR$1.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009667
Responsavel.: REMULO MAELSON DE MORAIS 
REIS EIREL
CPF/CNPJ: 020646745/0001-30
Titulo: INDIC DUPLICATAR$443,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009379
Responsavel.: RMS CONSTRUCOES LTDA-ME
CPF/CNPJ: 014286308/0001-50
Titulo: INDIC DUPLICATAR$ 61,02
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009378
Responsavel.: ROMINA MAIA WANDERLEY
CPF/CNPJ: 219380324-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009641
Responsavel.: REMULO MAELSON DE MORAIS 
REIS EIREL
CPF/CNPJ: 020646745/0001-30
Titulo: INDIC DUPLICATAR$ 74,54
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009380
Responsavel.: TEREZINHA LINS OLIVEIRA DOS 
CAMPOS
CPF/CNPJ: 009196997/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$412,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009808
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVALCANTI-
-ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.064,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008787
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI - ME
CPF/CNPJ: 014216838/0001-21
Titulo: DUP VEN MER INDR$587,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006847
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES
CPF/CNPJ: 451072544-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$159,14
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008940
Responsavel.: ELIEL VENANCIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 012517124-28
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$135,28
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009040
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 060036494-10
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$148,17
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008969
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 060036494-10
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$158,08
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008968
Responsavel.: ESTEFANIO NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 046450164-40
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$297,55
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008999
Responsavel.: DALVANICE CORDEIRO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 238108074-00
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$128,10
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008678
Responsavel.: DAYANNA KELLY BELARMINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 010262580/0001-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$336,68
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008689
Responsavel.: EDILAINE DANTAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 013097560/0001-58
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$155,67
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008622
Responsavel.: EDILAINE DANTAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 013097560/0001-58
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$267,31
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008623

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

Joao Pessoa,21/02/2015
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.: LEONARDO HOLANDA DE AMORIM
CPF/CNPJ: 047302254-06
Titulo: INDIC DUPLICATAR$1.800,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006782
Responsavel.: ALBERTO MARQUES DE SANTANA ME
CPF/CNPJ: 008438669/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.011,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006764
Responsavel.: ANA PAULA ALVES RAMOS CASTI-
LHO ME
CPF/CNPJ: 014824282/0001-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.060,12
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010029
Responsavel.: ALICERCE CONTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.334,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010010
Responsavel.: ALICERCE CONTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$9.144,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010009
Responsavel.: ACS CONST. E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 010630243/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$550,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009103
Responsavel.: BESSA BIJOUTERIAS E PRESENTES
CPF/CNPJ: 004772078/0002-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.294,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009355
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALA-
MEDA TAMB
CPF/CNPJ: 011841117/0001-14
Titulo: DUP VEN MER INDR$250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009694
Responsavel.: ELIZABETH SAMPAIO
CPF/CNPJ: 059691544-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$169,03
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009649
Responsavel.: EVERTON RUBENS LIMA DE FREI-
TAS 0801
CPF/CNPJ: 017676460/0001-37
Titulo: DUP VEN MER INDR$545,60
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008901
Responsavel.: EURO DESIGN COMERCIO E CONS-
TRUCOES
CPF/CNPJ: 002840021/0001-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.090,61
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009071
Responsavel.: GOIS E MACEDO CONSTRUCOES 
E INCORPO
CPF/CNPJ: 017475135/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$270,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008723
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 004111887/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.623,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009495
Responsavel.: LARISSA ANDREA ANDRADE DE 
MELLO 048
CPF/CNPJ: 020267386/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.106,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009977
Responsavel.: LAURIMA FIRMINO DA SILVA FILHO ME
CPF/CNPJ: 015346615/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$244,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008126
Responsavel.: L N CALADO TECNOLOGIA-ME
CPF/CNPJ: 010970550/0001-97
Titulo: DUP PRES SER INR$457,76
Apresentante: TREVENTOS COM DE EQUIPAMEN-
TOS DE SE
Protocolo: 2015 - 009622
Responsavel.: L N CALADO TECNOLOGIA-ME
CPF/CNPJ: 010970550/0001-97
Titulo: DUP PRES SER INR$351,90
Apresentante: TREVENTOS COM DE EQUIPAMEN-
TOS DE SE
Protocolo: 2015 - 009621
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 015626792/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$669,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009109
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 015626792/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$320,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009278
Responsavel.: MARIA JOSE DA C.DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 009565503/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008486
Responsavel.: HARI ITAGUAI CHOPPARIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 005444713/0001-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008353
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 015626792/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$104,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009684

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental Rural com 04 Salas de Aula na 

localidade “Sítio Garrancho” município de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 32259/2014/FNDE
LICITANTES HABILITADOS:
- DB Construções e Serviços LTDA.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
- CONSTRUTORA 2 IRMÃOS LTDA.
- WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- CRV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME.
- CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, não caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 16 de Fevereiro de 2015

JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE
Presidente da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental Rural com 04 Salas de Aula na loca-

lidade “Sítio Garrancho” município de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 32259/2014/FNDE. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:CONSTRUTORA 2 
IRMÃOS LTDA - Valor: R$ 937.113,20.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, não caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 16 de Fevereiro de 2015

JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental Rural com 06 Salas de Aula na localidade 
“Distrito de Tanques” município de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 29838/2014/FNDE.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA 2 IRMÃOS LTDA - Valor: R$ 985.704,16.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, não caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 16 de Fevereiro de 2015

JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE - Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RESULTADO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2015

A presidente da Comissão permanente de licitação do Município de Itabaiana, no uso de suas atri-
buições Torna Público para o conhecimento da população de Itabaianae para quem interessar possa, 
que após abertura da sessão pública ocorrida em 20/02/2015 as 12:00hs,fez constar que nenhum 
interessado compareceu a presente reunião, ficando declarado como DESERTAa presente sessão.

Itabaiana, 20de fevereiro de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE EDITAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº¬¬¬ 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, através da SECRETARIA DE HABITAÇÃO 

- SEHAB, por intermédio da Comissão Especial para Chamamento Público, torna público para 
conhecimento dos interessados, o ADIAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICON.º 001/2015,que 
teve como data prevista para o recebimento das propostas o dia 16 de março de 2015, às 08h, 
com a finalidade de convocar empresas do ramo para manifestarem interesse na apresentação de 
propostas para a construção de 64 (sessenta e quatro) Unidades Habitacionais, junto a instituições 
financeiras oficiais federais, neste caso, Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Brasil S/A. Assim 
sendo, será adiadoaté ulterior deliberação, ocasião em que será divulgada uma nova data para 
convocação, a ser publicada no Diário Oficial do Estado, Quinzenário do Município, jornal de grande 
circulação e nositewww.cabedelo.pb.gov.br.

LÍVIA CLÁUDIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Presidente da Comissão Especial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

COMUNICADO
Comunicamos a empresa Amanda Gomes Mariz Pordeus Cartaxo – ME, que se encontra a 

disposição da mesma os documentos solicitados. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos Indios - PB,  20 de fevereiro de 2015

LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição de 02(dois) 
veículos tipo passeio, flex, vidros e travas elétricas, motor 1.0, direção hidráulica, ar condicionado, 
zero quilometro, cor branca, destinados a Secretaria de Saúde e Meio Ambientee 01(um) veículo 
tipo passeio, flex, vidros e travas elétricas, motor  de 1.4 até 1.6, direção hidráulica, ar condicionado, 
zero quilometro, cor branca,  destinado a Secretaria de Educação; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA - R$ 124.310,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 19 de Fevereiro de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 02(dois) veículos tipo passeio, flex, vidros e travas elétricas, motor 1.0, 

direção hidráulica, ar condicionado, zero quilometro, cor branca, destinados a Secretaria de Saúde 
e Meio Ambientee 01(um) veículo tipo passeio, flex, vidros e travas elétricas, motor  de 1.4 até 1.6, 
direção hidráulica, ar condicionado, zero quilometro, cor branca,  destinado a Secretaria de Educação; 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: 08.00 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 10.301.4007.3009.1010 - 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE -FUS 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE Recursos Próprios do Município de Cachoeira dos Índios e transferência de convênio 
09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos Próprios do 
Município de Cachoeira dos Índios e transferência de convênio

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00010/2015 - 19.02.15 - PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA - R$ 124.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Ja-

neiro de 2015, daPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do  PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 001/2015, cujo objeto é AQUISICAO DE PAES, BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS, CARNES, 
FIGADO BOVINO, FRUTAS E VERDURAS, destinadas ao consumo de diversas secretarias deste 
município.

VENCEDORES:
ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME
R$ 80.640,00(Oitenta Mil Seiscentos e QuarentaReais)
MECIENE FERREIRA ASSIS MIRANDA -ME.
R$ 90.030,00(Noventa Mil e Trinta Reais)
JOSEFA MENDES BRAZ
R$ 100.230,00(Cem MilDuzentos e Trinta  Reais)

SAO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 18 de Fevereiro de 2015.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN001/2015

