
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
25o  Mín.

34o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,994 (compra) R$ 1,995 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,910 (compra) R$ 2,050 (venda)
EURO   R$ 2,697 (compra) R$ 2,698  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA 11h56 2.1m

baixa 18h23 0.6m

l Inscrições para os editais de audiovisual e música da Funesc vão até dia 15

l Sine-PB oferece 195 vagas para a Região Metropolitana de João Pessoa

l UFCG inscreve para professor de Engenharia Mecânica e Medicina Veterinária

l Aulas dos cursos técnicos promovidos pelo Cefor começam dia 18 deste mês

Ano CXX
Número 003

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb
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Altura

Paraíba recebe investimentos 
de R$ 2,9 bilhões em moradias

O Governo do Estado e o 
Governo Federal, através do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida, garantiram 21 mil novas 
unidades habitacionais na 
Paraíba. PágInA 17

baixa 05h36 0.7m
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

TRE-PB inicia 
recadastramento 
biométrico na 
Capital e em CG

eleitoReS

Foto: Marcos Russo

Atores caracterizados de gazeteiros do início do século pas-
sado atraíram a atenção dos leitores nas ruas  PágInA 9

Foliões mirins tomaram as ruas de Miramar ontem com muita alegria no desfile do Bloco Muriçoquinhas PágInA 4

jornalauniao.blogspot.com

A previsão da Justiça Elei-
toral é que até março do próxi-
mo ano todos os 760 mil elei-
tores das duas cidades tenham 
sido cadastrados. PágInA 18

Gabarito da prova do concurso 
do Detran será divulgado hoje

RESPoSTAS

PágInA 13

Nublado com 
chuvas ocasionais

Zé Filho pode tocar 
com Eric Clapton em 
nova York PágInA 7

Analice Uchôa 
marca os 15 anos 
de carreira com 
mostra em JP

Saúde registra 
208 casos 
de dengue no 
mês de janeiro

Henrique Alves 
é eleito para 
a presidência 
da Câmara

Mais cinco 
blocos desfilam 
no Projeto 
Folia de Rua

Prevenção faz 
mortes por 
câncer caírem 
9% na Paraíba

Saúde

O câncer provocou a morte 
de 2.923 pessoas em 2012 na 
Paraíba, contra 3,2 mil no ano 
anterior. A Secretaria de Es-
tado da Saúde vem realizado 
ações de prevenção e trata-
mento da doença. PágInA 11

Especial dos 120 anos 
de A União é sucesso

Foto: ortilo antônio

Foto: divulgação
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André Ricardo lança o livro  
Pequenas Reinações para o 
público infantil PágInA 5

20 Caderno

PágInA 8



A semana passada na Paraíba 
marcou, do ponto de vista institu-
cional, dois importantes momentos: 
um no Tribunal de Justiça do Estado, 
onde se deu a posse da nova presiden-
te, a desembargadora Fátima Bezerra 
Cavalcanti. O outro na Assembleia 
Legislativa com a recondução do de-
putado Ricardo Marcelo para a presi-
dência da Casa no próximo biênio.

Em discursos formais e em entre-
vistas à imprensa, os dois empossa-
dos destacaram a necessidade de se 
trabalhar, acima de qualquer coisa, 
pela harmonia e boa convivência en-
tre os Poderes. À voz deles, se soma 
a do governador Ricardo Coutinho 
que, já há um bom tempo, defende a 
paz e o entendimento entre as maio-
res instituições do Estado. 

Às vezes, pode parecer que a 
defesa desta tão desejada harmonia 
entre os Poderes não passe de mero 
discurso retórico, pronunciado “da 
boca pra fora” para agradar gregos 
e troianos presentes às solenidades 
públicas. Não é impossível que isto 
ocorra, é claro.  Mas, no caso da Pa-
raíba, embora estejamos às vésperas 
do Carnaval, não é de fantasia que se 
estava falando e nada será mais equi-
vocado do que se deixar levar por 
esta conclusão. 

 Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio têm, cada um, as suas obrigações, 
claramente definidas pela Constitui-
ção. São autônomos, independentes, 

mas, e sobretudo, devem ser harmô-
nicos. Afinal, trabalham para o mes-
mo objetivo: melhorar a qualidade 
de vida dos cidadãos e dar-lhes a 
garantia de que, ao menos institucio-
nalmente, estão bem representados. 

No seu discurso de posse, a de-
sembargadora Fátima Bezerra dei-
xou isto bem claro: “Temos o dever 
e a obrigação de manter a harmonia 
entre os Poderes porque a operacio-
nalização da Justiça está acima de 
qualquer situação pessoal”. 

Não diferenciou muito do que 
oficialmente propôs o deputado Ri-
cardo Marcelo: “A Assembleia pre-
tende cada vez mais estar perto do 
povo e vai trabalhar nesse sentido. 
Quanto à relação institucional com 
o governo, ela será pautada pelo res-
peito recíproco”. 

Presente à posse da nova presi-
dente do TJE, o governador Ricardo 
Coutinho enfatizou a mesma tese: 
“Aproveito para saudar e desejar-lhe 
um mandato profícuo, respeitando 
a autonomia entre os Poderes, mas 
ao mesmo tempo chamando o Poder 
Judiciário para outro preceito cons-
titucional, que é a harmonia entre os 
Poderes”. 

Esta harmonia de que tanto se 
fala é fundamental para assegurar 
as condições de desenvolvimento do 
Estado. Considerando tudo o que os 
três líderes disseram, estamos no ca-
minho certo. Ainda bem. 

Recebi meu primeiro xerém aos quin-
ze anos de idade. O diploma me expulsava 
do Colégio Pio X, do convívio com meus 
amigos e colegas de infância e adolescên-
cia. Não sei onde andará a carta do xerém, 
grafada e assinada na minha caderneta 
de notas escolares. Sei que Jesus também 
recebeu o xerém da sinagoga de Nazaré, 
onde congregava (Lucas, 4, 21-30). O filó-
sofo Espinosa, judeu português, foi outro a 
receber a láurea do xerém, aos 23 anos, por 
heresia. Espinosa era um tanto panteísta, 
ou o entendiam assim, com aquela sua tese 
da natura naturans e da natura naturata.

Os judeus não gostaram da ideia e o 
excomungaram da congregação. Deram-lhe 
um xerém terrível, onde ele era amaldi-
çoado aonde fosse, quando entrasse e 
quando saísse, ao se deitar e ao se levantar, 
e amaldiçoado o que o amparasse e abri-
gasse, e por aí foi a maldição dos rabinos 
de Amsterdã, onde Espinosa congregava, 
e aonde sua família foi parar quando a 
Inquisição desterrou os judeus sobrevi-
ventes das fogueiras de Lisboa. Parte dos 
judeus portugueses que puderam correr, 
buscaram refúgio em Amsterdã – uma ci-
dade que recebeu, por esse fato, influência 
portuguesa.

A sinanoga que Espinosa frequentava 
era de judeus portugueses. Assim, a carta de 
xerém que lhe deram foi escrita em Portu-
guês e ainda está preservada, legível para 
quem quiser acessá-la na Net, chamando 
“Espinosa”, xerém, xerém ou cherem, con-
forme a transliteração a gosto. Vai ver que a 
excomunhão católica vem da tradição judia, 
que remonta aos tempos de Jesus, ou de 
antes dele. Ora, José do Egito foi excomunga-
do por seus irmãos; Agar, mulher de Abraão, 
foi excomungada deserto afora pelo seu 
marido, levando o filhinho Ismael a tiracolo. 
A tradição é antiga.

Jesus não escapou da excomunhão. 
Os rabinos não gostaram de seu sermão e 
quiseram atirá-lo do alto do rochedo para 
que se espatifasse lá embaixo. Era um xerém 
cruento. Mas Jesus se envultou e passou 
pelo meio deles, diz a sagrada escritura. 
Esse sortilégio de envultamento remonta 
à antiguidade bíblica; foi preservado pelos 
jagunços místicos do Sertão Nordestino. 
Eu conheci um que se envultava e passava 
por seus inimigos, ou eles por ele, sem que 
o notassem. Chamava-se Ronco Grosso, avô 
do escritor Aldo Lope. Ronco se envultava 
em toco, em pedra, no que fosse necessário.

Recebi o xerém também do Lyceu 
Estadual, da associação de classe do Fisco, 
de uma faculdade chamada Asper. Ao 
ganhar o xerém do Lyceu eu era mais novo 
que Espinosa; senti. O xerém da associação 
classista me causou prejuízos pecuniários, 
pois eu tinha um toco na revista do órgão; 
mas o xerém da Asper resultou numa 
promoção, pois fui para uma escola melhor. 
Unha mulher com quem eu vivia em peca-
do me deu o xerém, e fui despejado, pois a 
casa era dela. Quando me acostumei vi que 
foi vantagem, pois ganhei unha mulher de 
letras.

A perseguição dos inimigos não me 
deu maiores prejuízos porque, se eu já era 
à imagem, fez-me a imitação de Cristo - o 
excomungado por cruel xerém. E me tor-
nou companheiro de infortúnio de Espi-
nosa, o Bendito (Baruck), porém maldito 
na chegada e na saída. Recebi, ainda, mais 
de um xerém d’ A União. Mas, mudado 
o governo, ou a direção, tornam o xerém 
sem efeito e me chamam à casa velha, onde 
Gonzaga me ensinou a fazer crônicas e 
editoriais. Agora, Gonzaga me ensina chás; 
receitou-me o de fícus, que levanta meios-
-fios, calçadas e calçamentos. Vou tomá-lo, 
com xerém.

Pois é, não são somente os cá 
de baixo que caem. Os de lá de cima, 
também. Refiro-me a um desembar-
gador amigo, que já não está mais no 
exercício da toga, que ele exerceu com 
tanta dignidade, integridade, com tanto 
empenho, e com tanta humildade. Sim, 
ele nunca se orgulhou do cargo. Sempre 
foi discreto e reservado.

Mas vamos à crônica, que o nosso 
desembargador subiu e caiu, mas não 
houve nada de grave. Não se machu-
cou, não quebrou uma perna, apenas 
machucou o ombro. Quem me contou o 
fato foi sua esposa. Esposa não, anjo da 
guarda. Ele e ela formam um casal ad-
mirável. Temperamentos díspares mas 
que souberam se afinar, se harmonizar, 
aparar as arestas, pois onde há o amor, 
há a compreensão, e onde há compre-
ensão, há paz. 

O meu desembargador e amigo, 
amigo e mestre, caiu da escada que pôs 
na estante onde ia em busca de um livro, 
certamente, para pesquisa, porquanto 
ele é escritor com livros já publicados. 

A mulher é o seu anjo da guarda, 
mas nem sempre os anjos da guarda 
estão sem nada a fazer. O desembarga-
dor vive, hoje, a maioria de seu tempo, 

lendo, refletindo e escrevendo. Caiu de 
sua estante, em sua casa, o lugar onde 
ele passa a maior parte do tempo. Mas, 
quem está livre de uma queda, notada-
mente, os mais vividos? Na vida a gente, 
vez por outra, desliza, dá uma topada 
ou uma escorregadela. E eu tenho muito 
medo de cair, pois, por conta da minha 
coluna, não esta aqui, mas a que sustenta 
o meu corpo, que sofreu uma cirurgia 
de estenose lombar, devo ter ainda mais 
cuidado com queda. 

O nosso desembargador, fiel 
ao ditado “boa romaria faz, quem 
em casa está em paz”, quase não sai 
de casa, a não ser para curtir a sua 
granja, onde chega a plantar, respirar 
bom ar, caminhar e saudar a vida. 

Mas fiquemos por aqui, pois já é 
tempo de matar a curiosidade do lei-
tor. O desembargador é o meu dileto 
amigo Onildo Farias, e sua cara-
-metade é Terezinha, esposa e anjo 
da guarda, que, desta vez, não pôde 
impedir que seu protegido caísse, 
felizmente sem  mais graves conse-
quências. 

Agora, cá pra nós, me ficou esta 
curiosidade: que livro terá sido esse 
que ele buscou com tanto apetite?...

Editorial

Um
Imitação de Cristo

 Harmonia entre Poderes

O desembargador caiu...

Dois

Jesus não escapou da excomunhão. Os rabinos quiseram atirá-lo do alto 
do rochedo para que se espatifasse lá embaixo”.
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Não se machucou, não quebrou uma perna, apenas machucou o ombro. 
Quem me contou o fato foi sua esposa. Esposa não, anjo da guarda.” 
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Todo cuidado é pouco para não cair 
em mais um golpe via on-line. Mui-
ta gente tem recebido e-mail com 
suposta mensagem da Receita 
Federal. A mensagem falsa busca 
iludir o cidadão ao alertá-lo sobre 
supostas divergências na Declara-
ção de Imposto de Renda Pessoa 
Física (DIRPF) do exercício 2012, e 
orientá-lo a abrir arquivos e links 
para uma pretensa regularização. 
Quem abrir esta falsa comunica-
ção pode ter seus dados pessoais 
capturados para fins desonestos. 
A própria Receita Federal tem aler-
tado sobre o problema, de modo 
a evitar que pessoas sejam  lesa-
das. Afinal, para desfalcar o con-
tribuinte já basta o bote do leão.

Para se ter uma ideia de quan-
to as constantes quedas no 
Fundo de Participação dos 
Estados preocupam a Paraíba, 
o FPE representa 39,54% das 
receitas totais do Estado, uma 
dependência muito maior, por 
exemplo, que Pernambuco 
(22,11%) e  Bahia, 17,84%.

O Filme Django, que entrou em 
cartaz  no fim de semana nos 
cinemas paraibanos , já tinha 
cópia à disposição da clientela 
da pirataria havia uma semana, 
em vários pontos da cidade. 
Uma cópia de boa qualidade, 
é bom que se diga. Idem com 
relação ao filme Lincoln.

Dentro do XXII Encontro da Nova 
Consciência, nos dias 10 e 11 em 
Campina Grande, ocorrerá o IV 
Encontro de Literatura Contem-
porânea. O evento que contará 
com palestras, bate-papos, lan-
çamentos e sorteios de livros, 
terá como tema “Migrações e 
Divergências na Literatura”. 

PERIGO ON-LINE

QUEDA NO FPE

GOL PIRATA ENCONTRO

REUNIÃO

“PARAIBANO”

Investigação epidemiológica vete-
rinária detectou problema de con-
tam inação em ostras de Lucena, 
o que resultou em proibição, pela 
Secretaria Nacional do Controle da 
Pesca, o egresso, em qualquer es-
tágio de desenvolvimento  e para 
qualquer finalidade, do molusco, 
seus produtos e subprodutos do 
estado da Paraíba.
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É “paraibano” o novo presi-
dente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, o advoga-
do Marcus Vinicius Furtado 
Coelho. 
Não nasceu, necessaria-
mente, na Paraíba, mas no 
município de Paraibano, 
Sertão do Maranhão.

O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Nino 
Toldo, estará em João Pessoa  amanhã, quando participará de reunião 
com os juízes federais da Seção Judiciária da Paraíba. O encontro com os 
magistrados será às 16h30, no Salão Nobre da sede situada no Conjunto 
Brisamar. Durante a reunião, o presidente da entidade nacional ouvirá os 
colegas sobre pleitos e propostas para a sua gestão.



Claudiana Leal
Professora do IFPB

Construção com 
sustentabilidade

professora Claudiana Maria da Silva Leal é pesquisadora e 
extensionista do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e tem 
doutorado em Engenharia Civil na área de Comunidades 
Sustentáveis. Ela define a construção sustentável como 
aquela que satisfaz as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações em 
satisfazer suas próprias necessidades. Na entrevista a seguir, 
ela fala sobre os benefícios advindos com este conceito 
de engenharia que surgiu em 1973 - o ano da crise do 
petróleo - e que até os dias atuais atende às necessidades 
de edificação, habitação e uso do equipamento pelo homem 
moderno, não violando os recursos naturais, promovendo 
alterações conscientes e cíclicas no entorno, garantindo a 
qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. Para 
mostrar como é possível utilizar esse conceito na prática, 
a professora construiu uma casa em João Pessoa seguindo 
todas as normas e itens que requer uma construção 
sustentável que vai desde a escolha do terreno, passando 
pelas tecnologias até a gestão da obra.

O que é uma construção sus-
tentável?

A construção sustentável não 
gera cópia, ela é única em si mesma, 
um sistema vivo, obedece apenas 
ao princípio de que cada organismo 
tem sua própria necessidade de in-
teração com o meio. Distancia-se de 
receita de bolo, e não cria saia justa 
com o meio ambiente, mas possui 
pontos em comum, metas sistêmi-
cas, iniciadas na concepção do proje-
to, e vai além da ocupação do equi-
pamento arquitetônico, incluindo a 
importante etapa da implantação e 
suas interações, bem como o perfil 
do cliente e suas necessidades pos-
tas no projeto. A construção susten-
tável não é um modelo para resolver 
problemas pontuais, mas uma nova 
forma de pensar a própria constru-
ção e tudo que a envolve.

Quando o conceito de cons-
trução sustentável foi criado?

Esse conceito surgiu no ano da 
crise do petróleo em 1973. Desde en-
tão, a visão sobre construção susten-
tável vem crescendo à semelhança 
dos organismos vivos quando sub-
metidos a pressões para adequar-se 
e sobreviver. No início, as discussões 
eram sobre edifícios energeticamen-
te mais eficientes. O desafio era su-
perar a crise do petróleo através de 
prédios menos energívoros. Depois, 
o vilão foi o resíduo gerado pela obra; 
depois, a água; a seguir, o lixo dos mo-
radores e usuários; agora, o novo en-
frentamento são as emissões de CO2 
e os gases responsáveis pelo efeito 
estufa e o aquecimento global. 

Como identificar uma cons-
trução sustentável?

Ela pode ser identificada pelas 
características do sistema construti-
vo, que promove mudanças preser-
vando o meio ambiente. A construção 
sustentável atende às necessidades 
da edificação, habitação e uso do 
equipamento pelo homem moderno 
e não viola os recursos naturais, pro-
move alterações conscientes e cícli-
cas no entorno, garante qualidade de 
vida para as gerações atuais e futu-
ras, de acordo com o conceito de sus-
tentabilidade proposto pelo relatório 

Brundtland, da ONU, que lançou as 
bases da economia sustentável.

O que devemos observar 
nas etapas da construção sus-
tentável?

As etapas a serem observadas 
para se chegar a uma obra sustentá-
vel e saudável são muitas, uma vez 
que são abertas, mutáveis e em per-
manente evolução e melhoramento 
devido à escala de materiais em cada 
local. O objetivo de uma construção 
sustentável não é só preservar o 
meio ambiente, mas proteger seus 
ocupantes ou moradores da poluição 
dos grandes centros urbanos.

A escolha dos materiais para 
uma obra sustentável deve obede-
cer a que critérios específicos?

Os critérios específicos são a de 
origem da matéria-prima, extração, 
processamento, gastos com ener-
gia para transformação, emissão de 
poluentes, biocompatibilidade, du-
rabilidade, qualidade, não geração 
de resíduos, reaproveitamento de 
materiais, dentre outros que permi-
ta classificá-los como sustentáveis e 
eleve o padrão da obra, bem como 
melhorar a qualidade de vida de seus 
habitantes e do próprio entorno. 
Neste contexto, a seleção também 
deve atender a parâmetros de inser-
ção, estando de acordo com a geogra-
fia circundante, história, tipologias, 
ecossistema, condições climáticas, 
resistência, responsabilidade social, 
dentre outras leituras do ambiente 
de implantação da obra. 