O Prefeito Constitucional do Município de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve homologar o resultado da apuração da Inexigibilidade nº IN001/2015, objetivando a 
Contratação direta da pessoa jurídica: Nova Assunção Comercio de Combustíveis Ltda, CNPJ nº 
02.954.973/0001-95, para prestar o fornecimento de gasolina comum, óleo diesel comum, óleo 
diesel S/10, alcool comum e óleo lubrificante, destinados aos veículos da frota municipal e os que 
por força contratual tenha direito ao mesmo, e botijão de gás GLP de 13KG, destinados as Escolas, 
Prefeiutra, Creche, Casa da Familia, PETI, Casa de Apoio e Posto de Saúde. Valor total a ser pago: 
Será o valor total de todos os lotes de I a IV é a quantia de R$ 973.525,60 (novecentos setenta 
e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), para o período de um ano, vide 
proposta e os lotes de I a IV. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 20 de fevereiro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN002/2015
O Prefeito Constitucional do Município de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve homologar o resultado da apuração da Inexigibilidade nº IN002/2015, objetivando a contra-
tação direta da pessoa jurídica: Solon Benevides e Walter Agra Advogados Associados-EPP, CNPJ 
nº 01.011.687/0001-23, para prestar serviço  na orientação e emissão de pareceres jurídicos, dos 
atos administrativos desta Prefeitura. Valor total a ser pago: Será o valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pelos os 12 (doze) 
meses, vide proposta. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 20 de fevereiro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN001/2015
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município, 

exarada todas às fls. da Inexigibilidade nº IN001/2015, para a contratação direta da pessoa Jurídica: 
Nova Assunção Comercio de Combutível Ltda, CNPJ nº 02.954.973/0001-95. Direito a: Prestar o 
fornecimento de 87.960 litros de gasolina comum, 129.600 litros de óleo diesel comum, 64.800 litros 
de óleo diesel S/10, e 9.600 litros de alcool comum, óleo lubrificante, destinados aos veículos e os 
que por força contratual ter direito ao mesmo, e 350 botijão de gás GLP de 13KG, destinados as 
Escolas, Prefeitura, Creche, Casa da Familia, PETI, Casa de Apoio e Posto de Saúde, conforme 
anexo I, II, III e IV. Ratifico o valor total de todos os lotes de I a IV é a quantia de R$ 973.525,60 
(novecentos setenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), para o período 
de um ano, vide proposta e os lotes de I a IV. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 20 de fevereiro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN002/2015
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município, 

exarada todas às fls. da Inexigibilidade nº IN002/2015, para a contratação direta da pessoa jurí-
dica: Solon Benevides e Walter Agra Advogados Associados-EPP, CNPJ nº 01.011.687/0001-23. 
Direito a: Prestar serviço  na orientação e emissão de pareceres jurídicos, dos atos administrativos 
desta Prefeitura, conforme projeto básico. Ratifico o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensal, 
perfazendo o valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pelos os 12 (doze) meses, vide 
proposta. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 20 de fevereiro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Presidente da CPL, devidamente autorizada pela 

Portaria n.º 001/GP/2015, de 02/01/2015, torna público que fará realizar a Licitação: TOMADA DE 
PREÇO Nº 01/2015. OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de enge-
nharia civil na Construção de uma Unidade Escolar no Município de Assunção-PB, de acordo com 
a planilha orçamentária de custo (Convênio SEE nº 0382/2013 - Registro no SIAF nº 055340). DATA 
DA ABERTURA: 09 de março de 2015. HORÁRIO: 14h30min (quatorze horas e trinta minutos). Local: 
Sala de Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, 
Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede 
na CPL, no horário de expediente da Prefeitura (07h:00mn às 12h:00mn).

Assunção-PB, 18 de fevereiro de 2015.
João Paulo Galdino de Souza

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de locação de trator de pneus, 

destinado ao corte de terra de agricultores carentes do município. Data e Local, às 09:00 horas do 
dia 04/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 20 de Fevereiro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua VEREADOR CICERO SOARES, S/N - Centro - AMAPRO - PB, às 09:00 horas do dia 27 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO DESTINADA A VIAGENS PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
VEREADORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações e edital: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Amparo - PB, 10 de Fevereiro de 2015
Sheylla Lima da Silva- Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

VEREADOR CICERO SOARES, S/N - Centro - AMAPRO - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO 
INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM LOCAÇÃO DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE CONSUL-
TORIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações e edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Amparo - PB, 10 de Fevereiro de 2015
Sheylla Lima da Silva - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 12:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações 
e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santo Andre - PB, 12 de Fevereiro de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS ABC FARMA.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 20 de Fevereiro de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-
-VAGINAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com
Esperança - PB, 20 de Fevereiro de 2015

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB

AVISO DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA nº 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO/PB torna público para conhecimento dos interes-

sados a CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar Rural ou suas Organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
- PNAE, considerando o disposto no Artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE 
nº 38/09. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação 
poderá ser retirado na Sala da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal 
de Boqueirão/PB, sito à Av. Trinta de Abril, 45 – Centro. A documentação de habilitação e o Projeto de 
Venda deverão ser entregues a partir da data desta publicação até o dia 04/03/2015 das 08h00min 
às 12h00min horas no endereço supracitado. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2180.