Quais são as diretrizes gerais 
para construções de edificações 
sustentáveis?

Algumas diretrizes resumidas 
dentro do que recomendam os prin-
cipais sistemas de avaliação e certi-
ficação de obras no mundo, ao todo, 
são nove passos para uma constru-
ção sustentável. A construção deve 
usar materiais que não comprome-
tam o meio ambiente, saúde dos 
ocupantes e que contribuam para 
promover um estilo de vida susten-
tável e a consciência ambiental dos 
indivíduos; resolver localmente ou 
minimizar a geração de resíduos; e 

A construção 
sustentável 
atende às 
necessidades 
da edificação, 
habitação 
e uso

A

estimular um novo modelo econô-
mico-social, que gere empresas de 
produtos e serviços sustentáveis e 
dissemine consciência ambiental en-
tre colaboradores, fornecedores, co-
munidade e clientes.

Para construir uma edificação 
sustentável é preciso pensar e vi-
ver sustentavelmente?

Claro que sim, pois o conceito 
atual de construção sustentável tem 
sustentação num estilo de vida que 
enfrenta e propõe soluções aos prin-
cipais problemas ambientais de sua 
época, sem fugir à modernidade tec-
nológica nem à criação de edificações 
que atendam às necessidades de seus 
usuários. A visão atual é multidisci-
plinar e complexa, também, integra 
diferentes áreas do conhecimento 

com objetivo de replicar a diversi-
dade que compõe o próprio mundo. 
A construção sustentável constrói 
microcosmos. Sua base teórica está 
pautada em conhecimentos de ar-
quitetura, engenharia, paisagismo, 
saneamento, química, elétrica, ele-
trônica, mas também de antropolo-
gia, biologia, medicina, sociologia, 
psicologia, filosofia, história e espiri-
tualidade. Assim, só se atinge a cons-
trução sustentável quando se atende 
às recomendações das Normas ISO 
21930 e ISO 15392, mas, sobretudo, 
é importante pensar e atuar de forma 
holística, sem dividir e decompor em 
partes estanques e separadas o que 
se propõe para a edificação. 

Quando podemos dizer que 
uma obra é ambientalmente cor-
reta?

Obra responsável existe quando 
é sustentável. Quando está preocu-
pada com tudo o que consome, gera, 
processa e descarta. Sua característica 
mais marcante deve ser a capacidade 
de planejar e prever todos os impac-
tos que pode provocar, antes, durante 
e depois do fim de sua vida útil. Para 
o arquiteto e pesquisador colombia-
no Javier Barona, a ferramenta básica 

para a identificação do estado e das 
necessidades gerais de uma obra que 
se pretende sustentável é a Análise 
de Ciclo de Vida. O estudo da Análise 
de Ciclo de Vida (Avaliação do Ciclo 
de Vida - ACV) tem sido aceito por 
toda a comunidade internacional 
como a única base legítima sobre a 
qual comparar materiais, tecnolo-
gias, componentes e serviços utiliza-
dos ou prestados. 

A senhora construiu uma edifi-
cação sustentável em João Pessoa. 
Quais os itens colocados na casa 
que merecem destaque?

São muitos itens, tudo iniciou 
pela compra do terreno, seguiu pelo 
projeto, depois, a escolha dos mate-
riais, as tecnologias e a gestão da obra. 
Exemplos de algumas tecnologias: o 
telhado vivo, que contempla quase 
todas as diretrizes de sustentabilida-
de das construções; os tijolos Mattoni 
feito de argila não cozida; o tratamen-
to de esgoto por evapotranspiração, 
por zona de raízes; a compostagem 
efetivando a reciclagem in loco na ges-
tão de resíduos orgânicos e o apro-
veitamento das matérias, assim como 
também o uso de materiais sustentá-
veis e renováveis. 
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Em cima da hora

Segurança terá cooperação técnica
PROMOTORES DE JUSTIÇA

Assinatura de termo acon-
tece hoje na Procuradoria 
Geral de Justiça na capital

O procurador-geral de 
Justiça, Oswaldo Trigueiro 
do Valle Filho, e o governa-
dor Ricardo Coutinho (PSB), 
vão assinar, na manhã de 
hoje, um termo de coopera-
ção técnica para que 20 pro-
motores de Justiça passem a 
atuar junto aos gestores da 
Polícia Civil e da Polícia Mi-
litar nas 20 Áreas Integra-
das de Segurança Pública 
(Aisp) criadas pelo Governo 
do Estado.

A solenidade de assina-
tura do termo de cooperação 
acontece às 9h, no Auditório 
Procurador de Justiça Edgar-
do Ferreira Soares, localizado 
no edifício-sede da Procura-
doria Geral de Justiça em João 
Pessoa. “Na oportunidade, o 
procurador-geral também vai 
assinar a nomeação dos 20 
promotores como coordena-
dores junto às Aisp”, informa 
o promotor de Justiça Ber-
trand Asfora, coordenador 
do Centro de Apoio Opera-
cional às Promotorias Crimi-
nais e das Execuções Penais 
da Paraíba (CaoCrim). “Esses 
promotores estão sendo con-
vocados pela Procuradoria 
Geral para participarem da 
solenidade”.

De maneira integrada 
com as Polícias Civil e Militar, 
esse termo de cooperação é 
inédito no país, permitindo 
promotores de Justiça atuan-
do junto às Aisp, da Secreta-
ria de Estado da Segurança 
e da Defesa Social (Seds), 
distribuídas em três Regiões 
Integradas de Segurança 
Pública (Reisp). O termo de 
cooperação a ser assinado 
entre o MPPB e o Governo 
do Estado foi discutido preli-
minarmente no mês passado 
entre o promotor Bertrand 
Asfora e o delegado Isaías 
Gualberto, assessor de Ações 
Estratégicas da Seds.

“Com a parceria, os 20 

promotores designados pela 
Procuradoria Geral de Justi-
ça (PGJ) vão atuar junto aos 
gestores da Polícia Civil e da 
Polícia Militar nessas áreas 
integradas”, aponta Bertrand 
Asfora, explicando: “Isso é 
inédito do país, pois os pro-
motores irão se reunir men-
salmente com esses gestores 
e dar mais celeridade aos ca-
sos, já que, com o esforço de 
diminuir a porcentagem de 
crimes violentos, será gerada 
uma demanda maior para o 
Ministério Público, com o au-
mento de inquéritos. Vamos 
contribuir também para o 
fim da impunidade”.

Repressão
Com o objetivo de men-

surar os índices de criminali-
dade na Paraíba e combatê-la 
por meio de repressão qualifi-
cada e atividades preventivas 
por parte das polícias, a Seds 
criou em 2011 o Núcleo de 
Análise Criminal e Estatística 
(Nace), subordinado à Asses-
soria de Ações Estratégicas 
da pasta. O setor tem como 
tarefa contabilizar os crimes 
registrados em território 
paraibano, principalmente 
aqueles contra a vida, intitu-
lados Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLI), como o 
homicídio doloso e demais 
crimes violentos.

Para os CVLI, a metodo-
logia de contagem utilizada 
pelo Nace é a multifonte, de 
maneira que vários órgãos 
contribuem com informa-
ções sobre esses crimes 
para a criação de um banco 
de dados único. Ao mesmo 
tempo em que a Polícia Mi-
litar informa os dados pre-
liminares das ocorrências, 
o Instituto de Polícia Cien-
tífica (IPC) repassa ao setor 
a lista de cadáveres prove-
nientes de morte violenta. Já 
a Polícia Civil complementa 
as informações por meio de 
dados de inquéritos poli-
ciais. Por fim, todos os docu-
mentos recebidos são con-
feridos em um processo de 

convalidação de dados.
A sigla CVLI foi criada 

em 2006 pela Secretaria Na-
cional de Segurança Pública 
(Senasp), vinculada ao Mi-
nistério da Justiça (MJ), com 
a finalidade de agregar os 
crimes de maior relevância 
social, pois, além do homi-
cídio doloso, outros crimes 
também devem ser contabi-
lizados nas estatísticas refe-
rentes a mortes.

Fazem parte dos Crimes 
Violentos Letais Intencionais 
o homicídio doloso e demais 
crimes violentos e dolosos 
que resultem em morte, 
tais como o roubo seguido 
de morte (latrocínio), estu-
pro seguido de morte, lesão 
corporal dolosa seguida de 
morte, entre outros. Ainda 
são contados os cadáveres 
encontrados, ossadas e con-
frontos policiais.

O Núcleo de Análise Cri-
minal e Estatística da Seds 
possui critérios bastante 
rigorosos. As mortes decor-
rentes de confronto poli-
cial são consideradas, bem 
como os assassinatos que 
acontecem dentro de unida-
des prisionais. Além disso, 
a contagem é realizada com 
base no número de vítimas 
e não no número de crimes 
ou eventos, como acontece 
em outros estados do Brasil. 
Isso confere à Paraíba uma 
das metodologias de conta-
gem mais confiáveis do país 
no que se refere a CVLI.

O Grupo de Operações 
Especiais – GOE da Polícia Ci-
vil assumiu as investigações 
sobre o sequestro de um car-
ro forte e o assalto ocorridos 
na manhã de ontem em João 
Pessoa. O motorista Evandro 
Barbosa Santana, de 31 anos, 
que passou momentos de pâ-
nico com explosivos amarra-
dos ao corpo revelou como 
tudo aconteceu.

Residência
O motorista contou que 

na noite de sábado, 2, foi 
surpreendido em sua resi-
dência com a chegada de 
quatro bandidos, todos ar-
mados que ficaram na sua 
casa. Sob ameaça, Evandro 
teve explosivos amarrados 
ao corpo, sendo um deles 
numa das pernas e outro nas 
costas e recebeu orientação 
para quando sair da empre-
sa Preserve para abastecer 
caixas eletrônicos sair com o 

veículo logo após seus com-
panheiros saírem com parte 
do malote.

A primeira parada para 
abastecer foi na Universida-
de Federal da Paraíba. Quan-
do os seguranças deixaram 
o carro forte e entraram na 
agência bancária, Evandro 
saiu com o carro se dirigindo 
para onde os bandidos esta-
vam esperando, num mata-
gal próximo a Usina São João, 
em Santa Rita.

Após se apoderarem do 
dinheiro que estava no car-
ro, os bandidos explodiram o 
veículo e deixaram Evandro 
no local. O motorista con-
seguiu uma carona e ficou 
no posto da PRF em Bayeux 
onde narrou todo o drama 
para os policiais rodoviários.

GATE
Os explosivos presos ao 

corpo de Evandro Barbosa e 
na residência dele, no bair-
ro da Torre, foram desativa-
dos e detonados por espe-
cialistas do Grupo de Ações 

Motorista tem explosivos presos ao corpo
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Uma multidão participou ontem, do 
desfile dos blocos “Muriçoquinhas do Mi-
ramar” e “Melhor Idade”  dentro da pro-
gramação do quinto dia  do Folia de Rua 
2013. A concentração do bloco infantil 
começou por volta das 16h, na Praça das 
Muriçocas, no bairro de Miramar, com a 
animação do palhaço Baba Baby, além da 
participação de quatro trios elétricos que 
fizeram a animação dos baixinhos. 

A programação contou ainda com 
apresentação da cantora Diana Miranda. 
Já às 18h, o bloco da Melhor Idade estava 
no Busto de Tamandaré com a orquestra 
“Gambiarra de Frevo”, aguardando a che-
gada do bloco infantil.

Conforme informações da presidente 
do Muriçoquinhas do Miramar, Eliane Ho-
landa, o primeiro trio saiu  às 17h30 e foi co-
mandado por Dada Venceslau e Banda. Já 
no segundo trio, o Grupo da Rede de Prote-
ção à Criança e o Adolescente contou com a 
orquestra Santaritense de Frevo. Em segui-

da, foi a vez do trio comandado por Diana 
Miranda e o Palhaço Pipi. A noite foi encer-
rada com Tadeu Mateus que  homenageou 
os artistas plásticos com as marchinhas dos 
antigos carnavais. Este ano, o tema é “Che-
ga de Silêncio. Disque 100” contra o abuso 
sexual de crianças e adolescentes.

Homenagem às crianças
De acordo com a presidente do bloco 

da “Melhor Idade”, Shilon Gama, este ano 
o bloco homenageou o “Muriçoquinhas 
do Miramar” como uma forma de agrade-
cimento pela homenagem feita em anos 
anteriores. Na concentração, a orquestra 
“Gambiarra do Frevo” fez a animação dos 
foliões até a chegada do “Muriçoquinhas”. 

Campanha da SEDH
A Rede de Proteção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, por meio da Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento Hu-
mano (SEDH), realizou durante o desfile das 
“Muriçoquinhas” uma Campanha de mobi-
lização com o tema “No carnaval não abuse 
dos direitos da criança e adolescente”.

Criançada cai na folia no 
desfile do “Muriçoquinhas”

CARRO FORTE

Táticas Especiais – GATE da 
Polícia Militar, com a colabo-
ração de militares do Corpo 
de Bombeiros.

O trabalho psicológi-
co dos homens da PRF foi 
de fundamental importân-

cia para manter o motorista 
calmo até a desativação do 
explosivo. A todo o momen-
to ele perguntava por seus 
familiares, pois os bandidos 
haviam fixado um artefato no 
botijão de gás.

Os explosivos usados pe-
los bandidos tinham as espo-
letas conectadas a um celular 
e, avisaram ao motorista que, 
caso ele informasse qualquer 
dica à polícia eles acionavam 
os detonares.

Após pegarem o dinheiro que estava no carro, os bandidos explodiram o veículo e fugiram

Aulas do Cefor 
são adiadas e 
começam no 
próximo dia 18

Começam no próximo 
dia 18 as aulas dos cursos 
técnicos promovidos pelo 
Centro Formador de Recur-
sos Humanos (Cefor-PB), da 
Secretaria de Estado da Saú-
de. As aulas estavam previs-
tas para começar ontem mas 
tiveram que ser adiadas por 
conta de pendências referen-
tes à estrutura dos cursos. 

A medida vai atingir 
os estudantes/trabalhado-
res dos Cursos Técnicos em 
Hemoterapia, de Campina 
Grande, Patos, Princesa Isa-
bel e Sousa; em Vigilância em 
Saúde, de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Patos, Catolé do 
Rocha, Cajazeiras, Monteiro 
e Cuité e em Saúde Bucal, da 
capital; com exceção do Cur-
so Técnico em Enfermagem 
que está sendo concluído 
ainda esta semana.

O Cefor-PB tem como 
objetivo capacitar e qualifi-
car trabalhadores do Siste-
ma Único de Saúde em todo 
Estado. 

De maneira 
integrada 
com as 
Polícias Civil e 
Militar, esse 
termo de 
cooperação é 
inédito no país

Milhares de foliões mirins acompanhados dos pais saíram às ruas do bairro do Miramar

ALEGRIA
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Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com



Zé Filho pode tocar 
com Eric Clapton em 
Nova York 

Analice Uchoa expõe
Nossas Histórias na 
Estação Cabo Branco
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Brincando com as palavras
André Ricardo Aguiar, colunista de A União, 
lança livro infantil pela editora Escrituras
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Mário Tourinho comenta 
a crônica “O passageiro 
coletivo”, de Clóvis Roberto

Página 7

Em mais uma incursão pelo 
universo lúdico das crianças, 
o poeta e escritor paraibano 
André Ricardo Aguiar apre-
senta várias histórias no livro 
Pequenas Reinações (Escritu-
ras Editora, Selo Girafinha, 64 
páginas, R$ 28), com ilustra-

ções de Carol Juste. A jornalista e também 
escritora Rosa Amanda Strausz afirma que 
o livro “fala dos territórios da alma, dos 
sentimentos que nos acompanham desde 
quando éramos pequenos reis e rainhas 
que montavam seus castelos debaixo da 
mesa da sala de jantar”.

André acredita que a principal moti-
vação para escrever o livro foi a influência 
da literatura fantástica, a qual lê rotineira-
mente. “A ideia surgiu por causa da minha 
admiração pelos livros dessa linha que já 
li. Eu tenho a impressão que a literatura 
pode ser reescrita sempre, os autores que 
lemos sempre podem nos servir de fonte 
de inspiração, chegando até a dar nossa 
própria versão àquelas histórias, queria 
fazer isso com contos de fadas e surgiu o 
livro”, apontou o escritor. Seu livro anterior, 
O Rato que Roeu o Rei, tem como base a 
história do Flautista de Hamelin.

Em Pequenas Reinações, vemos os 
mais diferentes reis, como no imaginário 
reinado de Ataxerxes, O Duplo, em que os 
dias valiam por dois, um reflexo de sua 
obsessão pela dualidade. A facilidade de se 
chegar ao reino era grande, tanto em época 
de guerra ou de paz, havia dois portos, duas 
estradas, dois atalhos. Já na terra do Rei 
Bó, O Diminuto, existia um trovador que 
explicava a origem do menor rei do mundo. 
O reinado de Dúbio ainda não tinha nome, 
porque o rei ainda não havia decidido como 
nomeá-lo.

O livro trata dos nossos medos, insegu-
ranças, tolices e equívocos. “São histórias 
de reis que cometem erros ou acertos, reis 
caricaturais. Ao longo do livro, dá para per-
ceber uma pegada de humor, são histórias 
invariavelmente bem humoradas. Elas 
brincam com a forma de governar, uma 
história de reis, com dragões, castelos e 
mexe com o imaginário da criança”, expli-
cou André Ricardo.

“As crianças gostam de boas histórias 
e não apenas um livro bem escrito, no 
sentido clássico”, avaliou o escritor, apon-
tando esta como uma das características 
mais interessante de se escrever para o 
pequenos. Ele também acha que as crianças 
têm uma vontade maior de, ao ouvir ou ler 
uma história, compartilhá-la com outras 
crianças do que um adulto faria. “De certa 
forma, a literatura infantil tem uma relação 
mais próxima entre leitor e autor.”, apontou.

 André Ricardo Aguiar é poeta e só 
recentemente passou a se aventurar pelas 
terras da prosa. Já tendo publicado três 
livros de poemas, A Flor em Construção, 
Alvenaria e A Idade das Chuvas, iniciou 
sua carreira como escritor em O Rato que 
Roeu o Rei (Rocco), obra selecionada pelo 
Programa Nacional Biblioteca da Escola do 
MEC. “Em uma época certa, acontece um 
desvio de rota. Eu escrevia poemas, mas as 
leituras que vinha fazendo me levaram para 

André Luiz Maia 
Especial para A União

FOTOS: Divulgação

esse caminho”, disse o escritor. Ele afirma 
que, quando comecei a escrever, foi como 
se estivesse descobrindo algo que já estava 
dentro dele. “Achei divertido e me senti tão 
à vontade que acabou acontecendo natural-
mente, pois foi um reflexo da minha leitura 
lá atrás, de autores como Monteiro Lobato 
e Ana Maria Machado”, destacou.

Os dois estilos de escrita são dife-
rentes, como destaca André. “A poesia, 

por exemplo, leva muito mais tempo, tem 
coisas que eu guardo e passo anos ela-
borando. Ela é um trabalho fragmentado 
e elas mesmas que decidem seu tempo 
de maturação”, revelou. Já na prosa, ele 
diz trabalhar mais uniformemente, um 
projeto pensado com início, meio e fim. 
“Eu me dou prazos para terminar, pois é 
uma estrutura mais concreta para mim. O 
tipo de livro em prosa é um processo mais 

racional, mas que não foge da fantasia 
e do improviso”, ressaltou. A literatura 
infantil e a poesia, entretanto, se aproxi-
mam bastante para o autor. “A poesia tem 
esse grau de surpresa e espanto, pois um 
verso ou uma imagem podem ir puxando 
outras imagens. Pensar em uma história 
infantil flerta com a poesia, pois, ao des-
crevermos uma imagem a uma criança, 
ela pode evocar outra”, concluiu. 

André Ricardo Aguiar,  
mais conhecido pelos 

livros de poesia, lança sua 
segunda obra destinada 

ao público infantil 
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Vivências

Da coluna do dia 31 de janeiro recém findo, 
assinada pelo cronista de A União Geovaldo Car-
valho, transcrevo tópicos em que ele transcreve 
decisão do ministro presidente do STF, versado nos 
seguintes termos: “O ministro Joaquim Barbosa 
enviou ofício às Cortes do país cobrando a aplica-
ção da Ficha Limpa no Judiciário. Apenas três (3) 
dos mais de noventa (90) tribunais cumpriram, 
integralmente, as determinações do CNJ, de prestar 
informações sobre a existência de servidores da 
Justiça de Fichas Sujas. Joaquim Barbosa concedeu 
prazo de até 30 dias para que os tribunais se ade-
quassem às regras e prestassem as informações 
solicitadas.”

É lamentável que, nessa linha, paire suspeita so-
bre o Judiciário, o guardião da Lei, sempre disposto 
a reparar injustiça, dispensada contra quem procura 
o apoio desse valoroso Poder. Deve ser sofrido um 
processo contra um colega. Mas com tantos bene-
fícios consignados não fica difícil a um magistrado 
ser honesto e respeitador dos Códigos, Normas, e da 
Constituição do Estado. É só exercitar a dignidade 
para chegar a bom proveito.

Para que os juízes tivessem autonomia em seus 
atos, fora concedida à classe,  direitos e vantagens, 
que lhes oferece condições de Vitaliciedade, Inamo-
vibilidade e Irredutibilidade de vencimentos.

Vitaliciedade: no primeiro grau só é adquirida a 
garantia constitucional, após dois  anos de exercício 
na função judicante. Em caso de desrespeito à ética 
cabe processo administrativo. Aos demais a perda 
do cargo só acontece por deliberação do Tribunal, 
em sentença transitada em julgado. A situação como 
vitalício é segurança para que o magistrado possa 
agir corretamente, o que o habilita a decidir em con-
formidade com o direito e a melhor consciência.

Inamovibilidade: O juiz no desempenho de 
suas funções lhe é concedido o estado   de “ina-
movível”. Só pode ser removido de sua comarca, a 
pedido, ou por interesse público, mediante rigoro-
sas formalidades.

Irredutibilidade: A integralidade do salário qua-
se sempre é preservada. Mesmo aposentados, por 
delitos, continuam com a renda intocável, e, apenas, 

em casos especiais, vão para a compulsória, com 
ordenado mensal em proporção ao tempo de serviço 
público prestado.

Investidos no múnus público só lhes é permiti-
do a função de Professor, sendo vedados qualquer 
outro emprego. É interdito ao juiz a atividade parti-
dária, para que possa se desincumbir de suas fun-
ções com imparcialidade.

Fundada a Faculdade de Direito da Paraíba, o 
governador José Américo (1951), fez do seu secretá-
rio do Interior e Justiça, Osias Gomes, interprete dos 
convites a desembargadores e juízes para lecionar 
na Escola de Direito recém-criada.  Os que aceita-
ram o encargo, sem ônus para o Erário Estadual, o 
fizeram por espírito público, daí a alcunha que foi 
vinculada ao gesto e eternizou-se: “A Corte de Justiça 
da Paraíba é um luxo.”

As garantias asseguradas pela Constituição Fe-
deral não são privilégios consignados à Organização 
Jurídica, mas, instrumentos para que seus membros  
possam ter absoluta segurança no julgamento de 
qualquer pendência, seja quem for o demandado e o 
demandista.

No século passado (1930) o desembargador 
Heráclito Cavalcanti foi presidente do Partido Con-
servador que apoiava Washington Luiz. Foi a alma 
“danada” contra os interesses administrativos do 
Estado. Nos vinte (20) meses de litígio entre o Exe-
cutivo e o Judiciário, quem pagou foram os corre-
ligionários do presidente João Pessoa, que tiveram 
como prêmio de sua afeição, remoções e demissões, 
pleiteadas pelo desembargador ao presidente da 
República, desde que eram servidores públicos fede-
rais. (Ver arquivo FCJA).

Por sua vez o desembargador perrepista tam-
bém sofreu com a extinção de seu cargo e só teve 
sua foto na parede do tribunal, que humilhou com 
suas atitudes, oitenta anos depois...

Foram tantas as perseguições naquela época 
que a Constituição de 1934 cassou  a acintosa de-
pendência entre  Executivo, Judiciário e Legislativo.  
Eles, na letra da lei são independentes, porém, na 
prática pode até haver dissensões, mas são interliga-
dos, quando se trata do bem comum.

O jornalista Clóvis Roberto, 
subeditor de A União, escreveu 
importante artigo que titulou de 
“O passageiro coletivo”, publicado 
na quinta-feira 31 de janeiro no 
centenário jornal paraibano.

Bem mais que um artigo, 
esse texto assinado por Clóvis 
Roberto é uma bela crônica cuja 
narração corresponde a de um 
passageiro de 
ônibus pa-
gando a tarifa 
inteira de R$ 
2,30 (e não a 
de estudante, 
que é de R$ 
1,15, nem sen-
do beneficiado 
do “passe li-
vre” que nada 
paga), que, 
de seu olhar 
pela janela do 
veículo, vai 
observando 
coisas em uma 
viagem começada no  “lado Norte 
da Lagoa do Parque Solon de 
Lucena”.

Nessa viagem, e ainda em 
nossa Lagoa  (que o Governo 
Municipal já anuncia que a trans-
formará no “Central Park da 
Paraíba”, cujas obras têm início 

previsto para maio vindouro), 
o passageiro observa os “sons 
e odores múltiplos” do parque, 
naquela área das paradas dos 
ônibus. E no  Terminal de Inte-
gração (Varadouro), pela janela 
do ônibus ele olha e aprecia “um 
pouco da gastronomia da rua”, 
expressando que “são inúmeras 
as barraquinhas vendendo salga-

dos”, em relação às quais 
diz que “graças a Deus, à  
distância, o cheiro não che-
ga às narinas”. Diz ainda 
que estes salgados são “De 
todo tipo e tamanho”.

Ainda da janela, cujo 
assento o cronista/passa-
geiro diz que necessaria-
mente não corresponde 
à garantia de conforto 
porquanto, nesta viagem, 
“a vizinha de trajeto tinha 
um pandeirão e, coitada, 
sem querer, acaba por 
espremer o cidadão”, ele 
também tem seu olhar 

para os fatos dentro do ônibus, 
e destaca: “A viagem segue e 
logo se percebe que a democra-
cia produz absurdos incríveis. 
Alguém se esquece da máxima: 
O seu direito termina onde 
começa o meu. E vice-versa. Ah, 
o celular! Utilizado para encur-

tar distância entre as pessoas, 
também tem outras serventias. 
Democraticamente um rádio foi 
acoplado ao equipamento de te-
lefonia móvel. É preciso dividir o 
som que se escuta com o vizinho 
de ônibus. E com habilidade se 
faz uso do telefone/rádio como 
uma arma poderosa”.

Parabéns ao articulista/cro-
nista Clóvis Roberto pelo artigo/
crônica elaborado e publicado 
em A União. Demonstrou ser um 
cidadão que mesmo sabendo que 
uma viagem de automóvel parti-
cular (por pior que seja o veículo) 
jamais será renegada pela de um 
transporte público (por melhor 
que o seja) e fixou seu ponto de 
vista de que depende de cada 
pessoa viajar de coletivo e en-
carar a viagem como “um pas-
seio até agradável” ou como “de 
pequenos horrores”. E, sobretu-
do, contribuiu para que a Semob 
possa orientar seus agentes a 
serviço do Terminal de Integra-
ção para evitarem que os ônibus, 
que por ali passam, parem em 
faixas duplas para a baldeação de 
passageiros e que sejam severos 
para que esses mesmos veículos 
não se movimentem quando um 
outro está ao lado com o descer 
ou subir de passageiros.

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Dinheiro x 
felicidade

É de uma antiguidade sem tamanho a preocu-
pação das pessoas com o brocardo: “O dinheiro traz 
felicidade”. Alguns ainda brincam: “Pode não trazer, 
mas ajuda”. O fato é que há séculos estudiosos e pessoas 
comuns teorizam sobre o binômio dinheiro/felicida-
de. Recentemente, uma pesquisa divulgada pelo IPEA 
mostrou que dinheiro traz, sim, felicidade. Numa escala 
de zero a dez, a nota média para a satisfação com a vida 
de quem recebe mais de dez salários-mínimos é 8.4, 
contra 6.5 de quem sobrevive com o mínimo.

A nota dos sem-renda é de apenas 3.7. A pesquisa 
do IPEA mostra ainda que a nota média de felicidade 
brasileira hoje é 7.1. O resultado situa o Brasil em 16º 
lugar entre 147 nações. Há dois anos, a felicidade geral 
brasileira era de 6,8. Apesar de pobre, mas com renda 
em crescimento há uma década, a região mais feliz do 
país é o Nordeste, com nota média de 7.4 (será o forró 
que deixa tanta gente feliz?). Se fosse um país a região 
estaria em 9º lugar no ranking global, um degrau acima 
da Finlândia e um abaixo da Bélgica.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA - é uma fundação pública federal vinculada à 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República e tem se pautado por pesquisas e pronuncia-
mentos sérios sobre a economia e o comportamento 
dos brasileiros. Portanto, mãos à obra, brasileiros, para 
melhorar ainda mais o astral, com parcimônia, sem ál-
cool e sem droga, pois estes ingredientes, ao contrário, 
obstaculam a felicidade.

Cruzeiros marítimos
No início deste ano participei de um Cruzeiro 

Marítimo entre Santos e Salvador, passando pelo Rio e 
Ilha Bela. Tudo transcorreu conforme o previsto, sem 
incidentes e o navio era o Costa Favolosa, da Costa Cru-
zeiros. Mas, não é o que vem acontecendo nos últimos 
anos. A verdade é que pouco se faz para evitar que dois 
indesejáveis – mas inevitáveis – “viajantes” peguem ca-
rona nos suntuosos navios: vírus e bactérias. Em águas 
brasileiras, desde o início do ano que passou, três pes-
soas morreram. Para José Bandeira Neto, da Organiza-
ção de Vítimas de Cruzeiros, “a indústria dos cruzeiros 
não tem leis. Há problemas e as pessoas os escon-
dem”. Na Europa, cerca de 400 passageiros tiveram 
de ser confinados no navio Oriana após contraírem 
o norovírus e passarem por crises de vômitos. A exem-
plo do que ocorre com as aeronaves, necessária se faz 
a atuação das autoridades brasileiras na fiscalização de 
cruzeiros marítimos.

Livros
Dois livros interessantíssimos acabam de ser lança-

dos pela Editora Forense. O primeiro, Lei de Drogas - Lei 
11.343, de 23 de agosto de 2006 - Comentada Artigo por 
Artigo (384 páginas: 384, R$ 84). Os autores são Andrey 
Borges de Mendonça (procurador da República. Mestre 
pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espa-
nha. Mestrando pela Universidade de São Paulo) e Paulo 
Roberto Galvão de Carvalho (procurador da República 
em Brasília. Participou da elaboração da nova Lei de 
Drogas como Consultor Legislativo da Câmara dos Depu-
tados, em Brasília). Nesta edição se oferece ao leitor uma 
obra mais atualizada e adequada, aos tempos modernos, 
considerando a legislação posterior e a jurisprudência, 
sobretudo dos Tribunais Superiores – com a inclusão de 
mais de uma centena de julgados.

A segunda obra é Código Florestal - Comentado e 
Anotado - Artigo por Artigo” (384 Páginas, R$ 74) - Au-
tores: Lucas de Souza Lehfeld - Nathan Castelo Branco 
de Carvalho - Leonardo Isper Nassif Balbim No intuito 
de facilitar a compreensão do novo Código Florestal, os 
autores, com competência técnica, ousadia e didática, 
sistematizaram a obra da seguinte forma: Comentário 
artigo por artigo, com a indicação da doutrina mais 
atualizada a respeito do conteúdo normativo analisado; 
Fundamentação constitucional de cada Capítulo do 
Código; Legislação correlata aos temas trazidos pelo 
Código e pela Jurisprudência. Com uma proposta estru-
turada, os pesquisadores conseguiram o que parecia 
impossível: oferecer um rico texto interpretativo da 
recentíssima Lei Federal nº 12.651/2012, o Código Flo-
restal. Todos os artigos da Lei são comentados, sempre 
partindo de uma perspectiva histórica da legislação, 
com indicação de farta doutrina e, na medida do possí-
vel, jurisprudência. 

Fernando
VasconcelosO apelo do STF
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O coletivo e o passageiro

Depende de cada 
pessoa viajar de 
coletivo e encarar 
a viagem como 
“um passeio até 
agradável” ou 
como “de 
pequenos 
horrores”



Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2013

Roteiro

O guitarrista Zé Filho 
está participando de um con-
curso cultural internacional, 
intitulado Crossroads Guitar 
Festival. O músico perrnam-
bucano – que vive em João 
Pessoa há 35 anos –, poderá 
tocar com o aclamado Eric 
Clapton, em um concerto 
no Madison Square Garden, 
Nova York.

Para votar, existem al-
gumas opções. Pelo site ofi-
cial do evento (www.play-
crossroads.com/u.zefilho), 
é preciso ouvir a respectiva 
playlist ou deixar um co-
mentário para o artista, mas 
também é possível ajudar 
curtindo a página oficial de 
Zé Filho no Facebook, fazen-
do com que ele ganhe mais 
pontos e mais chances de 
tocar no famoso palco ame-
ricano.

A seleção é dividida 
em duas etapas. A primei-
ra é a votação, que está 
em andamento e seleciona 
100 artistas até o dia 8 de 
março. Zé Filho está entre 
as cem primeiras posições 
entre os mais de 1.800 ins-
critos. Na segunda etapa, 
participam do júri quatro 
guitarristas: Paul Gilbert, 
Peter Stroud, Blues Sarace-
no e Audley Freed, que vão 
escolher um único músico 
para tocar com Eric Clap-
ton. No dia 15 de março 
será divulgado o vencedor 
e nos dias 12 e 13 de abril 
é realizado o festival.

O festival faz parte de 
um dos projetos da Funda-

*   Ruim
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***   Bom
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HQ brasileira Morro da Favela será 
lançada em Portugal e na França

Depois de ganhar edição em inglês no ano passado, a 
HQ Morro da Favela, de André Diniz, vai ser editada em Por-
tugal e na França este mês. A versão portuguesa, da Editora 
Polvo, ganhou nova capa e extras: vem acompanhada de 
ilustrações dos brasileiros Laudo, Will, Pablo Mayer, José 
Aguiar, Marcelo Costa, Magno Costa e Ricardo Manhães. 
A edição francesa foi intitulada Photo de la Favela e sai 
pela Des Ronds Dans l’O e será lançada durante o Festi-
val d’Angoulême. Diniz está participando do festival (que 
acontece neste fim de semana) e vai ser estrela de uma 
conferência sobre o quadrinho brasileiro atual ao lado de 
Rafael Coutinho. O álbum original foi publicado no Brasil 
em 2011 pela finada Editora Barba Negra.

Imprensa Alternativa no ABC - a 
história contada pelos independentes

A imprensa alternativa já teve seu período de esplendor e re-
sistência, quando se constituía no espaço relativamente livre para 
a expressão do pensamento e para a oposição à ditadura militar 
nas décadas de 60 a  80. Com o tempo, a abertura política, o plu-
ripartidarismo, a atomização das forças políticas, esse gênero de 
imprensa foi sumindo, frente à retomada com força da imprensa 
“massiva”.

Não apenas as grandes cidades do eixo cultural do país 
viram surgir jornais, revistas e livros alternativos ou indepen-
dentes. As cidades periféricas, seja do próprio Sudeste, seja de 
outras regiões, também tiveram uma boa produção desses im-
pressos, quase sempre bancados pelos próprios autores e edito-
res, com pequena tiragem e produção artesanal.

Para resgatar parte dessa importante e quase esquecida im-
prensa foi lançado em dezembro de 2008, com o apoio do Fundo 
de Cultura da Prefeitura de Santo André, estado de São Paulo, o 
livro Imprensa Alternativa no ABC – a história contada pelos in-
dependentes. Como realça Olga Defavari, autora da obra, “nessas 
publicações estão aspectos curiosos não publicados pelos veículos 
oficiais”. 

Este talvez seja um dos elementos mais relevantes da pesqui-
sa de Olga, o de mostrar a feição regional dessa imprensa, que pe-
las circunstâncias de sua produção setorizada, e verticalização da 
indústria cultural, é praticamente desconhecida em outros sítios 
do país. Olga apresenta jornais, revistas e fanzines produzidos de 
forma independente e que marcaram a trajetória dessa imprensa 
na região do ABC paulista.

A obra é o resultado de uma pesquisa no núcleo Memórias 
do ABC, da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), 
que visa resgatar aspectos importantes da história local. O livro 
aborda 25 publicações produzidas nas cidades de Santo André, 
São Bernardo e São Caetano do Sul, com a reprodução de fotos, 
depoimentos e textos retirados dos próprios alternativos.

Entusiasmada com o resultado de seu trabalho, Olga man-
tém um blog que divulga os lançamentos e eventos de interesse da 
cultura alternativa, além de edições de fanzines, revistas e jornais 
que fizeram parte de sua pesquisa, mas que, por uma questão de 
espaço, não puderam entrar no livro. 

Visitem o blog no endereço (http://imprensaalternativano-
abc.blogspot.com.br). O livro pode ser adquirido com a autora ou 
pela Marca de Fantasia (www.marcadefantasia.com) por R$15,00, 
com postagem inclusa.

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com

FOTO: Rafael Passos

A Sociedade Interna-
cional de Filmes de Ani-
mação (Annie) anunciou 
a lista dos vencedores da 
40ª edição do prêmio con-
siderado “Oscar da Ani-
mação”. Em 2010, a Disney 
boicotou a premiação, ale-
gando que a votação tem 
furos e é injusta. Isso não 
impediu Detona Ralph, de 
Rich Moore, de ser o gran-
de vencedor na categoria 
melhor longa-metragem. 
Paperman levou o prêmio 
entre os curtas, enquanto 
Robot Chicken - Especial DC 
Comics foi a melhor anima-
ção feita para TV e Journey 
ganhou na categoria video-
game.  Já Dragons: Riders 
of Berk - Episódio How to 
Pick Your Dragon foi a me-
lhor animação infantil.

Detona Ralph ganha 
o prêmio de melhor 
longa de animação

Beyoncè será a prin-
cipal atração do primeiro 
dia do Rock’in Rio 2013. 
A informação foi confir-
mada no site oficial do 
festival. O show faz parte 
da turnê “The Mrs. Cart-
er Show - World Tour”, 
que começa pela Europa. 
A cantora norte-america-
na se une a John Mayer, 
Metallica, Iron Maiden, 
Avenged Sevenfold, Alice 
In Chains, Ghost, Slayer 
e Rob Zombie entre os 
principais nomes do 
evento, que terá ainda 
Bruce Springsteen. O 
Rock in Rio será realiza-
do no Cidade do Rock, no 
Rio de Janeiro, nos dias 
13, 14, 15, 19, 20, 21 e 
22 de setembro.