Boqueirão, 19 de Fevereiro de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios para a Unidade Mista de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 
as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 20 de Fevereiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 20 de Fevereiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES COM CARROÇÃO E VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 
04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEB 40%/MDE:12.361.2008.2015/12.36
1.2008.2016 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 0207 
- SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO: 10.301.2005.2027 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 0209 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL : 15.452.1002.2041- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU-
RÍDICA; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão 
e: CT Nº 00005/2015 - 20.02.15 - LUIS PEDRO DOS SANTOS - R$ 24.000,00; CT Nº 00006/2015 
- 20.02.15 - JARIO ALBUQUERQUE CUNHA - R$ 9.456,00; CT Nº 00007/2015 - 20.02.15 - LU-
CIANO RODRIGUES DA SILVA - R$ 18.600,00; CT Nº 00008/2015 - 20.02.15 - MÁRCIO MILANO 
MONTEIRO - R$ 11.880,00; CT Nº 00009/2015 - 20.02.15 - JOSÉ ESTEVÃO DE AQUINO - R$ 
55.000,00; CT Nº 00010/2015 - 20.02.15 - MARIA JOSÉ DE SOUSA MELO - R$ 70.000,00; CT Nº 
00011/2015 - 20.02.15 - JOSÉ ANTONIO CUNHA PEREIRA - R$ 28.000,00; CT Nº 00012/2015 - 
20.02.15 - JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA - R$ 38.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRA-
TORES COM CARROÇÃO E VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JARIO ALBUQUERQUE CUNHA - R$ 9.456,00; JOSÉ ANTONIO CUNHA 
PEREIRA - R$ 28.000,00; JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA - R$ 38.500,00; JOSÉ ESTEVÃO 
DE AQUINO - R$ 55.000,00; LUCIANO RODRIGUES DA SILVA - R$ 18.600,00; LUIS PEDRO 
DOS SANTOS - R$ 24.000,00; MÁRCIO MILANO MONTEIRO - R$ 11.880,00; MARIA JOSÉ DE 
SOUSA MELO - R$ 70.000,00.

Riachão - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2015

PROCESSO ADM. Nº. 0.042/2015
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 

através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, 
do tipo menor preço por item, às 15:00hs(horário local) do dia 05 de março de 2015, objetivando a 
realização de registro de preços, consignado em ata, para contratação de empresa especializada 
para eventual aquisição de cal especial para pintura Ca(OH)² e Mg(OH)² para atender aos serviços 
desta autarquia. A sessão pública será realizada na sede da EMLUR, situada na Av. Minas Gerais, 
177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, 
in loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e 14:00 às 18:00hs (horário local), a partir da 
publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3214-7629

João Pessoa, 20 de Fevereiro de 2015
Artur Hermógenes da Silva Dantas

PREGOEIRO/EMLUR

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2015

PROCESSO ADM. Nº. 7.996/2014
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 

através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, às 09:00hs (horário local) do dia 05 de Março de 2015, objetivando a 
realização de registro de preços, consignado em ata, para contratação de empresa especializada 
para eventual aquisição de material descartável para atender as necessidades desta Autarquia. A 
sessão pública será realizada na sede da EMLUR, situada na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos 
Estados, João Pessoa-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00hs e 14:00 às 18:00hs (horário local), a partir da publicação deste aviso. 
Informações pelo Fone: (083) 3214-7629

João Pessoa, 20 de Fevereiro de 2015
Artur Hermógenes da Silva Dantas

PREGOEIRO/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº: 002/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 e 
suas alterações, no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal 
nº 724/05 de 05 de dezembro de 2005, que realizará licitação na modalidade pregão presencial por 
registro de preço, do tipo menor preço por item, no dia 06 de Março de 2015 as 10:00hs, tendo como 
objetivo: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS, 
DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL 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, 18/02/2015
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2015
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de Tecidos e Aviamentos, para as festividades reali-
zadas pelas Secretarias do Município de Juripiranga, no dia 10/03/2015 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 09/03/2015.

Juripiranga(PB), 20 de fevereiro de 2015.
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2015
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2015, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, objetivando a aquisição de Utensílios de Cozinha, para atender as necessidades das 
Secretarias de: Educação e Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, no dia 11/03/2015 
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 10/03/2015.

Juripiranga(PB), 20 de fevereiro de 2015.
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2015
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da 
frota de veículos da Prefeitura Municipal e da Secretaria de saúde do Município de Juripiranga, 
no dia 13/03/2015 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 12/03/2015.

Juripiranga(PB), 20 de fevereiro de 2015.
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PREGOEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medica-
mentos através de ordem judicial, para atender as necessidades dos usuários da Saúde Pública, 
no Município de Sousa . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 14:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa 
jurídica e pessoa física para locação de transporte escolar atendendo aos alunos da zona rural no ano 
letivo de 2015 da secretaria de Educação do Município de Sousa. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 06 de Fevereiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2015
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de transporte de água potável, para abas-
tecimento das escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Juripiranga, no dia 05/03/2015 
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 04/03/2015.

Juripiranga(PB), 20 de fevereiro de 2015.
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PREGOEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 33002/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que fará realizar 
a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 33002/2015, em regime de empreitada por preço 
unitário, com tipo de licitação menor preço global, com Recursos Próprios e de convênios, a ser 
realizada no dia 13/03/2015, às 15:00 horas, tendo como objeto a seleção de EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
EXECUTIVOS PARA A RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO RIACHINHO, Bairro Treze de Maio em 
João Pessoa-PB.  A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da 
SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, 
no horário das 07:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, podendo ser adquirida mediante a entrega 
de 1 (um) CD ou pen drive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RESULTADO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 001/2015.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ITABAIANA e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, que teve como objeto: Preparação e 
fornecimento de REFEIÇÕES para atender as necessidades das secretarias deste município, chegou 
a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
complementar 123/06  alterações e demais normas inerentes a espécie,  foi vencedora a empresa 
LUCIANO CORREIA MARINHO ME, CNPJ: 08.261.248/0001-18, no valor total de R$ 122.880,00 
(Cento e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta reais)

Itabaiana, 20 de Fevereiro de 2015.
Alisandra Sousa Andrade

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR, 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA 
URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 20 de Fevereiro de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

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

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS DIVERSOS A MANU-
TENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 20 de Fevereiro de 2015
JOANA DARC QUEIROGA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Fornecimento de Peças 
e Serviço de manutenção nos veículos pertencentes ao Município de Uiraúna - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Uiraúna - PB, 12 de Fevereiro de 2015
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2015.
OBJETO: Fornecimento de Peças e Serviço de manutenção nos veículos pertencentes ao 

Município de Uiraúna - PB.
ABERTURA: 11/02/2015 as 17:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 12/02/2015.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33004/2014
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que a licitação 
na modalidade Concorrência Nº 33004/2014, em regime de execução de empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprios e de Convênio, 
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 
PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTTS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOSÉ, EM JOÃO PESSOA – PB, que seria 
realizada no dia 23/02/2015, às 15:00 horas, fica ADIADA para o dia 31/03/2015, às 15:00 horas. 
Outrossim, convocamos às empresas que adquiriram o referido edital a comparecerem ao endereço 
abaixo para receberem as alterações do edital (Adendos nº 01 e 02). A cópia do Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio 
Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa-PB, podendo ser adquirida mediante a entrega de 1 (um) 
CD ou Pen Drive. Qualquer informação será prestada no local acima citado.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação
SEPLAN/PMJP

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 0001/2015, que objetiva: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MARIA DE LOURDES DE LUCENA SIQUEIRA - R$ 31.200,00.

Riachão - PB, 16 de Fevereiro de 2015.
CARLOS CARRUZO PEREIRA TORRES

Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATEN-

DER AS NECESSIDADES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 0001/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB (DUODÉCIMO) - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE 
RIACHÃO - 01.031.1001.2001 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ria-
chão e: CT Nº 0003/2015 - 16.02.15 - MARIA DE LOURDES DE LUCENA SIQUEIRA - R$ 31.200,00

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Tomaz de Aquino, S/N - Centro - Riachão - PB, às 16:00 horas do dia 11 de março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Riachão - PB, 20 de fevereiro de 2015.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 006/2015, que objetiva: Aquisição de medica-
mentos de usos controlado e excepcional diveros; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: A Costa Com. de Prod. FamacêuticosLtda - R$ 433.840,00; Aglon Comércio 
e Representações Ltda - R$ 28.300,00; LarmedDist. de Medicamentos e Mat. Médico Hosp. Ltda - 
R$ 191.286,00; MM Comercial de Medicamentos Ltda ME - R$ 7.800,00; Panorama Comércio de 
Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda - R$ 34.702,00; SolumedDistrib. Medicamentos e Produtos 
para Saúde Ltda - R$ 17.392,00.Ficando os licitantes convocados no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis para assinatura do contrato.

Bayeux - PB, 20 de Fevereiro de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 009/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamento (Ranibizumabe); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Elfa Medicamentos Ltda - R$ 154.745,50.Ficando o licitante convocado no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis para assinatura do contrato.

Bayeux - PB, 20 de Fevereiro de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GALVAO MAGAZINE LTDA - R$ 358.908,25.

Santa Helena - PB, 20 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO E ADM. 

DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 20.200 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO DAS 
ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 20.300 
SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3390.30 
99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 12 361 0050 2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 12 361 0050 2039 FUNDO DE MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 12 361 0050 
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 12 
361 0050 2092 PBA-ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3390.30 99 100 - MATERIAL DE 
CONSUMO 12 365 0060 2113 MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3390.30 99 
100 - MATERIAL DE CONSUMO 12 366 0070 2114 MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 12 361 0050 2890 MANUT. 
DO PROGRAMA 2° TEMPO 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 20.600 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 122 0010 2010 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA 
SEC. DE AGRICULTURA 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 20.700 SECRETARIA DE 
OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E 
SERV. PÚBLICOS 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL 15 122 0010 2005 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 3390.30 99 
100 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00013/2015 - 20.02.15 - GALVAO MAGAZINE LTDA - R$ 358.908,25
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem 

por intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 007/2015, no dia 06 (seis) de março de 2015, ás 11:00 horas, horário local , que tem como 
objetivo de Locação mensal de veículos de passageiros fechado, com equipamentos obrigatórios 
de segurança, pintura de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, lanterna de luz na parte superior 
dianteira e traseira, cintos de segurança para transporte diário de estudantes da zona rural para a 
rede estadual  e municipal de ensino na sede do município de São Jose de Piranhas –PB, descritos 
e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na 
sede da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB, 20 de fevereiro de 2015.
Jose Idomar Bento de Sousa     

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA O MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS - R$ 179.000,00.