Beyoncè vai encerrar 
primeira noite do 
Rock’in  Rio 203

 

Mídias em destaque

Drops & notas

Zé Filho participa de concurso para escolha do 
músico que vai tocar com Eric Clapton em NY
Cairé Andrade
Especial para A União

ção Crossroads, que Clapton 
tem com o objetivo de desin-
toxicar viciados em drogas. 
A fundação trata dependen-
tes químicos sem que eles 
não tenham nenhum custo, 
tudo pago pela fundação por 
meio de projetos como esse 
festival e leilões de guitarras 
doadas por ele e por gui-
tarristas amigos. O festival 
acontece desde 2004 com 
esse objetivo.

Segundo Zé Filho, a ad-

miração por Eric Clapton 
veio quando ele leu a sua 
autobiografia, em 2008. “De-
pois disso eu virei mais fã 
ainda”, confirma. “É interes-
sante, porque quem tocava 
blues na época eram os ne-
gros, e ele era considerado 
um Deus da guitarra na In-
glaterra”, conclui.

O guitarrista Zé Filho 
é natural de Recife/PE, po-
rém reside em João Pessoa, 
há muitos anos. Começou 

estudando violão clássico 
no conservatório de Música 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), e no ano de 
1984 passou a tocar guitar-
ra, instrumento no qual sem-
pre foi autodidata.

Há 15 anos desenvolve 
um trabalho na área da mú-
sica instrumental atuando 
como grande incentivador 
e divulgador desse estilo re-
presentando o Nordeste por 
todo o país.

Zé Filho 
está bem 
colocado 
entre os 
quase dois 
mil músicos 
concorrentes

Em cartaz

Os Miseráveis

Hugh Jackman e Anne Hathaway em Os Miseráveis

Os Miseráveis conta uma 
apaixonante história de sonhos 
desfeitos, de um amor não 
correspondido, paixão, sa-
crifício e redenção, quando o 
ex-prisioneiro, Jean Valjean 
tem sua vida mudada depois 
que aceita cuidar de Cosette, a 
filha da operária Fantine.

Foto: Paramount Pictures
DJANGO LIVRE (Django Unchained, EUA, 2012). 
Gênero: Faroeste. Duração: 165 min. Classifica-
ção: 16 anos. Direção: Quentin Tarantino, com 
Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz. 
Django é um escravo liberto pelo caçador de re-
compensas alemão Dr. King Schultz,que está em 
busca dos irmãos assassinos Brittle, e somente 
Django pode levá-lo a eles. CinEspaço 1: 21h. 
Manaíra 6: 14h30, 18h10 e 21h30.

CAÇA AOS GÂNGSTERES (Gangster Squad, EUA, 
2012). Gênero: Drama. Duração: 116 min. 
Classificação:16 anos. Direção: Ruben Fleischer, 
com Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn.
Mickey Cohen é um dos líderes da máfia do 
Brooklyn. Quando ele decide expandir suas 
atividades pelo oeste dos Estados Unidos, um 
grupo especial da polícia, o Gangster Squad, é 
encarregado de capturá-lo. CinEspaço 2: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 8: 13h30, 16h40, 
19h10 e 21h40. Tambiá 5: 14h10, 16h20, 
18h30 e 20h40.

JORGE MAUTNER – O FILHO DO HOLOCAUSTO (BRA, 
2013). Gênero: Documentário. Duração: 93 
minutos. Classificação: 10 anos. Direção: Pedro 
Bial e Heitor D’Alincourt, com participações de 
Amora Mautner, Gilberto Gil, Caetano Veloso. 
Documentário sobreo  escritor e músico Jorge 
Mautner. A narrativa aborda sua prisão por 
comportamento subversivo em São Paulo até o 
exílio em Londres, onde conheceu figuras como 
Caetano Veloso e Gilberto Gil CinEspaço 1: 19h20

O LADO BOM DA VIDA (Silver Linings Playbook, 
EUA, 2012). Gênero: Drama. Duração: 122 min. 
Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
David O. Russel, com Bradley Cooper, Robert De 
Niro, Jennifer Lawrence. Pat Solitano Jr. perdeu 
sua casa, o emprego e a esposa. Deprimido, ele 
vai parar em um sanatório, onde fica internado 
por oito meses. Ao sair, passa a morar com os 
pais e está decidido a reconstruir sua vida, o 
que inclui retomar o casamento. CinEspaço 4: 
14h10 ,16h40, 19h10 e 21h40. Manaíra 1: 
12h45, 15h20, 18h e 20h40.

INATIVIDADE PARANORNAL (A Haunted House, 
EUA, 2013). Gênero: Comédia. Duração: 86 min. 
Classificação: 12 anos. Legendado. Direção: 
Michael Tiddes, com Marlon Wayans, Alanna 

Ubach, Cedric the Entertainer e Dave Sheridan. 
O casal Malcolm e Kisha se muda para a casa 
dos seus sonhos – mas não demora até que 
ambos descubram que um demônio possui a 
esposa de Malcolm e transforma a vida sexual 
deles num inferno. Manaíra 7: 13h10, 15h30, 
17h50, 20h e 22h10. Tambiá 4: 14h50, 16h50, 
18h50 e 20h50.

OS MISERÁVEIS (Les Miserables, GBR, 2012). 
Duração: 157 min. Classificação: 12 anos. 
Gênero:, Musical. Direção: Tom Hooper, com 
Anne Hathaway, Hugh Jackman, Amanda 
Seyfried, Russell Crowe e Helena Bonham 
Carter. Os Miseráveis conta uma apaixonante 
história de sonhos desfeitos, de um amor não 
correspondido, paixão, sacrifício e redenção, 
quando o ex-prisioneiro, Jean Valjean tem 
sua vida mudada depois que aceita cuidar de 
Cosette, a filha da operária Fantine. Manaíra 
4: 14h, 17h20 e 20h40. Tambiá 1: 14h30, 
17h30 e 20h30.

LINCOLN (Licoln, EUA, 2012) Gênero: Drama. 
Duração: 153 min. Classificação: 10 anos. 
Direção: Steven Spielberg, com Joseph 
Gordon-Levitt, Tommy Lee Jones, Michael 
Stuhlbarg. Baseado no livro “Team of Rivals: 
The Genius of Abraham Lincoln”, de Doris 
Kearns Goodwin, o filme aborda a participação 

do 16º presidente norte-americano na Guerra 
Secessão, que acabou com a vitória do Norte.
CinEspaço 1: 14h e 16h40. Manaíra 3: 16h10 
e 21h50.

JOÃO E MARIA – CAÇADORES DE BRUXAS (Hanset 
and Gretel –Whitch Hunters, EUA, 2012). 
Gênero: Ação. Duração: 83 min. Classificação: 
14 anos. Dublado e legendado. Direção: 
Tommy Wirkola, com Jeremy Renner, Gemma 
Arterton, Famke Janssen. A história segue 
os passos de João e Maria. 15 anos após o 
traumático incidente envolvendo uma casa 
feita de doces, os irmãos formam uma dupla 
de caçadores de bruxas. CinEspaço 3: 14h10, 
16h10, 18h10, 20h10 e 22h. Tambiá 6/3: 
14h40, 16h40, 18h40 e 20h40. Manaíra 2: 
14h, 18h30 e 21h. Manaíra 5: 13h, 15h10, 
17h30, 19h50 e 22h..

O RESGATE (Stolen, EUA, 2012). Gênero: Sus-
pense. Duração: 96 min. Classificação: 14 anos. 
Legendado. Direção: Simon West, com Nicolas 
Cage, Malin Akerman, Josh Lucas. Will Montgo-
mery sai da prisão após cumprir pena por roubar 
10 milhões de dólares. Ele decide celebrar sua 
liberdade com a filha, mas seu antigo parceiro no 
crime reaparece e  a sequestra, obrigando Will 
a roubar um banco para conseguir o dinheiro do 
resgate. Manaíra 2: 16h20.

UMA FAMÍLIA EM APUROS (Parental Guidance, 
EUA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 107 
min. Classificação: Livre. Legendado. Direção: 
Andy Fickman, com Marisa Tomei, Bailee Madi-
son, Billy Crystal. Quando a filha sai para traba-
lhar, Artie e Diane Decker passam a cuidar dos 
netos, mas os métodos modernos de educação, 
que excluem punições, entram em conflito com 
tudo aquilo que Artie e Diane aprenderam com 
a vida. Tambiá 2: 18h20 e 20h20.

DE PERNAS PRO AR 2 (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 99 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Roberto Santucci, com Ingrid 
Guimarães, Bruno Garcia, Maria Paula. Alice é 
uma empresária bem-sucedida, que trabalha 
muito mas não deixa de lado o prazer sexual. 
Bastante estressada, durante a festa de 
comemoração pela 100ª sex-shop no Brasil, 
ela tem um surto e é internada em um spa. 
Manaíra 3: 13h50 e 19h30. Tambiá 3: 14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45. 

DETONA RALPH (Wreck-It Ralph, EUA, 2012). 
Gênero: Animação. Duração: 101 min. Classifi-
cação: Livre. Dublado. Direção: Rich Moore. Ralph 
é um vilão de um jogo de fliperama, que cansou 
de fazer a mesma coisa sempre e quer mostrar 
para todos que pode ser uma boa pessoa. Tambiá 
2: 14h20 e 16h20.



into que estou de-
butando, mas com 
muita experiência, 
ciente, porém, 
que ainda estou 
em crescimento e 
tenho muito que 

aprender”. A confissão foi feita para 
o jornal A União pela artista plástica 
paraibana Analice Uchôa, ao comentar 
seus 15 anos de carreira. A data será 
comemorada com a exposição intitu-
lada Nossas Histórias, cuja abertura 
acontece hoje, a partir das 19h, no 
segundo pavimento da Torre Mirante 
da Estação Cabo Branco, localizada 
no bairro Altiplano, em João Pessoa. A 
mostra - que permanecerá à visitação 
do público até o dia 3 de março - é 
integrada por 34 telas de períodos di-
versos, das quais 13 são as ilustrações 
que ela produziu para o livro infantil 
Os Trinta Dinheiros do Rei Melchior, do 
escritor português Alberto Correia e 
que, na ocasião, será relançado às 16h, 
na Sala de Convenções.

Ao fazer um balanço dos seus 15 
anos de atividades artísticas, Ana-
lice admitiu ter conseguido obter 
o “reconhecimento” e a “valorização” 
do trabalho não apenas no Brasil, mas, 
também, no exterior, a exemplo de 
Portugal. “Sou uma pessoa muito per-
sistente. Gosto e amo do que eu pinto”, 
disse ela, apontando o motivo que a 
levou a alcançar seu objetivo profissio-
nal, ao longo desse tempo. “Sinto-me 
bem quando o cidadão comum fica feliz 
quando observa minha tela”, confessou.

Analice Uchôa abre hoje, na capital, exposição 
Naïf comemorativa aos seus 15 anos de carreira
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guipb_jornalista@hotmail.com

FotoS: Secom/JP

A esposição Nossas Histórias reúne 
trabalhos de diversas fases da artista 

plástica paraibana (detalhe), que começou 
a pintar aos 50 anos

“S

Serviço

Exposição: Nossas Histórias 
Artista: Analice Uchôa
Abertura: Hoje
Hora: 19h
Local: 2o pavimento da torre Mirante - 
estação Cabo Branco
Período: Até 3 de março
Lançamento do livro: os trinta Dinheiros 
do rei Melchior 
Data: Hoje
Hora: 16h
Local: Sala de Convenções da estação Cabo 
Branco - João Pessoa
Endereço: Av. João Cirillo da Silva, s/n, 
Altiplano Cabo Branco  

A exposição Nossas Histórias é 
composta de telas que remontam a 
diversos períodos da atividade da 
artista: desde o início de sua carreira, 
em 1999, até mais atuais, a exemplo 
de Os pássaros e Para Valentina. Uma 
obra primitivista, que retrata o co-
tidiano da cidade e da vida do povo. 
Apesar do estilo Naïf - cuja pintura não 
tem vínculos com a tradição erudita e 
convencional, sendo uma arte espontâ-
nea e popularesca, ostentando formas 
sempre figurativas, de cores vivas e 
puras - Analice consegue imprimir, na 
obra, um “ar” de sua personalidade, 
bem diferente do que se está acostu-
mado a ver. “Uma das minhas caracte-
rísticas é o uso de uma cor só no fundo 
das telas”, disse ela, acrescentando 
que, apesar disso, consegue levar o es-
pectador a observar - de forma distinta 
- cada elemento disposto no quadro.

Quanto ao relançamento de Os Trin-
ta Dinheiros do Rei Melchior, do escritor 
português Alberto Correia, o livro será 
relançado a partir das 16h, na Sala de 
Convenções da Estação Cabo Branco, 
dentro do Projeto Roda de Leitura. A 
obra foi publicada em Portugal e, em 
seguida, no Brasil, por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura (FMC) da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa. “São 13 
ilustrações para cada capítulo e conta o 
percurso do dinheiro que sai de Abraão 
até Jesus”, informou Analice Uchôa. 

A artista plástica paraibana contou 
que a concepção do livro aconteceu 
de maneira “inusitada”. Tudo começou 
quando o escritor Alberto Correia se de-
parou com um dos trabalhos de Analice 
em uma feira de exposições de Lisboa 
(Portugal). Cativado pela obra, pediu 

que ela ilustrasse texto para crianças. 
Ela manifestou sua satisfação, porque 
Trinta Dinheiros do Rei Melchior será 
adotado, em 2013, como paradidático 
nos colégios Lourdinas e João XXIII, 
onde vai ser usado como objeto de estu-
do pelos alunos em sala de aula.   

Analice Uchôa começou a pintar 
quando tinha 50 anos de idade. “Surgiu 
de um sonho. Sonhei que estava em Pa-
ris pintando. Isso ficou na minha me-
mória. Foi quando um grande amigo, 
o artista plástico Carlos Djalma disse 
que havia sonhado a mesma coisa e me 
deu três telas pequenas e fui para casa 
pintar”, contou a artista, que admitiu 
ter passado ainda 12 meses tentando 
decidir o que iria retratar nos quadros. 

Analice é um exemplo, conforme 
ela própria declarou, de “persistência”. 
Hoje, aos 64 anos, a artista disse que 
não há idade para quem quer transfor-
mar aquilo que almeja em realidade. 
“Tem que sonhar sempre. Pode até 
começar, mas não vai se decepcionar, 
ao ver que é capaz”, comentou.  
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Especialistas alertam sobre 
risco do uso de analgésico 
para dor nas costas
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Edição especial tem forte repercussão e se esgota rápido 

Por meio de uma edição 
especial, o Jornal A União 
comemorou no último sába-
do o seu aniversário de 120 
anos com circulação de uma 
edição especial emplastifi-
cada contendo 110 páginas 
divididas em três partes. 
Assim, os leitores puderam 
prestigiar o jornal tradicio-
nal e um encarte com nove 
cadernos contando a trajetó-
ria do jornal através de fatos 
históricos e entrevistas com 
funcionários e jornalistas 
que integraram o seu quadro 
de profissionais. 

Pensado e planejado 
desde novembro de 2012, 
a edição especial procurou 
produzir linhas do tempo 
compostas através de pes-
quisas em antigos jornais. O 
jornalista Ricardo Farias foi 
o coordenador editorial, que 
juntamente com a diretoria 
do Jornal A União, estabe-
leceu as diretrizes que deli-
nearam a edição. “Desde sá-
bado, recebo vários elogios 
de jornalistas, exaltando a 
surpresa que a edição espe-
cial gerou nos leitores. Cada 
uma das capas dos cadernos 
dessa edição possuiu obras 
de artistas plásticos parai-
banos e isso proporcionou 
um destaque à reprodução 
que esteve em alta nas redes 
sociais por meio dos artistas 
que tiveram suas obras pu-
blicadas”, revelou Ricardo.  

A edição do centenário 
fez um apanhado geral da 
história e fatos vivenciados 
pelo jornal, dessa forma os 
120 anos, além de envolver 
esse período, fez um resgate 
principalmente das duas úl-
timas décadas. “Coinciden-
temente, no centenário do 
Jornal A União, eu participei 
da equipe de redatores para 
a edição especial, e também 
nesse período, eu fui o edi-
tor do jornal. Então, eu ti-
nha mais do que obrigação 
nos 120 anos relembrar um 
pouco do que nós fizemos e 
ajustar aos novos tempos as 
novas tecnologias”, assinalou 
Fernando Moura, superin-
tendente do Jornal A União. 

Além disso, nessa edição 
especial, os paraibanos re-
ceberam de brinde a repro-
dução em tamanho real da 
edição número 01 do jornal. 
Para Fernando Moura, “esse 
é um fato muito relevante 
para historiadores, professo-
res, jornalistas e estudantes. 
É um documento que esta-
va desaparecido, ninguém 
tinha conhecimento, e nós 
o localizamos na Biblioteca 
Nacional. Os profissionais da 
biblioteca informaram que 
era muito difícil conseguir o 
número um de qualquer jor-
nal com mais de cem anos de 
idade, afinal é um material 
perecível, que ao longo do 
tempo vai se deteriorando. 
Por isso, foi um grande acha-
do. Esse é o grande presente 
que nós distribuímos com os 
leitores do Jornal A União.”

Foto: Antônio Ortilo

Para gerar maior visibilidade à co-
mercialização dessa edição especial fo-
ram realizadas ações em três pontos 
estratégicos na cidade de João Pessoa 
durante o sábado. De acordo com Gil-
son Renato, diretor técnico do jornal, 
“a ideia dessas ações foi para repercutir 
mais ainda essa edição, estendendo a 
simpatia que o jornal já possui entre os 
paraibanos”.

Com um carro adesivado e dois 
atores, Joelton Barros e Epitácio Souza, 
vestidos como gazeteiros de época, as 
ações promovidas pelo Jornal A União 
aconteceram, pela manhã, na esquina 
do Tambaú Flat, e em frente ao Centro 
Turístico de Tambaú, e, à tarde, na Praça 
Rio Branco, Centro, durante o Bloco dos 
Imprensados, que esse ano homenageou 
o aniversário de 120 anos do jornal. De 
acordo com a jornalista Marcela Sitônio, 
diretora do bloco, os Imprensados fez 
essa homenagem ao Jornal A União pela 
sua importância na história da imprensa 
paraibana e por se tratar de uma escola 
de jornalismo em nosso Estado, forman-
do tantos profissionais de comunicação. 

 “A receptividade foi grande e a pro-
cura foi satisfatória. O pessoal comprou 
de dois exemplares de uma vez só, mui-
tas vezes para presentear amigos e pa-
rentes, inclusive. Em todos os três pontos 
a ação foi muito boa, a edição especial 
está bem bacana, e chamou a atenção 
das pessoas”, assinalou Joelton Barros, 
um dos atores que realizou as ações no 
sábado. 

O formato da edição especial atraiu 
os mais diversos leitores, desde pessoas 
que já possuem o hábito de adquirir A 
União, desde turistas ou pessoenses que 
ainda não tinham lido o jornal. Para 
Gilvandro de Araújo, que não conhecia 
o jornal, comprar a edição especial “se 
constituiu numa boa oportunidade para 
passar conhecer”. Também para os turis-
tas, Itaniel Ferreira e Rosângela da Silva, 
a edição especial representou o primeiro 
contato com o Jornal A União. “Somos 
de São Paulo, não conhecemos ainda o 
Jornal, mas acreditamos que seja interes-
sante o registro de fatos históricos de um 
Estado tão importante para a nação bra-
sileira. Muito bom. Estamos curiosos”, 
assinalou Itaniel. 