Santo Andre - PB, 12 de Fevereiro de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO

Prefeita

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECI-

MENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MUNICIPIO.FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.DOTAÇÃO: 02030.04.121.2001.2006-MANUT.
DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNICIPAL 02040.04.123.2001.2009-MA-
NUT. DAS ATIV. SEC.DE FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. 02060.12.361.1001.2023-MANUT.
DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL 02060.12.361.1001.2042-MANUT.DAS ATIV.
DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE 02060.12.361.1001.2077-MANUTENCAO DO PRO-
GRAMA MERENDA ESCOLAR 02060.12.365.1001.2019-MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.
INFANTIL-REC.MDE 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE-
-REC.FUS 02090.10.301.1002.2056-MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS-REC OUTROS 
02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS ATIV.DO FMAS-REC FMAS 02110.08.244.1003.2063-MA-
NUT.DIST.DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES-REC. MUNICIPIO 3390.32.0000 MATERIAL 
DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMOVIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André 
e:CT Nº 00002/2015 - 13.02.15 - MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS - R$ 179.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Serviço de Locação de 
veículos para atender o transporte de estudantes da rede municipal de Uiraúna - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Uiraúna - PB, 12 de Fevereiro de 2015
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00007/2015.
OBJETO: Serviço de Locação de veículos para atender o transporte de estudantes da rede 

municipal de Uiraúna - PB.
ABERTURA: 11/02/2015 as 17:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 12/02/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

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

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 07:30 horas do dia 06 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço de Locação de veículos 
para atender o transporte de estudantes da rede municipal de Uiraúna - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 20 de Fevereiro de 2015
JOANA DARC QUEIROGA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: FORNECIMENTO 
PARCELADO E DIáRIO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE ACOR-
DO COM A TABELA DA ABC FARMA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Deserta.

Uirauna - PB, 12 de Fevereiro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES

Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00005/2015.
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO E DIáRIO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRI-

COS E SIMILARES DE ACORDO COM A TABELA DA ABC FARMA..
ABERTURA: 11/02/2015 as 14:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 12/02/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO 
DE UIRAÚNA - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Uirauna - PB, 12 de Fevereiro de 2015
MARIA JULIET GOMES FERNANDES

Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00007/2015.
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS 

PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA - PB.
ABERTURA: 11/02/2015 as 15:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 12/02/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

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

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de Peças e Servi-
ços e Manutenção nos veículos pertencentes ao Município de Uiraúna-PB.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 20 de Fevereiro de 2015
JOANA DARC QUEIROGA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

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

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 07:30 horas do dia 05 de Março de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO PARCELADO E 
DIÁRIO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE ACORDO COM A TABELA 
DA ABC FARMA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 20 de Fevereiro de 2015
LUCIMARIO QUEIROGA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

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

Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UIRAÚ-
NA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Uirauna - PB, 20 de Fevereiro de 2015
LUCIMARIO QUEIROGA

Pregoeiro Oficial

A AP Agropecuária Ltda. Torna público que protocolou junto à Sudema (Superintendência de 
Desenvolvimento do Meio Ambiente), sob nº 2015-000881/TEC/LO-9436,pedido de renovação da 
licença ambiental para projeto de irrigação por aspersão para culturas de mandioca na Fazenda 
Bonita, situada na zona rural de Cuité de Mamanguape/Pb.

RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO = CNPJ Nº 07.995.672/0001-23 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO Nº 273//2015 em João Pessoa, 05 de FEVEREIRO de 2015 – Prazo: 730 dias. para atividades 
de:Trata de uma empresa de fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância 
de revenda. Na RUA JOÃO VENERÁVEL DE MORAIS Nº 04 CENTRO = Município: SÃO JOSÉ 
DO SABUGI/PB. PROCESSO Nº 2014-003831/TEC/LO-7867