De todas as maneiras, quando as 
pessoas eram abordadas pelos atores, 
vestidos de gazeteiros, a receptividade 
era bastante calorosa. Seja dentro do 
carro, como foi com Antônio Simon, 
que, mesmo com o sinal prestes a abrir, 
fez questão de comprar o exemplar e 
ainda declarar que “A União é um dos 
jornais mais importantes do jornalismo 
brasileiro”. 

Já Francisco da Silva, que foi à ban-
ca de revista comprar a edição especial, 
afirmou que “A União é um jornal que as 
pessoas leem porque acreditam, se tor-
nou mais independente com o tempo, 
por isso eu me interesso. Sempre leio o 
jornal. Com essa edição de aniversário, 
quero ficar por dentro dos aconteci-
mentos do passado.” 

Gazeteiros vestidos à moda antiga

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Abordado pelo ator Joel-
ton Barros, durante a ação no 
Centro Turístico de Tambaú, 
o ex-reitor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
atual secretário de Planeja-
mento da Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa, Rômulo 
Polari adquiriu a edição es-
pecial do jornal A União. 

Ao ser questionado so-
bre a importância de ter 
esse exemplar, o professor 
disse seus motivos: “Primei-
ro porque é um jornal que 
está muito ligado à história 
da Paraíba, e fora que meu 
pai foi da A União por muito 
tempo, creio que são motivos 
bastante justificáveis para 
adquirir essa edição. Acredi-
to que a edição é muito im-
portante, é uma data muito 
significativa, muito feliz, pois 
não é fácil um jornal se man-
ter por tanto tempo. Espero 
que outros cem anos venham 
porque A União o merece, a 
Paraíba merece. É um veículo 
que tem história e a história 
é muito importante!”

Nas bancas de revistas, 
o número de exemplares co-
mercializados do Jornal A 
União foi o dobro durante o 
sábado, dia dois. Em entrevis-
ta, Suenny de Sousa, vendedo-
ra da Banca Vina Del Mar, loca-

lizada no Centro Turístico de 
Tambaú, disse que a edição es-
pecial surpreendeu, “ao longo 
do dia, as pessoas procuraram 
o jornal, pegando logo dois ou 
três exemplares para comprar. 
Já vinham direcionados para 
adquirir A União.” 

Segundo Fabiano Albu-
querque, gerente do setor de 
Circulação do Jornal A União, 
a venda dessa edição especial 
superou as expectativas. “Para 
essa edição especial, nós tive-
mos um acréscimo de 1.500 
exemplares avulsos para dis-
tribuição em bancas e com os 
dois gazeteiros que realizaram 
as ações promovidas pelo jor-
nal, e a edição está esgotada. 
Inclusive, eu já recebi a ligação 
de bancas solicitando mais 
exemplares, mas a edição foi 
esgotada. 

Outro fenômeno, foram 
as pessoas que compraram o 
jornal na banca no sábado e já 
ligaram para o setor de Circu-
lação pedindo a assinatura da 
A União. Então, o resultado 
foi muito bom, extremamen-
te positivo”, afirmou Fabiano, 
que aproveitou também para 
divulgar o contato do setor de 
Circulação, 3218-6518, para 
os novos leitores interassados 
em solicitarem as suas assina-
turas do jornal. 

Jornal ligado à história
Os atores Joelton e Epitácio, caracterizados com trajes de gazeteiros da época da fundação do jornal, ofereciam exemplares de A União em pontos estratégicos da capital

São Paulo – Uma manifes-
tação reuniu na tarde do último 
domingo cerca de mil gestantes, 
mães e doulas (acompanhantes 
treinadas para oferecer à ges-
tante suporte físico e psicológico 
durante o parto) na Avenida Pau-
lista. A marcha promovida pelo 
Movimento de Humanização do 
Parto pediu a liberação da pre-
sença das doulas nas maternida-

des, sem que essas profissionais 
precisem ocupar a única vaga de 
acompanhante, normalmente 
preenchida pelo pai do bebê.

O protesto teve início às 
13h em frente ao Edifício da Ga-
zeta. De acordo com Ana Cristina 
Duarte, uma das organizadoras 
do movimento, para ser doula, 
a mulher precisa apenas de um 
curso de capacitação. Segundo 

ela, a presença da doula é impor-
tante, pois colabora para a dimi-
nuição do número de cesáreas, 
dos procedimentos invasivos, 
além de trazer segurança à fu-
tura mãe. “A doula oferece todo 
tipo de medida de conforto, atra-
vés de palavras, de toque, massa-
gem, encorajamento”, informou.

Thielly Soengas, 28 anos, 
conta que teve uma primeira 

gestação traumática. “Meu mé-
dico falava que não tinha neces-
sidade [da doula], mas na hora 
do parto eu senti que faltava al-
guma coisa. Tive muitas dúvidas, 
desespero, falta de amparo, aco-
lhimento.”

Dorothe Kolena, uma das 
doulas que atuam há mais tem-
po no Brasil, concorda com os 
benefícios trazidos pelo trabalho 

dessas profissionais. “A presença 
delas, o suporte, diminui a chan-
ce de a mulher ter um procedi-
mento invasivo. Diminuem os 
pedidos de anestesia. É uma for-
ma muito bacana e não invasiva 
de se melhorar o quadro obsté-
trico do Brasil”, explica Dorothe, 
que é doula há 13 anos e aplica 
acupuntura nas gestantes com 
as quais trabalha.

Manifestação pede presença de doulas nas salas
HUMANIZAÇÃO DO PARTO
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Desconto da Funpresp já vigora
Servidor federal

Geral

Preso homem que 
atirou em base em SC

Países não têm como 
cuidar do câncer

Brasília – A Polícia Militar (PM) 
de Santa Catarina informou ontem 
que prendeu o autor do ataque à 
base da Guarda Municipal de São 
José, cidade que faz parte da Grande 
Florianópolis. O homem foi preso em 
um hospital, após ser baleado em um 
confronto com policiais e revelou ter 
recebido R$ 100 para atirar.

Das 18h do último domingo 
às 7h de ontem, a Secretaria de Se-
gurança Pública registrou quatro 
episódios ligados à onda de violência 
no Estado. Nos outros três casos, 
ninguém foi preso até agora.

Na Avenida Santa Catarina, no 
bairro Estreito, em Florianópolis, por 
volta das 22h, dois homens tentaram 
incendiar a garagem da Empresa de 
Transporte Coletivo Emflotur, mas o 
artefato não explodiu e os crimino-
sos fugiram.

Na cidade de Itajaí, de acordo 
com a Polícia Militar, um homem que 
usava touca disparou quatro tiros 
contra um ônibus e fugiu a pé. Os dis-
paros acertaram a traseira do ônibus 
e não deixaram feridos.

Em Navegantes, dois homens 
incendiaram um ônibus de transporte 
coletivo no bairro Meia Praia. O Corpo 
de Bombeiros controlou o fogo e não 
houve vítimas. Os autores do atenta-
do não foram localizados.

Brasília – Mais da metade dos 
países no mundo têm dificuldade 
para prevenir o câncer e oferecer 
tratamento aos pacientes, segundo 
alerta da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Isso significa que, nes-
sas localidades, não há um controle 
eficiente da doença que inclua pre-
venção, detecção precoce, tratamen-
to e cuidados.

No Dia Mundial do Câncer, 
lembrado ontem, o órgão destacou 
a necessidade urgente de ajudar 
países em desenvolvimento a reduzir 
as mortes provocadas pelo câncer e a 
oferecer tratamento de longo prazo 
apropriado, na tentativa de evitar 
o sofrimento humano e proteger o 
desenvolvimento social e econômico.

De acordo com a organização, 
o câncer permanece como a principal 
causa de morte em todo o planeta – 
7,6 milhões de pessoas morreram em 
razão da doença em 2008 e, a cada 
ano, quase 13 milhões de casos são 
diagnosticados. Mais de dois terços 
desses casos e dos óbitos são de-
tectados em países em desenvolvi-
mento, onde as taxas de incidência, 
segundo a OMS, aumentam de forma 
alarmante. “Pesquisas sugerem 
que, atualmente, um terço de todas 
as mortes por câncer são causadas 
por hábitos modificáveis incluindo 
o tabagismo, a obesidade, o abuso 
de álcool e infecções. Se detectados 
precocemente, muitos tipos de cân-
cer como o câncer de mama, o câncer 
cervical e o câncer colorretal podem 
ser curados com sucesso”, informou 
a organização.

Um estudo recente feito pela 
própria OMS em 185 países demonstra 
que até mesmo localidades que contam 
com políticas de controle do câncer têm 
dificuldade para traduzir o comprome-
timento do governo em ações. Apenas 
17% dos países africanos e 27% dos 
países subdesenvolvidos têm planos 
de controle do câncer com uma quan-
tidade de recursos suficientes para 
que possam ser implementados. Outro 
dado alarmante mostra que menos da 
metade dos países no mundo têm re-
gistro detalhado da incidência da doen-
ça. “Esses registros são importantes 
para capturar informações de qualidade 
em relação aos números e aos tipos de 
câncer para que políticas nacionais efi-
cazes de controle da doença possam 
ser desenvolvidas, implementadas e 
avaliadas”, acrescentou a OMS.

Brasília - Os servidores 
nomeados pela adminis-
tração pública, desde on-
tem, que ganharem acima 
do teto da Previdência – R$ 
4.159 – estarão submetidos 
ao regime da Fundação de 
Previdência Complemen-
tar do Servidor Público Fe-
deral do Poder Executivo 
(Funpresp). A portaria da 
Superintendência Nacional 
de Previdência Complemen-
tar (Previc) foi publicada na 
edição de ontem do Diário 
Oficial da União. Com as no-
vas regras, o servidor deverá 
contribuir com os mesmos 
11% de sua remuneração e 
escolher o percentual adi-
cional para complementar 
o valor integral que recebe 
na ativa, como em fundos de 
previdência complementar. 
A União, como patrocinadora 
da Funpresp, irá contribuir 
com até 11% do teto da Pre-

vidência (cerca de R$ 457) 
e com até 8% do valor que 
exceder o teto. No momento 
da aposentadoria, o servidor 
irá receber 100% da rentabi-
lidade líquida do montante 
que terá sido investido ao 
longo dos anos. 

A adesão a complemen-
taridade do valor integral é 
opcional. A Funpresp deve 
ser o maior fundo de pensão 
da América Latina em dez 
anos, conforme avaliação fei-
ta pela ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior.

Funcionários com salário acima 
de R$ 4.159 vão contribuir com 
um percentual adicional

Gabriel Palma
Da Agência Brasil

Aposentados irão 
receber 100% da 
rentabilidade do 
montante que 
terá sido investi-
do ao longo dos 
anos, segundo as 
novas regras

Fundação de Previdência deverá ser a maior da América Latina, diz a ministra Miríam Belchior

FOTO: Agência ABr

Brasília - Uma decisão 
da Justiça determinou que 
um servidor homossexual do 
Ministério das Relações Ex-
teriores, o Itamaraty, tenha 
o estado civil alterado de sol-
teiro para casado. 

O funcionário agora po-
derá ter o companheiro como 
dependente, tendo acesso a 
plano de saúde e a outros be-
nefícios que o órgão oferece. 
Trata-se de uma decisão limi-
nar, expedida pela 8ª Vara Fe-
deral do Tribunal Regional da 
1ª Região na última quarta-
feira. O companheiro do fun-
cionário já havia conseguido 
a alteração no órgão público 

em que trabalha, apenas com 
a apresentação da certidão 
de casamento. Segundo a as-
sessoria de imprensa do mi-
nistério, a dificuldade se deu 
por ser a primeira vez que a 
pasta recebeu uma certidão 
de casamento homoafetivo 
para fins de inclusão como 
dependente. O órgão infor-
mou que pretende resolver o 
assunto o mais rápido possí-
vel.

“A ação é um mandado 
de segurança que exige direi-
to líquido e certo. Em resumo, 
direito líquido e certo é um 
direito que se impõe de pron-
to, não necessitando de maior 
análise e produção de provas. 
O fato de se poder tratar de 
um direito homossexual em 

uma ação que não permite 
maiores discussões já é um 
grande avanço”, avalia o advo-
gado Ricardo Baraviera. 

Em Brasília, além de se 
guiar pela decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
que reconhece a união estável 
entre pessoas do mesmo sexo, 
os cartórios tomam por base 
a Sentença Normativa 22087-
7/2012, que reconhece não 
apenas a união estável, mas 
o casamento homoafetivo. O 
diretor do grupo de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros 
(LGBTTT) Estruturação, Wel-
ton Trindade, diz que ape-
sar de ainda ter muito o que 
avançar, o Brasil é referência 
internacional. 

Justiça autoriza homossexual a 
alterar estado civil para casado

CaSaMeNTo HoMoafeTivo

Brasília - Duas quadri-
lhas que traficavam brasilei-
ras para serem exploradas 
sexualmente no exterior 
foram desbaratadas nos úl-
timos sete meses em decor-
rência de duas operações da 
Polícia Federal (PF). No total, 
as operações levaram ao res-
gate de 40 vítimas do tráfico 
internacional de mulheres, 
entre brasileiras e estrangei-
ras, que eram exploradas se-
xualmente na Espanha.

O resultado das ope-
rações foi divulgado pela 
ministra da Secretaria de 
Políticas para Mulheres da 
Presidência da República, 
Eleonora Menicucci, e pelo 
ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo.

As prisões foram feitas 
em parceria com a polícia da 

Espanha a partir de denún-
cias colhidas pela Central 
de Atendimento à Mulher, 
o Ligue 180 Internacional, 
serviço coordenado pela Se-
cretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da 
República, e repassadas pelo 
Ministério da Justiça ao go-
verno daquele país.

Na primeira operação, 
realizada em Ibiza em junho 
de 2012 e batizada de Palme-
ra, foram resgatadas 28 mu-
lheres, das quais seis eram 
brasileiras, com o seu desdo-
bramento, foram resgatadas 
mais seis vítimas. Na segunda, 
a Planeta, deflagrada na quar-
ta-feira (30) em Salamanca, 
foram resgatadas seis vítimas, 
sendo duas brasileiras.

“São jovens, são pobres 
e foram aliciadas por pes-
soas brasileiras ou estran-
geiras. Elas ficam confinadas, 
presas em porões das casas, 

dentro das próprias boates e 
casas noturnas e são explo-
radas sexualmente,” disse a 
ministra Eleonora Menicuc-
ci. A Operação Planeta teve 
início a partir da denúncia 
feita pela mãe de uma das 
vítimas, que recebeu uma rá-
pida ligação da filha, explora-
da sexualmente no exterior, 
relatando o seu desamparo. 
A ligação fez com que a mãe 
lembrasse de cenas da nove-
la Salve Jorge, que trata do 
tráfico de pessoas.

De acordo com Eleono-
ra , os aliciadores disseram 
que a vítima iria trabalhar 
como operadora de caixa de 
restaurante, “mas ela acabou 
sendo explorada sexualmen-
te e inclusive teve a sua vida 
ameaçada”, disse. A ministra 
revelou que as quadrilhas 
ganhavam R$ 1 mil por cada 
pessoa que conseguiam levar 
para o exterior.

PF desbarata duas quadrilhas 
e 40 vítimas são resgatadas

TrÁfiCo de MUlHereS BraSileiraS

Brasília – Está au-
torizada, no Brasil, a 
perseguição, a captu-
ra e o abate de javalis
-europeus, da espécie 
Sus scrofa. A decisão, 
publicada no Diário 
Oficial da União da úl-
tima sexta-feira pelo 
Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), per-
mitirá uma tentativa de 
controle desses animais 
que têm forte presença 
em algumas regiões do 
país, onde, em grande 
volume, vêm destruín-
do lavouras e deixando 
a população em alerta.

Nos últimos dias, os 
produtores da região 
de Ponta Serrada, no 
oeste catarinense, regis-
traram perdas até 20% 
nas plantações, que são 
invadidas pelos javalis. 
Pelos números do Sin-
dicato Rural de Ponte 
Serrada, quase 3 mil 
animais da espécie cir-
culam pela região, pas-
sando de uma lavoura 
para outra e deixando 
um rastro de prejuízos, 
principalmente nas cul-
turas de milho e soja.

“Eles atacam as la-
vouras, principalmen-
te, de milho e soja, e 
trocam de lugar muito 
rapidamente. Os ban-
dos caminham muito 
durante a noite. Ata-
cam uma lavoura aqui 
e daqui a pouco estão 
em outra plantação lá 
longe”, contou José 
Forestti, presidente do 
sindicato. 

“Eles são capazes de 
acabar com uma lavoura 
em uma noite, pisando 
nas plantações, reviran-

do a terra e se alimen-
tando”, acrescentou. O 
temor, segundo Forestti, 
é que a falta de controle 
sobre o número de ani-
mais prejudique alguns 
produtores a ponto de 
não terem o que co-
lher na próxima safra. 
Forestti cercou sua pro-
priedade com material 
resistente, que mantém 
os javalis longe das cul-
turas. “Mas eles ficam 
ali, rodeando. A gente 
evita andar à noite nas 
lavouras porque se nos 
pegam de surpresa, eles 
avançam. São agressi-
vos e animais difíceis 
de abater porque são 
espertos, se escondem”, 
disse.

Além da agressivi-
dade do animal, alguns 
moradores temem os 
riscos à saúde, já que os 
javalis podem transmitir 
doenças como a peste 
suína africana, peste suí-
na clássica e febre aftosa. 
No Oeste de Santa Cata-
rina, a maior parte dos 
javalis está no Parque 
Nacional das Araucárias. 
Quando falta alimento 
nessa área, eles seguem 
para as propriedades 
rurais em municípios 
como Ponte Serrada, 
Passos Maia, Água Doce, 
Vargeão, Faxinal dos 
Guedes, Irani e Vargem 
Bonita, onde atacam as 
lavouras de milho, as 
hortas e até os criatórios 
de aves e suínos. 

Em 2010, os produ-
tores de Santa Catarina 
enfrentaram problemas 
semelhantes e consegui-
ram levar a Secretaria 
da Agricultura a declarar 
que o javali Sus scrofa é 
nocivo à agricultura e a 
autorizar o abate do ani-
mal por tempo indeter-
minado.

Ibama autoriza a 
captura no Brasil

JavaliS-eUroPeUS

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil
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Câncer
Governo implanta ações de prevenção e óbitos diminuem 9%

Os óbitos por câncer tiveram 
uma redução de 9% na Paraíba, em 
2012, se comparados aos dados do 
ano anterior. De acordo com a Gerên-
cia Operacional de Resposta Rápida, 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), em 2011, morreram 3,2 mil 
pessoas vítimas de câncer no Estado 
e, em 2012, o número de óbitos foi de 
2.923, totalizando 6.123 mortes nos 
dois anos.

O Governo do Estado está reali-
zando obras e implementando ações 
que têm reforçado e melhorado a 
prevenção e combate ao câncer na 
Paraíba. Entre as ações, destaca-se a 
entrega do acelerador linear ao Hos-
pital Napoleão Laureano. O equipa-
mento, que custou R$ 2,1 milhões, foi 
adquirido com recursos próprios do 
Estado e está beneficiando 100 pa-
cientes por mês.

O secretário de Estado da Saú-
de, Waldson Dias de Sousa, disse que 
outra ação direcionada ao combate e 
prevenção ao câncer será o Centro de 
Oncologia em Patos, que vai beneficiar 
cerca de 900 mil pessoas, que não pre-
cisarão mais se deslocar para outros 
centros e terão um atendimento com 
qualidade e eficiência.