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO- CNPJ/CPF Nº 09.012.493/0001-54 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência  de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instala-
ção nº 288/2015 em João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015- Prazo 365 dias. Para a atividade de: 
Drenagem e pavimentação das Avenidas das Áreas Verdes e das Ruas Mar Báltico, Mar Arábico, 
Mar da Irlanda, Mar da Sibéria, Mar das Antilhas, Mar Negro, Mar Índico, Oceano Pacífico, Golfo 
da Califórnia, Golfo de Aden, Golfo de Alasca, Golfo de Amudsen, Golfo de Anadyr, Golfo de Ben-
gala, Golfo de Biscaia, Golfo de Botina, Golfo de Cadis e Golfo de Cook. Na(o) – RUA ADERBAL 
PIRAGIBE, S/N, CENTRO. Município: CABEDELO – UF:PB. Processo: 2015-000427/TEC/LI-3802.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO- CNPJ/CPF Nº 09.012.493/0001-54 Torna público que 
solicitou da SUDEMA – Superintendência  de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia 
em João Pessoa, 06 de janeiro de 2015. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 64 uni-
dades habitacionais em Cabedelo. Na(o) – RUA ADERBAL PIRAGIBE, S/N, CENTRO. Município: 
CABEDELO – UF:PB. Processo: 2015-000075/TEC/LP-2330.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO- CNPJ/CPF Nº 09.012.493/0001-54 Torna público 
que solicitou da SUDEMA – Superintendência  de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015. Para a atividade de: Parcelamento do Solo 
para construção de unidades habitacionais em Cabedelo/PB. Na(o) – RUA ADERBAL PIRAGIBE, 
S/N, CENTRO. Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2015-000819/TEC/LI-3834.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO- CNPJ/CPF Nº 09.012.493/0001-54 Torna público 
que solicitou da SUDEMA – Superintendência  de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015. Para a atividade de: Construção de um 
mercado de artesanato, Lotes C e O na Praia do Jacaré, Cabedelo/PB. Na(o) – RUA ADERBAL 
PIRAGIBE, S/N, CENTRO. Município: CABEDELO – UF:PB. Processo: 2015-000817/TEC/LI-3833.

A AMBIENTAL BRASIL CONSULTORIA, CNPJ: 13.526.630/0001-46, torna público que solicitou-
licenciamento ambiental para osseguintes empreendimentos:  MARTINS E CARVALHO LTDA, 
CNPJ:19.288.719/0001-06,para a atividade de Atacadão Comércio de Mercadorias em Geral, 
Processo: 2015-000017/LO; CARREFOUR COM. IND. LTDA, CNPJ: 45.543.915/0314-94, para a 
atividade de Armazenagem de produtos e comércio atacadista. Processo: 2015-000330/LO; POSTO 
DE COMBUSTÍVEIS S W LTDA,CNPJ: 01.982.212/0001-84, para a atividade de Comércio e venda 
de combustíveis em geral. Processo: 2014-008335/LO. 

PAULO HERMANO GOMES DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 954.095.214-04, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 304/2015 
em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO 
DE UMA UNIDADE MULTIFAMILIAR, SENDO TÉRREO, E 01 (HUM), PAVIMENTO SUPERIOR – 
O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ, DOTADO DO SISTEMA FOSSA E SUMIDOURO. 
Na(o) -  RUA UBIRAJARA DOS SANTOS LIMA, S/N – QD. 106 – LT. 103 – CUIA Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-009032/TEC/LP-2317.

NAZA EX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.940.525/0001-60, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Am-
biental nº 319/2015 em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO, CARREGAMENTO INTERESTADUAL (PARAIBA/PERNAMBUCO) 
E DISTRIBUIÇÃO EM 150 KM DA SEDE DA SUDEMA DE PRODUTOS PERIGOSOS GLP (GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, TRUCK DE PLACAS MMR-9541, MNI-9163, NQH-8410 E AS 
CARRETAS PLACAS NQC-5363, HUG-4119 E MUO-1572. Na(o) – PERCURSO COM ATÉ 150 
KM DA SEDE, Município: - UF: PB. Processo: 2014-007678/TEC/AA-3269.

MILENA BORBA RODRIGUES MUNIZ – torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMEN-
TO = IT: 200MIL = AC: 11,68HA=N. DE LOTES = 274 ENTRE 121/360 = NE: 01 = L/ATV: PB-048, 
CENTRO, JURIPIRANGA/PB. Processo: 2015-000652/TEC/LI-3818.

PORTOFINO CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ Nº 
11.340.448/0001-70, situada na Rua Cônego Matias Freire, 14, sala 04, Torre, CEP: 58040-130, 
João Pessoa-PB, torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação, nº processo 2015-000333/TEC/LI—3796. De 
um prédio residencial multifamiliar com 36 unidades habitacionais, no Planalto da Boa Esperança, 
João Pessoa – PB.