O serviço vai beneficiar a popu-
lação residente de sete Gerências Re-
gionais Orçamentárias (6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 
10ª, 11ª e 13ª GRO), o que represen-
ta a melhoria de acesso ao serviço. A 
unidade terá 10 poltronas na área de 
quimioterapia, uma sala de atendi-
mento emergencial com dois leitos e 
dois consultórios de oncologia.

Waldson Sousa destacou que 
a meta do Governo do Estado não é 
apenas construir unidades de saúde, 
mas organizar a rede e construir um 
cenário com serviços de qualidade e 
atendimento humanizado.

O Centro de Oncologia de Patos 
será construído em área já reservada 
na parte interna do Hospital Regional 
Deputado Janduhy Carneiro. Todas as 
recomendações do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) estão sendo cumpri-
das pelo Governo do Estado, que pre-
vê a conclusão da obra em seis meses.

Reduzir o sofrimento do paciente 
e de sua família e melhorar sua auto-
estima serão resultados imediatos 
quando o centro entrar em funcio-
namento. Do ponto de vista da admi-
nistração pública, haverá redução de 
gastos gerada pela descentralização 
dos serviços.

Investmentos
O governador Ricardo Coutinho 

destacou a importância do serviço 
para a população da região. “Serão 
mais de R$ 6 milhões investidos no 
Centro de Oncologia, incluindo aí os 
recursos destinados à aquisição dos 
equipamentos. Será o primeiro Cen-
tro de Oncologia do Semiárido nor-
destino. Nossa Paraíba, mais uma vez, 
chama essa grande responsabilidade 
para si”, afirmou.

A construção do Centro de On-
cologia será possível graças a uma 
parceria do Governo da Paraíba com o 
Ministério da Saúde, a partir de prio-
ridades definidas pelo Governo da 
Paraíba. O Centro vai contribuir com 
a implantação da Rede de Atenção em 
Oncologia do Estado, permitindo que 
a população de 89 municípios do Alto 
Sertão passe a realizar, em Patos, diag-
nóstico, tratamento e reabilitação, não 
precisando se dirigir a Campina Gran-
de ou João Pessoa, onde se encontram 
atualmente os dois únicos centros de 
oncologia, com hospitais filantrópicos 
conveniados com o SUS.

O Governo do Estado também co-
loca à disposição da população o Cen-
tro de Diagnóstico do Câncer (CDC). 
O centro viabiliza 15 tipos de exames 
de diagnóstico do câncer. Os pacientes 
têm que ser encaminhados pelas uni-
dades básicas de saúde e pela Central 
de Regulação.

Saúde

Foto: Ortilo Antônio

Na Paraíba, existem qua-
tro serviços credenciados para 
o atendimento às neoplasias: 
A Fundação de Assistência da 
Paraíba (FAP) e o Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro, em 
Campina Grande, o Hospital 
Napoleão Laureano e o Hospital 
São Vicente de Paula, em João 
Pessoa.

Como referência para trata-
mento das leucemias, há o Hos-
pital São Vicente de Paula, em 
João Pessoa, e o Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro, em 
Campina Grande. Os tipos de 
tumores que causaram o maior 
número de óbitos nos últimos 
anos foram os de estômago, fí-
gado, pulmão, mama, útero e 
próstata. 

O Governo do Estado tam-
bém coloca à disposição da po-
pulação paraibana vários me-
dicamentos para o tratamento 
do câncer, beneficiando cerca 
de 600 pacientes cadastrados. 
Os remédios são distribuídos 
pelo Almoxarifado Central da 
Secretaria da Saúde. Todos esses 
medicamentos são de alto custo 
e o tratamento final para cada 
paciente pode chegar a cerca de 
R$ 100 mil.

No Almoxarifado Central da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) são oferecidos os medica-
mentos: Sunutinib (Sutent) Tar-
ceva, Mablitera (Rituximabe), 
Herceptin, Thyrogen, Novaldex 
D (Tamoxifeno), Temodal e Vel-
cade (Bortezomide).

Documentos
Para ter acesso a esses me-

dicamentos, o paciente tem que 
ter em mãos os seguintes docu-
mentos: xerox da identidade, 
CPF, comprovante de residência, 

cartão do SUS e o laudo médico. 
De posse desses documentos, o 
paciente deve dar entrada em 
um requerimento solicitando a 
liberação do remédio ao secre-
tário de Estado da Saúde, Wald-
son Dias de Sousa.

O Núcleo de Assistência 
Farmacêutica formaliza um pro-
cesso para liberação da medica-
ção, que na maioria das vezes é 
imediata. “O Governo do Estado 
tem se preocupado em não dei-
xar que os pacientes, não só os 
acometidos por câncer, como de 
outras doenças cujo tratamento 
e medicamentos são caros, fi-
quem sem os remédios”, desta-
cou o secretário.

Segundo ele, a prova de que 
o Governo do Estado tem feito 
o possível para garantir medica-
mentos de alto custo à popula-
ção paraibana aconteceu logo 
no início da nova gestão, quan-
do o Centro Especializado de 
Dispensação de Medicamentos 
Excepcional (Cedmex) ficou qua-
se sem medicamentos, causando 
uma série de problemas para os 
pacientes que não podiam ficar 
sem tomar os remédios.

O Governo do Estado ten-
tou por diversas vezes resolver 
o problema com os laborató-
rios e fornecedores que detém 
exclusividade destes produtos e 
praticavam preços com incidên-
cia (ICMS). Por causa disso, nos 
processos de licitação ocorria o 
fracasso destes medicamentos 
(preço acima do permitido para 
compra). Esse impasse só foi re-
solvido depois que o Governo 
do Estado solicitou a interven-
ção do Ministério Público, e ago-
ra a entrega de medicamentos 
excepcionais está normalizada 
no Cedmex.

Dados 
De acordo com o Instituto 

Nacional do Câncer (Inca), 85% 
a 90% do total de casos de cân-
ceres estão associados a fatores 
ambientais. Entende-se por esses 
fatores o meio ambiente de for-
ma geral (água, terra e ar), o am-
biente ocupacional (indústrias 
químicas e afins), o ambiente 
de consumo (alimentos, medi-
camentos) e o ambiente social e 
cultural (estilo e hábitos de vida). 
Alguns deles são bem conheci-
dos: o cigarro pode causar câncer 
de pulmão, a exposição excessi-
va ao sol pode causar câncer de 
pele, e alguns vírus podem cau-
sar leucemia, hepatocarcinoma e 
câncer de útero. Outros estão em 
estudo, tais como alguns compo-
nentes dos alimentos que ingeri-
mos, e muitos são ainda comple-
tamente desconhecidos.

De acordo com o Inca, o en-
velhecimento traz mudanças nas 
células, que aumentam a sua 
suscetibilidade à transformação 
maligna. Isso, somado ao fato 
de as células dos idosos terem 
sido expostas por mais tempo 
aos diferentes fatores de risco 
para câncer, explica em parte o 
porquê de o câncer ser mais fre-
quente nessas pessoas. Os fatores 
de risco ambientais de câncer são 
denominados cancerígenos ou 
carcinógenos. Esses fatores atu-
am alterando a estrutura genéti-
ca (DNA) das células.

Causas da doença
Segundo a chefe do Nú-

cleo de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), Gerlane 
Carvalho, as causas de câncer são 
variadas, podendo ser externas 
ou internas ao organismo, es-

tando ambas interrelacionadas. 
As causas externas, segundo ela, 
relacionam-se aos hábitos ou cos-
tumes próprios de um ambiente 
social e cultural. As causas inter-
nas são, na maioria das vezes, ge-
neticamente pré-determinadas 
e estão ligadas à capacidade do 
organismo de se defender das 
agressões externas. Esses fatores 
causais podem interagir de várias 
formas, aumentando a probabi-
lidade de transformações malig-
nas nas células normais.

Ela explicou que o surgimen-
to do câncer depende da intensi-
dade e duração da exposição das 
células aos agentes causadores 
de câncer. “Por exemplo, o ris-
co de uma pessoa desenvolver 
câncer de pulmão é diretamen-
te proporcional ao número de 
cigarros fumados por dia e ao 
número de anos que ela vem fu-
mando”.

Câncer é o nome dado a um 
conjunto de mais de 100 doenças 
que têm em comum o crescimen-
to desordenado (maligno) de 
células que invadem os tecidos 
e órgãos, podendo espalhar-se 
(metástase) para outras regiões 
do corpo. A palavra câncer tem 
origem no latim, cujo significado 
é caranguejo. Tem esse nome, 
pois as células doentes atacam 
e se infiltram nas células sadias 
como se fossem os tentáculos de 
um caranguejo.

Esta doença tem um período 
de evolução duradouro, poden-
do, muitas vezes, levar anos para 
evoluir até ser descoberta. Atual-
mente, foram identificados mais 
de 100 tipos desta doença, sendo 
que a maioria tem cura (benig-
nos), desde que identificados em 
um estágio inicial e tratados de 
forma correta.

Quatro serviços atendem as neoplasias

Tomógrafo de tecnologia avançada adquirido com a ajuda do Governo do Estado atende dezenas de pacientes com câncer no Hospital Napoleão Laureano



Prestígio e poder
A DESEMBARGADORA Fátima Bezerra demons-

trou total prestígio na sua posse como primeira mulher 
presidente do Tribunal de Justiça, um fato histórico e 
importante para a Paraíba Feminina, Sim Senhor! 

A começar pela missa matinal concelebrada pelo 
arcebispo da Paraíba, dom Aldo Pagotto, pelo bispo de 
Guarabira, dom Francisco de Assis Dantas Lucena, mon-
senhores João Eudes, Ivônio Cassiano e Ednaldo Araújo, 
além do padre José Carlos Serafim. A cerimônia religiosa 
foi recheada de lindos cantos gregorianos a cargo do 
Coral Vozes do Sanhauá sob a regência do maestro 
Maurício Gurgel e pela cantora lírira Ana Gouveia.

A posse da nova mesa diretora do TJ formada por Fáti-
ma Bezerra Cavalcanti, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
e Mário Murilo da Cunha Ramos, realizada no Fórum Cível 
Des. Mário Moacyr Porto foi prestigiada por meio mundo de 
gente - amigos e familiares dos empossados -  por juristas 
de renome nacional e por ilustres homens do poder paraibano, 
como o governador Ricardo Coutinho, o vice-governador Rô-
mulo Gouveia, os presidentes do TC e ALPB, Fábio Nogueira e 
Ricardo Marcelo, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, 
ministro do STJ, Og Fernandes, entre outros.

As falas que antecederam as de Fátima foram dos 
desembargadores Abraham Lincoln e Fred Coutinho, 
do advogado Odon Bezerra e do procurador Oswaldo 
Trigueiro do Vale Filho.

Presenças ilustres na Missa da Posse de Fátima Bezerra: arcebispo 
da Paraíba, dom Aldo Pagotto e bispo de Guarabira, dom Francisco 
Dantas de Assis Lucena

Encontro de vários poderes: vice-presidente do TJ, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, ministro do STJ, Francisco Falcão, presidente 
do TCPB, Fábio Nogueira, presidente da ALPB, Ricardo Marcelo, ex-governador José Maranhão, presidente empossada do TJ, Fátima 
Bezerra, governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, ministro do STJ, Herman Benjamin e diretor da Esma, Saulo Benevides
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Social

Ele disse Ela disse

“A primeira igualdade 
é a justiça”

“O mundo precisa de justiça, 
não de caridade”

VICTOR HUGO MARY SHELLEY

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O Boticário apresentou 
na última quinta-feira, no ho-
tel Unique, em São Paulo, sua 
coleção outono-inverno Make 
B. Black Crystal.
  Assinada pelo make up 
artist Fernando Torquato.

Zum Zum Zum
   A agência de propaganda Lumiar Assessoria de Comunicação trocou de nome 
e passa a ser agora Integrativa Assessoria de Comunicação. 

Sras. Renata Coelho Fran-
co, Veruscka Correia Lima, 
Elijane de Farias, Giannina 
Farias, Lúcia Maria Gaudêncio, 
jornalista Adriana Crisanto, 
empresários Ivanoé Cunha 
Lima, Jacinto Dantas, Marcos 
Túlio Gusmão Costa e Stella 
Veloso, executivo Laerte 
Dantas Nóbrega, advogada 
Patrícia Feitosa Cruz, profes-
sora Sylvia Ribeiro Coutinho, 
estudante Lucas Diniz.
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FOTO: Dalva Rocha

   A noiva Rafaella Valadares, que casou no último sábado com Alison Ribeiro, 
usou joias da Ouro e Hora, bem como sua mãe e avó.

oretti G Zenaide

Viagem a Cuba
O POETA PARAIBANO Políbio Alves faz mais uma 

viagem a Havana, Cuba, onde estará entre os dias 10 a 20 
deste mês, participando da Feira Internacional do Livro na-
quela cidade. O poeta e escritor também fará uma palestra, 
como convidado do Café Literário, onde falará sobre a nova 
política cultural da Paraíba, que tomou novo impulso com a 
revitalização realizada pelo governador Ricardo Coutinho.

Coleções II
A GALERIA GAMELA está com a 

exposição Coleções II, reunindo vinte 
artistas plásticos com pinturas, de-
senhos, objetos de arte em diversas 
técnicas e estilos.

Vale a pena conferir na Avenida N. S. 
dos Navegantes, em Tambaú no horário 
das 9h às 19h de segunda a sábado.

Estação da Moda
ESTÃO ABERTAS as inscrições 

para o curso de costura oferecido 
gratuitamente pela Estação da Moda - 
Centro Vocacional Tecnológico, vincula-
do à Secretaria de Ciência e Tecnologia 
de João Pessoa. 

São 48 vagas e os interessados 
devem procurar a Estação da Moda, 
localizada no Varadouro.

Momento de carinho na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves: Dr. Waldir 
Bezerra Cavalcanti e sua ilustre filha desembargadora Fátima Bezerra

FOTO Dalva Rocha

 

VELHOS TEMPOS, BELOS DIAS

A linda odalisca 
Aninha 
Suassuna e sua 
mãe, advogada 
Tereza 
Suasuna no 
Carnaval das 
Mulheres do 
ano de 2009 

FOTO: Dalva Rocha

Parceria
A ASSOCIAÇÃO de Yoga da Paraíba e o Sebo 

Cultural firmaram parceria onde os sócios com a apre-
sentação da carteira, passam a ter desconto de 20% 
na compra de qualquer livro com a temática Yoga e 
10% na compra de qualquer outro livro. Boa parte do 
acervo do Sebo Cultural estará exposta no Encontro 
de Yoga em Campina Grande, dias 9 a 12 deste mês.

Carnaval das Mulheres
CRIADO HÁ MAIS DE VINTE ANOS por Roberta 

Aquino, o Carnaval das Mulheres inicialmente não pas-
sava de um encontro de amigas para relembrar os bons 
tempos dos carnavais de clube da Paraíba. Logo, logo se 
transformou num grandioso evento, onde as fantasias 
de luxo tomavam conta dos salões, muito embora não 
seja obrigado ir a caráter. Com o tempo, o evento ficou 
marcado no calendário momesco da capital paraibana, 
sempre com um objetivo filantrópico, que este ano será 
para ajudar, com latas de leite em pó, a Comunidade Fa-
nuel, que atende abriga idosos na Estrada de Cabedelo.

A festa de hoje, a partir das 14h no Sonho Doce, 
conta com o apoio da clínica Nova Diagnóstica, do Tambiá 
Shopping e do Chopp Time Street. A decoração será de 
Maria José Barbosa que promete surpreender as foliãs 
que ali forem brincar.

A animação será de uma orquestra de frevo cedida 
pela Funjope, do DJ Racine e da bateria da Escola de 
Samba Malandros do Morro. A rainha do Carnaval será 
Alda Santos, a da Terceira Idade, Antonieta Macedo, a 
madrinha Tereza Neumann Vaz e a porta-estandarte 
Antônia Finizola.

   Evelyn César e sua filha Eline seguem neste final de semana para o 
Carnaval no Rio de Janeiro. Vão assistir o belo desfile das Escolas de Samba na 
Sapucaí.
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Cinco blocos desfilam 
hoje pelas ruas de 
João Pessoa

Página 14

A Fundação Professor 
Carlos Augusto Bittencourt 
(Funcab) divulga, hoje, a 
partir das 12h, o gabarito 
da prova objetiva do pri-
meiro concurso público do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB). No 
último domingo cerca de 10 
mil candidatos fizeram as 
provas nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande, 
Patos, Sousa e Cajazeiras. 
Pela manhã foram aplicadas 
as provas para os cargos de 
agente de vistoria, advoga-
do e analista de sistemas. 
No turno da tarde fizeram 
prova os candidatos a agen-
te de trânsito.

Segundo a presidente 
da Comissão do Concurso, 
Marlene Rodrigues, em am-
bos os turnos, o certame 
transcorreu dentro da nor-
malidade. “É um concur-
so com um número menor 
de candidatos, daí a maior 
tranquilidade. Tudo trans-
correu sem alterações e 
estamos cumprindo o cro-
nograma”, disse. A coorde-
nadora da Funcab, Márcia 
Nobre, uma das responsá-
veis pela coordenação do 
concurso na Paraíba, reafir-

mou que o concurso ocor-
reu sem problemas.

Números
Segundo a coordenado-

ra, o número de faltosos em 
toda Paraíba foi de 819, no 
turno da manhã. No mes-
mo turno, ocorreu apenas a 
eliminação de um candida-
to, por porte de celular, em 
João Pessoa. Até o fecha-
mento desta edição a Fun-
cab não havia informado o 
número total de abstenções 
no certame.

O número de candi-
datos inscritos por cidade 
foi 8.712 em João Pessoa; 
1.628 em Campina Grande; 
504 em Patos; 272 em Ca-
jazeiras; e 162 em Sousa. 
De acordo com a Funcab, 
o concurso do Detran-PB 
inscreveu 11.278 candida-
tos, sendo 104 portadores 
de deficiência. Para o car-
go de agente de trânsito, 
em João Pessoa, se inscre-
veram 6.918 candidatos. 
A concorrência foi de 121 
candidatos para uma vaga. 
O certame ofertou um to-
tal de 108 vagas, sendo 18 
para cargos de nível supe-
rior e 90 para cargos de ní-
vel médio. 

Mais informações po-
dem ser encontradas no 
endereço eletrônico www.
funcab.org.

CoNCurso PúbliCo

Gabarito do Detran sai hoje
Cerca de dez mil pessoas 
fizeram as provas 
realizadas no domingo

13

Codata
O prazo de inscrições 

para o concurso da Compa-
nhia de Processamento de 
Dados da Paraíba (Codata) 
prosegue até o dia 13 de fe-
vereiro. As inscrições come-
çaram no dia 3 de dezembro. 
Os candidatos têm até o dia 
14 de fevereiro para efetua-

rem o pagamento do Boleto 
Bancário. O valor da inscri-
ção é de R$ 60 para as vagas 
de Ensino Médio (ou técnico 
equivalente) e de R$ 70 para 
as vagas de Ensino Superior.

A prova objetiva será 
aplicada no dia 3 de março, 
nas cidades de Cajazeiras, 
Campina Grande, João Pessoa, 

Patos e Sousa. O último con-
curso realizado para a Com-
panhia aconteceu há 14 anos. 
No dia 25 de fevereiro deve-
rão ser divulgados horários e 
locais da prova objetiva.

A Codata  oferece 91 va-
gas, sendo 55 para analista de 
informática, 14 para assisten-
te de informática, 5 para au-

xiliar de informática, 4 para 
técnico de administração e 
finanças e 10 para auxiliar de 
administração e finanças e 3 
para técnico administrativo/
finanças. As inscrições po-
dem ser feitas através do site.  
A taxa é de R$ 60 para nível 
médio/ técnico e R$ 70 para 
nível superior.

As provas para o preenchimento de 108 vagas ofertadas no Detran foram aplicadas sem problemas em cinco cidades paraibanas

Foto: Francisco França/Secom-PB
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Cinco blocos agitam as prévias 
carnavalescas hoje na capital
Eles prometem arrastar, 
com muita animação, 
foliões em vários bairros

Cinco blocos vão agitar as 
prévias carnavalescas do Pro-
jeto Folia de Rua 2013 hoje em 
diversos bairros de João Pes-
soa com milhares de foliões. 
São eles: Portadores da Folia, 
Baratas dos Bancários, 25 Bi-
chos, Bloco do Jacaré e Acorde 
Miramar, que sai pelo bairro de 
Miramar anunciando a chega-
da das Muriçocas na Quarta-
-Feira de Fogo. 

Portadores da Folia
O bloco Portadores da 

Folia, da Fundação Centro de 
Apoio Integrado ao Portador 
de Deficiência (Funad), integra 
o Projeto Folia de Rua desde 
1994 e sairá pela orla da ca-
pital comemorando 21 anos 
de alegria. A concentração co-
meça às15h, na Avenida Cabo 
Branco, na final da Beira Rio, e 
o desfile seguirá até o Largo da 
Gameleira, em Tambaú. A es-
timativa dos organizadores é 
que aproximadamente três mil 
pessoas acompanhem o bloco, 
formado por usuários da Fu-
nad e entidades que trabalham 
com pessoas com deficiência, 
além de pessoenses e turistas.

O tema deste ano será a 
cultura popular, que vem sen-
do trabalhada nos diversos 
eventos da instituição como 
forma de estimular os usuá-
rios a conhecer e divulgar as 
características do Nordeste.
Todas as coordenações esta-
rão envolvidas no processo 
criativo, sob o comando da di-
retoria técnica.Trio elétrico e 
bandas farão a animação dos 
foliões.

Baratas dos Bancários
A concentração das Bara-

tas dos Bancários acontecerá 
na Rua Rosa Lima dos Santos 
e os foliões vão dançar ao som 
do Trio Xaxá, a partir das 20h. 
No percurso, uma orquestra 
de frevo vai arrastar o pessoal 
até a Praça da Paz, onde outra 
orquestra já estará animando 

a noite, que ainda terá outros 
artistas da Paraíba como atra-
ções principais. O Bloco foi 
criado no dia 19 de novembro 
de 1994 e o nome ‘Baratas’ 
surgiu porque no bairro não 
tinha saneamento básico e, 
consequentemente, era em-
pestado por esses insetos. 

Bloco 25 Bichos
Os 25 Bichos também 

prometem muita animação 
ao bairro de Jaguaribe. A con-
centração começa às 20h, na 
Rua Floriano Peixoto, entre as 
Avenidas Capitão José Pessoa 
e Senador José Lira, ao som de 
um mini trio e da Orquestra 
Gambiarra de Frevo. A saída 
está prevista para as 20h, com 
desfile pelas Ruas Primeiro 
de Maio, Generino Maciel, 12 
de Outubro, Senhor dos Pas-
sos, retornando a Primeiro de 
Maio e seguindo pela Alberto 
de Brito, Conceição e voltando 
para o local da concentração, 
na Floriano Peixoto.

Os 25 Bichos é um dos 
blocos mais antigos da cidade. 
Foi fundado em 1946 com o 
nome de ‘Bicharada’. Desfilou 
apenas um ano e só depois de 
29 anos voltou às ruas da capi-
tal, dessa vez sem interrupções 
e com o nome de ‘25 Bichos’. 
Fantasiados com máscaras e 
peles e um criativo estandarte, 
os alegres foliões fazem alusão 
aos animais do jogo do bicho.

Jacaré do Castelo
O Bloco do Jacaré prome-

te muita animação esse ano 
para os foliões. Além de duas 
orquestras de frevo, está pre-
vista também a participação 
de um bloco de Ala Ursa. A 
concentração começa às 16h, 
na Praça Nossa Senhora da 
Paz, no Castelo Branco, e a saí-
-da está prevista para as 20h, 
com percurso por toda a rua 
e encerramento no ponto de 
partida, ou seja, na Praça Nos-
sa Senhora da Paz.

Acorde Miramar
Milhares de moradores 

do Bairro de Miramar serão 
acordados à meia-noite por 
uma serenata com centenas 
de vozes, ao som de violões a 
tocar antigas marchinhas de 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Programação do dia

Data: 5/2

 l Bloco Portadores da Folia

Horário: 15h
Local da concentração: Avenida Cabo Branco 
 l Bloco Bloco do Jacaré

Horário: 16h
Local da concentração: Praça Nossa senhora da Paz – Cas-
telo Branco 
 l Bloco 25 Bichos

Horário: 18h
Local da concentração: Rua Floriano Peixoto (Jaguaribe) 
 l Bloco Baratas dos Bancários

Horário: 20h
Local da concentração: Rua Rosa Lima (próximo à granja 
Santana) 
 l Bloco Acorde Miramar

Horário: 20h30
Local da concentração: Praça das Muriçocas

carnaval. É assim que o tradi-
cional bloco Acorde Miramar 
cumpre todos os anos a mis-
são de anunciar a chegada 
da Quarta-feira de Fogo, cha-
mando os moradores para o 
dia do desfile das ‘Muriçocas’ 
que sempre acontece no dia 
seguinte (na Quarta-Feira de 
Fogo).

O ‘Acorde’ sai às ruas do 
charmoso e bucólico bairro de 
Miramar, na capital, sempre 
à meia-noite da quarta-feira 
das Muriçocas, mas os foliões 
de plantão já começam a se 
concentrar logo na noite da 
terça-feira, a partir das 20h30, 
na Praça da Rua Tito Silva, po-
pularmente conhecida como 
Praça das Muriçocas. Os par-
ticipantes chegam de todos os 
cantos, muitos deles vestidos 
de pijama. 

História 
O Acorde Miramar saiu às 

ruas do bairro pela primeira 
vez em 1992, sem a pretensão 
de se tornar um bloco carnava-
lesco, mas não demorou mui-
to. O que antes era apenas um 
grupinho de “muriçocas” an-
siosas pela chegada da Quarta-
-feira de Fogo se transformou 
num bloco que hoje arrasta fo-

liões de todos os bairros da ci-
dade ao som de uma verdadei-
ra orquestra de violões. Fuba, 
o puxador oficial do Muriçocas 
do Miramar, é quem comanda 
a serenata. 

Carnaval dos Internos
O Complexo Psiquiátrico 

Juliano Moreira, que integra 
a rede hospitalar do Estado, 
realiza na próxima sexta-
feira (8) o “Carnaval dos In-
ternos”. O evento recreativo 
e de ressocialização começa 
às 15h, no espaço de visitas 
do Complexo. Usuários do 
ambulatório, familiares e in-
ternos terão uma tarde de 
muita animação ao som de 
ritmos típicos do Carnaval, 
como frevo e samba.

De acordo com o ge-
rente de Ações Estratégicas 
do Juliano Moreira, Madson 
Souza, o carnaval conta com 
a parceria da Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult) 
e é importante como estra-
tégia de reinserção social. 
“Esses eventos de ressociali-
zação são importantes, pois 
auxiliam no tratamento dos 
pacientes, além de propor-
cionarem um momento de 
encontros entre usuários 

A morte do policial militar Michel 
Márcio da Silva Nascimento, 29 anos, au-
mentou no último final de semana as es-
tatísticas de morte em razão do descum-
primento da Lei Seca em João Pessoa. 

E foi com o objetivo de coibir os cri-
mes de trânsito e preservar a vida de 
quem circula pelas avenidas que a ope-
ração Lei Seca, da noite de domingo (3) 
até a madrugada de ontem, flagrou 66 
motoristas dirigindo sob efeito de álcool. 
Levando em conta as regras da nova Lei 
Seca, a fiscalização do Batalhão de Poli-
ciamento de Trânsito (BPTran) se concen-
trou nos bairros do Castelo Branco e Man-
gabeira, na capital.

No total, 463 motoristas se submete-
ram voluntariamente ao teste do bafôme-
tro e, dos 66 flagrados, 14 estavam com 
teor alcoólico no sangue muito acima do 
permitido e foram conduzidos para a 9ª 
Delegacia Distrital, em Mangabeira.

Todos os condutores foram ainda no-
tificados no valor de R$ 1.915 e perderam 
sete pontos na Carteira de Habilitação e 
o direito de dirigir durante o período de 
um ano. Ao final das ações do BPTran, 

55 veículos foram recolhidos ao pátio do 
Departamento Estadual de Trânsito por 
apresentarem falhas na documentação.

Um homem foi conduzido à delega-
cia de Polícia Civil por ter sido flagrado 
portando uma arma de fogo no interior 
de um ônibus de transporte coletivo, fis-
calizado pelo BPTran.

Morte de Soldado
O soldado da Polícia Militar Michel 

Márcio da Silva Nascimento, de 29 anos, 
foi a óbito sábado passado após, segundo 
a polícia, ter sido atropelado por um ho-
mem que estava ao volante embriagado. 
O crime aconteceu no bairro de Manga-
beira e o corpo do policial foi enterrado, 
domingo (3), no Cemitério Senhor da Boa 
Sentença, no bairro do Varadouro com 
honraria militar e muita comoção. O cor-
tejo fúnebre aconteceu em uma viatura 
do Corpo de Bombeiros.

O acidente  
Segundo relatos de soldados da PM, 

na noite do último sábado, quatro poli-
ciais da Rotam estavam em serviço em 

duas motos e foram atropelados no Bairro 
de Mangabeira, em João Pessoa por um 
motorista embriagado. O soldado Michel 
Márcio não resistiu aos ferimentos e mor-
reu no Hospital de Emergência e Trauma 
de João Pessoa.

De acordo com informações de sol-
dados do BPTran, os militares estavam fa-
zendo o policiamento no bairro, quando 
Valdivan Soares Diniz embriagado pilo-
tando o veículo Fiat Palio azul de placas 
MNE 8862-PB saiu de uma rua em alta ve-
locidade e sem observar a sinalização coli-
diu com as motos dos policiais. 

O soldado Michel, que era lotado no 
5° BPM, teve várias fraturas pelo corpo e 
morreu no Trauma da capital. Os outros 
policiais feridos no acidente foram socor-
ridos para o Trauma, mas se encontram 
em estado regular. O motorista que con-
duzia o veículo que provocou o acidente 
foi submetido ao teste do bafômetro que 
revelou teor alcoólico de 0.37. Ele está 
detido na 9ª Delegacia Distrital de Man-
gabeira, na capital e vai responder por 
homicídio doloso. (que tem intenção de 
matar). (ZA)

BPTran fiscaliza cumprimento da Lei Seca
MAIS rIgOr Policiais apreendem 

mais de 30 quilos 
de maconha em
terreno baldio 

Policiais civis da Delegacia de 
Crimes contra a Pessoa (Homicí-
dios) apreenderam, na manhã de 
ontem, mais de 30 quilos de maco-
nha no Distrito Mecânico, na capital. 
A droga, distribuída em 27 tabletes, 
estava escondida em um terreno 
baldio situado nas proximidades de 
um galpão abandonado. Sirleide Ta-
tiane de Lima Espínola, 30 anos, foi 
presa em flagrante.

Uma denúncia realizada através 
do número 197 levou à localização 
da droga. De acordo com a delegada 
Júlia Valeska Magalhães, os policiais 
receberam a informação de que Sir-
leide vivia no galpão abandonado 
junto com cinco filhos e fazia a guar-
da do entorpecente.

“O Disque Denúncia mais uma 
vez contribuiu para o combate ao 
crime. Vamos investigar agora quem 
é o proprietário da droga, porque 
sabemos que a acusada apenas vigia-
va”, detalhou a delegada. Ao longo de 
2012, a Polícia da Paraíba apreendeu 
mais de 687 kg de maconha, cerca de 
200 Kg a mais que no ano anterior.

e familiares, estimulando a 
cultura local”, disse.

Ainda de acordo com 
ele, os próximos eventos 
que serão organizados pelo 
Núcleo de Ações Estratégi-
cas do complexo serão o Dia 
das Mães, a Semana da Luta 
Antimanicomial e o Dia do 

Serviço Social, todos no mês 
de maio. “Na nova política de 
saúde mental, o paciente terá 
um tratamento especial, que 
transcende o uso de medi-
camentos. Ele terá carinho 
e respeito e, acima de tudo, 
será tratado com dignidade”, 
finalizou.

O Bloco Portadores da Folia, da Funad, deve arrastar três mil foliões pela orla da capital comemorando 21 anos de alegria

FOTOS: Marcos Russo
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Secretarias se unem para levar
melhorias a aldeias indígenas
Projeto para desassorear
Rio Simimbu foi discutido 
com os índios na capital

O projeto de desasso-
reamento do Rio Simimbu 
foi um dos pontos discuti-
dos com representantes de 
aldeias indígenas da Baía 
da Traição e Marcação. O 
encontro aconteceu, na se-
mana passada, na Secreta-
ria de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh).

A secretária de Estado 
da Sedh, Aparecida Ramos, 
recebeu os indígenas e fa-
lou das melhorias que o Go-
verno do Estado está reali-
zando na área por meio das 
secretarias de Desenvolvi-
mento Humano e da Mu-
lher e Diversidade Humana.

“Além desse projeto 
de desassoreamento, tam-
bém realizamos, no ano 
passado, ações de inclusão 
produtiva como cursos de 
horticultura e vamos cons-
truir seis aviários, dois já 
estão sendo executados. 
Esse conjunto de ações vai 
proporcionar autonomia 
produtiva para essa popu-
lação”, afirmou.

Para Gilberta Soares, 
executiva da Secretaria da 
Mulher e da Diversidade 
Humana, a ação conjunta 
visa agilizar o projeto.

“Uma das principais 
demandas da população da 
região é a limpeza do Rio 
Simimbu. Então estamos 

tentando desburocratizar o 
processo de licitação para 
fazer a contratação das em-
presas. Este é um projeto 
que já existia e por conta 
de alguns entraves não foi 
efetivado”, disse Gilberta 
Soares.

Otimismo 
Segundo um dos re-

presentantes da população 
indígena da região, Sandro 
Gomes Barbosa, as famílias 
das aldeias esperam que o 

projeto seja efetivado para 
que as famílias possam vol-
tar a se beneficiar com o rio.

“Estamos saindo com 
uma boa notícia para levar 
para o nosso povo, porque 
o projeto de desassorea-
mento do rio entrará em 
licitação. Com isso, mais de 
15 mil pessoas devem ser 
beneficiadas. Antes, a gen-
te tirava o nosso sustento 
do rio, mas agora não esta-
mos conseguindo produzir”, 
contou.

O coronel Fernando 
Chaves, da Casa Civil, tam-
bém participou da reunião. 
“Uma das metas do Governo 
do Estado é a necessidade 
de levar para todas as tribos 
indígenas a independência 
financeira através do agro-
negócio. Isto possibilitará 
que a região tenha um novo 
marco histórico, não só com 
demarcação de terra, mas 
de melhorias para as famí-
lias indígenas no Estado da 
Paraíba”, disse.

FOTO: Divulgação

A secretária Aparecida Ramos discutiu melhorias do governo com representantes indígenas

Os agricultores da 
cidade de Sapé parti-
ciparão de seminário 
sobre políticas pú-
blicas da agricultura 
familiar, amanhã, a 
partir das 9h, na Esta-
ção Experimental da 
Emepa, com exten-
sionistas da Emater 
Paraíba. Eles vão de-
finir ações que pos-
sam contribuir para 
o fortalecimento do 
setor agrícola, além 
de debater iniciativas 
de convivência com a 
estiagem. A decisão 
foi tomada durante 
reunião do secretário 
da Agricultura do mu-
nicípio, Eduardo da 
Silva Costa (Eduardo 
da Barra), com a dire-
toria da Emater.

Durante o semi-
nário, no qual par-
ticiparão lideranças 
comunitárias rurais 
do municipio, repre-
sentantes da prefei-
tura municipal e ex-
tensionistas rurais da 
Emater que atuam na 
região,  serão avalia-
das as ações de asses-
soramento que vêm 
sendo executadas em 
favor da agricultura 
familiar, como tam-
bém será enfocada 
a comercialização ao 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 
(Pnae) e  Programa 
Nacional de Aquisição 
de Alimentos (PAA).

Emater vai
discutir a
convivência
com a seca

Cento e trinta e três fa-
mílias de agricultores de seis 
municípios finalizam a im-
plantação dos sistemas de ir-
rigação voltados à cultura do 
arroz vermelho, por meio de 
convênio firmado com o Pro-
jeto Cooperar. Doze comuni-
dades atendidas já utilizam a 
irrigação desde o ano passa-
do, como parte do valor libe-
rado para o subprojeto (R$ 
1.168.548,27).

Segundo o gestor do 
Cooperar, Roberto Vital, a 
implantação dos sistemas de 
irrigação faz parte das estra-
tégias do Governo do Estado 
para que o agricultor possa 
conviver com a estiagem. 
“Estamos investindo em sub-
projetos diferenciados, que 
possam amenizar o sofri-

mento dos trabalhadores do 
campo, principalmente no 
semiárido”,  revelou.

Um dos agricultores be-
neficiados com a irrigação é 
Antônio Bidô dos Santos, da 
Associação Comunitária Vis-
ta Alegre do Sítio Tabuleiro, 
em Pedra Branca. Para ele, o 
sistema é visto com expecta-
tiva. “Vivemos uma das piores 
secas da história e qualquer 
ação que tente diminuir os 
prejuízos aparece como alí-
vio”, disse. De acordo com o 
produtor, que vive com a mu-
lher e quatro filhos, o solo já 
está preparado. “Dentro de 15 
dias, vamos começar a usar o 
sistema e, se Deus quiser, a co-
lheita será em maio”.

Esta semana, técnicos do 
Cooperar vão visitar as co-

munidades beneficiadas com 
os sistemas de irrigação para 
avaliar os investimentos. Os 
municípios visitados serão: 
Itaporanga, Curral Velho, Nova 
Olinda, Santana dos Garrotes, 
Pedra Branca e Boa Ventura.

Cultura secular 
A produção de arroz ver-

melho, tradicional por muitos 
anos no Estado, não vinha re-
cebendo a atenção devida até 
2010, segundo os trabalhado-
res rurais. Nas comunidades, o 
sentimento de muitos agricul-
tores era de tristeza. A família 
de Antônio Bidô dos Santos 
lamentava o desinteresse do 
poder público. “Era difícil ver 
a cultura desaparecer, já que 
por muito tempo os agriculto-
res prosperaram com ela”.

Cooperar conclui sistemas de 
irrigação para cultura do arroz 

AÇÕES PARA O CAMPO

A produção de arroz vermelho vai beneficiar 133 famílias de agricultores de seis municípios da PB

FOTO: Antônio David/Secom-PB
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Salário de professor é de R$ 8,6 mil
concurso na uFcG

Paraíba caMPIna

Pela cidade

O vereador Sargento Régis (PMN) lamentou a 
morte do soldado Michel Márcio da Silva Nascimento, 
29 anos, que perdeu a vida enquanto trabalhava, após 
ser atropelado por um motorista apresentando sinais 
de embriaguez no último final de semana, em João 
Pessoa.