B&C CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ Nº 12.810.431/0001-00, 
situada na Rua Cônego Matias Freire, 14, sala 02, Torre, CEP: 58040-130, João Pessoa-PB, torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiental, a 
Licença de Instalação, nº processo 2015-000480/TEC/LI-3809. De um prédio residencial multifamiliar 
com 30 unidades habitacionais, no bairro Comercial Norte, Bayeux – PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 258/2015 
– através do Proc.2014-008361/TEC/LI-3653, referente a construção de 131 (cento trinta e um) 
unidades habitacionais, no município de  GUARABIRA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 317/2015 
– através do Proc.2014-008985/TEC/LI-3725, referente a construção de 217 (duzentos e dezessete) 
unidades habitacionais, no município de  JOÃO PESSOA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 321/2015 
– através do Proc.2014-000329/TEC/LI-3795, referente a construção de 64 (sessenta e quatro) 
unidades habitacionais, Residencial Luiz Carlos Prestes, no município de  JOÃO PESSOA - PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 261/2015 em João Pessoa, 04 de Fevereiro de 
2015 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-057, trecho: Mamanguape 
/ Itapororoca / Araçagi, atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - 
RODOVIA PB-057, TRECHO: MAMANGUAPE / ITAPOROROCA / ARAÇAGI. Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-000215/TEC/LO-9264

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 296/2015 em João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2015 
– Prazo: 1090 dias. Para a atividade de: Pavimentação e Duplicação da Av. Cruz das Armas entre 
o trecho Praça Bela Vista e o entroncamento da BR-101 (Contorno de Oitizeiro), sendo 2,5km de 
restauração e 1,48km de duplicação. Na (o) – AV. CRUZ DAS ARMAS TRECHO: PRAÇA BELA 
VISTA E ENTR. DA BR-101. Município: - UF: PB. Processo: 2015-000217/TEC/LI-3779

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 297/2015 em João Pessoa, 10 de Fevereiro de 
2015 – Prazo: 810 dias. Para a atividade de: Pavimentação Ásfaltica da Rodovia da Reintegração 
localizada na PB-228 trecho: Assunção / Salgadinho / Areia de Baraúnas / Passagem / Quixaba / 
BR-230 e PB-252 trecho:Entrada PB-228 / Cacimba de Areia, com extensão de 84,2km, contem-
plando terraplanagem, pavimentação, obras d’artes, sinalização, canteiro de obras, instalações de 
britagem e de beneficiamento de solos, usina de asfalto e de solo, oficinas de manutenção, deposito 
de materiais e 16(dezesseis) áreas de empréstimo (jazidas, areais, pedreiras e saibreiras), além de 
bota-foras e caminhos de serviço. Na (o) - RODOVIA DA REINTEGRAÇÃO - PB Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-000222/TEC/LI-3784

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 298/2015 em João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2015 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-342, trecho: Coremas / 
Piancó – Entr. BR-361, com extensão de 28km, contemplando terraplanagem, pavimentação, obras 
de contenção, drenagem, obras d’artes, canteiro de obras e 13 áreas de empréstimo (jazidas e 
sabreiras). Na (o) – RODOVIA PB-342, TRECHO: COREMAS / PIANCÓ - PB. Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-000224/TEC/LI-3785

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 284/2015 em João Pessoa, 09 de Fevereiro de 
2015 – Prazo: 540 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Vicinal Parari / 
Entroncamento PB-148, com extensão de 11,242km, contemplando terraplanagem, pavimentação, 
obras de contenção, drenagem sinalização, obras d’artes, canteiro de obras, áreas de empréstimo 
e  jazidas. Na (o) – RODOVIA VICINAL, TRECHO: PARARI / ENTRONCAMENTO PB-148- PB. 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-000221/TEC/LI-3783

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Restauração da Pavimentação Rodovia 
PB-111, trecho: Tacima / Araruna / Cacimba de Dentro / PB-105. - Município: - UF: PB. Processo: 
2015-000876/TEC/LI-3839

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação - Construção da passagem subterrânea 
viária ( TÚNEL) - Mangabeira . - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000878/TEC/LI-3840

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação –Pavimentação Rodovia PB-246, trecho: 
Desterro/ Cacimbas. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000879/TEC/LI-3841

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença Prévia – Restauração da Pavimentação Rodovia PB-400, tre-
cho: Cajazeiras / São José de Piranhas. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000880/TEC/LP-2375

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença Operação – Restauração da Pavimentação Rodovia 
PB-107, trecho: Entroncamento PB-105 / Casserengue. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-
000867/TEC/LO-9430

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença Operação –Pavimentação Rodovia PB-081, trecho: 
Logradouro / Divisa PB-RN. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000875/TEC/LO-9435

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença Operação –Pavimentação Rodovia PB-327, trecho: 
Entroncamento PB-325 / Mato Grosso. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000873/TEC/LO-9434

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença Operação –Pavimentação Rodovia PB-275, trecho: 
Patos / São José de Espinharas-PB. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000871/TEC/LO-9433
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença Operação –Pavimentação Rodovia PB-276, trecho: São 
José do Bonfim / Mãe D’água-PB. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000869/TEC/LO-9431

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença Operação –Pavimentação Rodovia PB-391, trecho: Sousa 
/ Uiraúna. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000870/TEC/LO-9432
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