Lamento

Empolgação

Empolgado com a vitória do paraibano Antônio 
Pesão no MMA e com a comemoração do resultado pelo 
vice-prefeito Ronaldo Cunha Lima Filho (PSDB), nas redes 
sociais, o vereador campinense Murilo Galdino (PSB) não 
se conteve e fez um “requerimento” ao aliado tucano.

o pedido

“Prefeito amigo, vamos incentivar o MMA na nossa 
Campina, incluir treinamento público e trazer eventos de 
MMA”, pediu o vereador, através de mensagem no Twitter. 
Alguns internautas criticaram a proposta de Murilo Galdino, 
outros, porém, concordaram.

l conscIEntIzação

“Temos que viabilizar uma maneira de conscientizar 
aqueles que ainda não são motoristas a serem responsáveis 
no trânsito, e isso começa em casa, na escola. Vamos analisar a 
melhor maneira de podermos reduzir a violência no trânsito”, 
disse Régis, segundo sua assessoria.

l PéssIMa notícIa

O sindicato que representa os hospitais Antônio Targino, 
João XXIII, Clipsi, Santa Clara, Dr. Maia, FAP e Pedro I, todos da 
rede particular, informou que as unidades poderão suspender 
o atendimento pelo SUS, por causa de dívidas da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Herança

De acordo com o sindicato, o somatório de dívidas chega 
a R$ 6 milhões por parte da Secretaria de Saúde de Campina 
Grande. Segundo assessores da Prefeitura, o montante foi 
deixado como “herança” pela gestão passada, e a atual gestão 
deverá dialogar com os hospitais.

Em pauta

Motivada pela tragédia da boate em Santa Maria (RS) 
uma comissão criada pela Câmara dos Deputados deve 
apresentar, nos próximos dias, uma proposta para unificar 
os procedimentos do Corpo de Bombeiros e das prefeituras 
na concessão de alvarás para o funcionamento de casas 
noturnas. 

na prática

Atualmente, as licenças e as normas de segurança para 
esses estabelecimentos são reguladas por leis estaduais e 
municipais. Embora as leis municipais e estaduais, somadas 
às normas regulamentares da ABNT, sejam suficientes para 
prevenir acidentes em casas noturnas e demais prédios 
urbanos, culturalmente, temos dificuldades de aplicar, fazer 
aplicar e fiscalizar a legislação local.     

táxis da Praça da Bandeira

Os pontos de táxis da Praça da Bandeira vão mudar. Segundo 
a gerente de Transportes da Superintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Araci Brasil, 
as mudanças que serão feitas nos pontos de táxi da Praça da 
Bandeira, em frente ao Colégio das Damas, no Centro, tem o 
objetivo de melhorar o embarque e desembarque dos alunos 
daquela instituição, evitando assim congestionamentos e fila dupla 
nos horários de maior movimentação de estudantes. O anúncio da 
mudança foi feito ontem.

As inscrições para o concurso 
de provas e títulos é 
destinada para duas vagas

Abertas ontem na  Uni-
versidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG) as ins-
crições para o concurso de 
provas e títulos destinados 
a seleção de dois professo-
res. As vagas são para os 
cursos de Engenharia Elé-
trica, no campus de Cam-
pina Grande, e de Medicina 
Veterinária, no campus de 
Patos, no Sertão do Estado.

No Centro de Saúde e 
Tecnologia Rural (CSTR), 
campus de Patos, a vaga é 
para candidatos com gra-
duação e doutorado em Me-
dicina Veterinária. A área 
de conhecimento objeto 
do concurso é Medicina 
Veterinária Preventiva. Os 
componentes curriculares 
são Doenças Infectocon-
tagiosas dos Animais Do-
mésticos, Zoonoses e Saú-
de Pública, e Microbiologia 
Veterinária.

A carga horária é de 40 
horas semanais, com dedi-
cação exclusiva. A remune-
ração é de R$ 8.618,53. As 
inscrições serão realizadas 
até 1 de março de 2013, na 

secretaria da Unidade Aca-
dêmica de Medicina Veteri-
nária do CSTR, no campus 
de Patos. A taxa de inscri-
ção custa R$ 75.

Em Campina Grande, a 
vaga é para graduados em 
Engenharia Elétrica ou em 
áreas afins. Os candidatos 

deve ter doutorado. A área 
de conhecimento objeto 
do concurso é Engenharia 
Elétrica: Eletrônica de Po-
tência. O regime de traba-
lho é de 40 horas semanais, 
com dedicação exclusiva. 
A remuneração é de R$ 
7.333,67.

As inscrições serão rea-
lizadas até 8 de fevereiro na 
secretaria da Unidade Aca-
dêmica de Engenharia Elé-
trica, em Campina Grande. 
O horário de atendimento 
é das 8h às 11h e das 14h 
às 17h. A taxa de inscrição 
custa R$ 75.

Foto: Divulgação

Uma das vagas é destinada para a graduação em Engenharia Elétrica do campus de Bodocongó

No último final de sema-
na em Campina Grande foram 
registrados novos casos de 
assaltos a estabelecimentos 
comerciais da cidade. As via-
turas seguidos de policiais 
militares realizaram rondas 
ostensivas mas ninguém foi 
encontrado. 

No sábado aproxima-
damente seis indivíduos não 
identificados assaltaram uma 
loja de material de construção 
no bairro do Monte Castelo. Os 

elementos estariam armados 
de revólver quando entraram 
no local e anunciaram o assal-
to. Objetos como lâmpadas e 
R$ 300 reais foram roubados. 

Clientes, que estariam in-
seridos na loja, tiveram seus 
documentos pessoais levados 
e um deles, R$ 190 subtraídos. 
O proprietário do local, que 
não teve o nome revelado, so-
licitou o serviço da polícia mas 
que após as buscas, não foi ob-
tido êxito. Segundo o Copom, 
os nomes serão mantidos em 
preservação por questões de 
segurança.

O segundo furto em es-
tabelecimento, e no mesmo 
bairro, foi cometido por dois 
homens em uma moto YBR 
de cor prata e com placas não 
identificadas. Um elemento 
estaria de camiseta de cores 
vermelha e branca e o outro, 
com uma jaqueta de motota-
xista e munidos de revólver. 
Dessa vez, os bandidos leva-
ram um aparelho celular e R$ 
250 em espécie.  No bairro do 
Novo Horizonte, por volta das 
19h, uma unidade do Progra-
ma Saúde da Família (PSF) foi 
violado. 

Bandidos realizam assaltos 
e roubam clientes e lojas

arMados

R$ 6 milhões em 
dívidas ameaça
funcionamento
de hospitais

O Sindicato dos Estabele-
cimentos de Serviços de Saúde 
da Paraíba (SindSaúde) amea-
çou suspender os atendimentos 
das unidades de saúde que têm 
convênio com o Sistema Único 
de Saúde – SUS em Campina 
Grande. 

De acordo com o médico 
José Targino, presidente do sin-
dicato, o somatório das dívidas 
chega a R$ 6 milhões por parte da 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
sindicalista assinalou a possibi-
lidade de suspender as cirurgias 
pelo SUS nos hospitais Antônio 
Targino, João XXIII, Clipsi, Santa 
Clara, Clínica Dr. Maia, Hospital 
da Fap e Pedro I, unidades que 
fazem parte do SindSaúde.

Ele informou que médicos 
que realizam os transplantes 
de fígado e rim já anunciaram a 
paralisação dos serviços para a 
próxima semana.  

A solução encontrada pelo 
sindicato foi acionar o Ministério 
Público do Estado, buscando um 
entendimento entre a Secretaria 
de Saúde de Campina Grande e 
os hospitais. “Nós apelamos para 
o bom senso da secretaria, bem 
como dos novos gestores. Espe-
ramos que possam resolver a si-
tuação dos hospitais de Campina 
Grande”, comentou José Targino.

A secretária municipal de 
Saúde, Lúcia de Fátima Derks, in-
formou que ainda ontem entrou 
em contato com o presidente do 
SindSaúde, José Targino. 

“Nós já começamos a fazer 
alguns repasses e marcamos 
uma audiência, que deve acon-
tecer na próxima segunda-feira. 
No entanto, o mais importante 
é que já solicitei uma audito-
ria para sabermos exatamente 
o que aconteceu com o atraso 
nesses rapasses”, comentou a 
secretária.

Kalyenne Antero
Especial para A União

A Escola Agrícola Assis Chateau-
briand da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) prorrogou, até o dia 8 
de fevereiro, as inscrições para o curso 
Técnico em Agropecuária. Os interes-
sados devem se dirigir ao Campus II, 
em Lagoa Seca, no horário das 7h às 
13h, para efetuar inscrição.

As aulas serão prestadas gratuita-
mente através de sistema modulado, 
sendo focadas prioritariamente no ensi-
no da Agricultura e Pecuária e destina-
das aos alunos que concluíram o Ensino 
Fundamental, estão cursando o Ensino 
Médio/Superior ou que já tenham con-
cluído o Ensino Médio/Superior.

O curso tem duração de dois anos 
e funciona nos turnos da manhã, das 
7h às 11h, e tarde, das 13h às 17h, con-
tando com laboratórios de informáti-
ca e microbiologia, agroindústria, fru-
ticultura, viveiro de mudas, máquinas 
agrícolas, biblioteca atualizada e área 
de zootecnia.

Para o aluno que concluiu o En-

sino Fundamental é necessário apre-
sentar, no ato da matrícula, cópias da 
Certidão de Nascimento ou Casamen-
to; Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental e Histórico Escolar; docu-
mentação pessoal (RG, CPF, Título de 
Eleitor, Certidão de Reservista); além 
de uma foto 3×4.

Já o aluno que concluiu o Ensino 
Médio deve apresentar cópias de Cer-
tidão de Nascimento ou Casamento; 
Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio; Histórico Escolar; documenta-
ção pessoal (RG, CPF, Certidão de Re-
servista, Título de Eleitor) e uma foto 
3X4.

O aluno que está cursando o Ensi-
no Médio deve apresentar Certidão de 
Nascimento ou Casamento; declaração 
de que está cursando o Ensino Médio; 
RG, CPF, Certidão de Reservista, Títu-
lo de Eleitor e uma foto 3X4. Outras 
informações podem ser adquiridas 
através dos telefones (83) 3366-1244 e 
3366 -1297 ou pelo e-mail

UEPB prorrogou as inscrições 
do curso para o dia 8 deste mês

técnIco EM aGroPEcuÁrIa
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Governo firma convênio que 
vai garantir construção de 
mais casas populares na PB 

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

FoTos: Ortilo Antônio

Corrigir as distorções 
provocadas pelo déficit habi-
tacional, na Paraíba, tem sido 
um dos principais pilares do 
governador Ricardo Coutinho 
desde que assumiu a adminis-
tração do Estado, há dois anos. 
Com um déficit atualmente de 
140 mil moradias, o governo 
segue o calendário de parce-
rias com o Governo Federal 
– e também com recursos pró-
prios - para diminuir esse ín-
dice negativo. O total de inves-
timentos, desde 2009, chega 
a R$ 2,9 bilhões no Programa 
Minha Casa, Minha Vida.

Com assinatura de ter-
mos de cooperação entre o 
Governo da Paraíba e o Go-
verno Federal, o Programa 
Minha Casa, Minha Vida já 
garantiu mais de 21 mil uni-
dades habitacionais, entre 
construídas e em andamento, 
cujos investimentos passam 
de R$ 635 milhões. O total de 
pessoas beneficiadas ultra-
passa a quantia as 87 mil em 
72 municípios paraibanos. De 
acordo com Emilia Correia 
Lima, presidente da Compa-
nhia Estadual de Habitação 
Popular da Paraíba (Cehap), 
o Governo Estadual tem feito 
grande esforço para expandir 
o programa e conseguir en-
tregar o maior número possí-
vel de casas.

O governador Ricardo 
Coutinho afirmou que o con-
vênio representa a constru-

ção de moradias de qualidade 
e os beneficiados terão sua 
casa própria com toda a in-
fraestrutura necessária para 
viver bem. “A estratégia da 
habitação com habitalida-
de representa dar acesso a 
equipamentos sociais como 
praças, escolas e creches para 
melhorar a qualidade de vida 
da população”, enfatizou.

Ontem, o governador Ri-
cardo Coutinho e o ministro 
das Cidades, Aguinaldo Ribei-
ro, assinaram contrato com 
o Banco do Brasil para cons-
trução de 928 apartamentos  
em Santa Rita, por meio do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida, que vão beneficiar famí-
lias com renda de até três sa-
lários mínimos. Serão investi-
dos R$ 57.281.00,00.

“Em apenas dois anos, 
nós já entregamos 3.952 ca-
sas e estão em andamento 
outras 6.477 unidades. Mais 
14.317 moradias, inclusive as 
928 de hoje, estão para iniciar 
ou contratar. São 24.746 uni-
dades habitacionais para dar 
dignidade e assegurar o direi-
to de morar bem ao povo des-
se estado”, destacou Ricardo.

O ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro, ressaltou 
a importância da parceria do 
Governo Federal com o Go-
verno da Paraíba para reduzir 
o déficit habitacional e garan-
tir o acesso à casa própria e 
melhorar a qualidade de vida 
da população. “Reafirmamos 
as parcerias do Governo Fe-
deral com o Governo do Esta-
do com a cidade de Campina 
Grande, fazendo obras impor-
tantes, avançando inclusive 
nas nossas metas para o Esta-
do da Paraíba”, disse.

Investimentos em Santa Rita

O Ministério Público 
da Paraíba vai determi-
nar um levantamento da 
situação dos processos 
precatórios do município 
de Bayeux. A ideia é que 
a instituição tome uma 
atitude padrão em rela-
ção aos outros municípios 
do Estado que estejam na 
mesma situação.

A decisão foi tomada 
pelo procurador-geral de 
Justiça do Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB), Os-

waldo Trigueiro do Valle 
Filho, após receber a visita 
do prefeito Expedito Pe-
reira de Souza (PSB). 

O prefeito relatou ao 
procurador-geral de Jus-
tiça sua preocupação em 
relação aos precatórios de 
Bayeux. Segundo ele, dois 
parcelamentos haviam 
sido feitos em 2010 e em 
2012, mas nenhum pa-
gamento foi cumprido e 
agora o município correria 
o risco de ter um bloqueio 

em suas contas. “Temos 
nos preocupado com isso. 
Podemos ter um bloqueio 
a qualquer momento e 
queríamos uma chance 
para fazermos um novo 
parcelamento”, apontou 
o prefeito.

Já o procurador-geral 
Oswaldo Trigueiro infor-
mou que vai determinar 
um levantamento da situa-
ção dos processos precató-
rios de Bayeux para que 
a instituição tome uma 

atitude padrão em rela-
ção aos outros municípios 
do Estado que estejam na 
mesma situação.”Sabemos 
que ninguém quer deixar 
de cumprir as suas obriga-
ções”, apontou o procura-
dor-geral, aconselhando o 
prefeito de Bayeux a pro-
curar conversar também 
com o Poder Judiciário. 
“Claro que sempre dentro 
de uma fala institucional”.

Quanto à situação dos 
servidores temporários, 

Oswaldo Trigueiro orien-
tou o prefeito de Bayeux a 
procurar o promotor Car-
los Romero, coordenador 
da Comissão de Combate 
aos Crimes de Responsa-
bilidade e à Improbidade 
Administrativa (Ccrimp), 
no Núcleo Criminal do 
MPPB, para saber da atual 
realidade do município 
em relação ao tema, para 
que problemas futuros ve-
nham a atingir sua admi-
nistração.

No mês passado, a 
Ccrimp divulgou o balan-
ço das atividades realiza-
das em 2012. A CCrimp e 
a Promotoria de Justiça 
do Patrimônio da Capi-
tal, em 2012, ajuizaram 
uma ação civil pública 
contra o município de 
João Pessoa e órgãos da 
administração indireta e 
ofereceu denúncia crimi-
nal contra prefeitos de 
86 dos 223 municípios 
paraibanos.

MPPB fará levantamento sobre precatórios em Bayeux

O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e o goverandor Ricardo Coutinho celebram mais uma parceria para a construção de casas

O governador Ricardo Coutinho falou sobre o empenho do Governo Estadual em melhorar a qualidade de vida e moradia da população

A seleção das famílias a 
serem contempladas, assim 
como a supervisão das obras, 
serão de responsabilidade da 
Companhia Estadual de Ha-
bitação Popular (Cehap). As 
unidades habitacionais com-
porão dois conjuntos: Rosa 
Luxemburgo (no valor de R$ 
35.136..000,00) e Thomas 
Morus (R$ 21.472.00,00), 
que terão respectivamen-
te 576 e 352 apartamentos. 
Cada apartamento terá 45 
metros quadrados, com sala, 
dois quartos, banheiro, cozi-
nha e área de serviço. 

Os residenciais terão 
ainda centro comunitário, 
playground e quadra de es-
portes. Vinte e nove apar-
tamentos serão entregues 
já adaptados para pessoas 
portadoras de necessidades 

especiais. Todos os outros 
poderão ser adptados para a 
mesma finalidade. 

O governador ressaltou 
que Santa Rita tem sido be-
neficiada com diversos in-
vestimentos do Governo do 
Estado e que a presença do 
ministro Aguinaldo Ribeiro 
mais uma vez no Estado é 
importante na construção 
de parcerias. “É muito im-
portante que nós possamos 
repetir esse ato em forma de 
convênios, de cada vez mais 
investimentos dentro de nos-
so estado”, afirmou. 

Entre os investimentos, 
citou a construção do Hospi-
tal Metropolitano, uma obra 
orçada em R$ 70 milhões, 
cujos recursos já estão reser-
vados. Os projetos executivos 
estão em fase final. 

O ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro, expres-
sou sua satisfação em visi-
tar seu Estado mais uma vez 
“cumprindo agenda na con-
dição de integrante do Go-
verno Dilma Rousseff, que 
tem contribuído com a reali-
zação do sonho da casa pró-
pria de milhares de famílias 
brasileiras”. Sobre as par-
cerias, o ministro afirmou 
que a orientação da presi-

dente é trabalhar de forma 
republicana para beneficiar 
o povo. “O governador do 
Estado está nessa parceria 
também produzindo melho-
rias para a população, com 
toda infraestrutura externa, 
como água, esgoto e drena-
gem para que o empreendi-
mento possa ser viabilizado. 
É fundamental que as par-
cerias aconteçam, estamos 
trabalhando em conjunto 

para que esse Estado possa 
ir adiante”, enfatizou. 

O representante da 
União Nacional de Luta pela 
Moradia Popular, Alberto 
Freire da Silva, avaliou que 
os governos federal, estadu-
al e municipal estão em sin-
tonia e os resultados são a 
oferta de mais moradia para 
as pessoas. Roberto Guilher-
me, também integrante de 
movimentos pela moradia, 

afirmou que as parcerias re-
presentam avanços na área 
social. “Através dessa parce-
ria, os governos federal e es-
tadual, e a prefeitura trazem 
melhorias para as famílias 
sem teto”, disse. 

Prestigiaram a soleni-
dade o vice-governador Rô-
mulo Gouveia; o secretário 
executivo do PAC na Paraíba, 
Ricardo Barbosa; entre ou-
tras autoridades.

Ministro destaca trabalho em parceria
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Eleitores de João Pessoa e 
Campina Grande devem ser 
cadastrados até março

Na política da Paraíba, 
2014 é em 2013
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FoTo: Arquivo

O presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Pú-
blicos Municipais do Agreste 
da Borborema (Sintab), Na-
poleão Maracajá, que é tam-
bém vereador pelo PC do B, 
confirmou que, como resul-
tado de um acordo entre a 
entidade e a Prefeitura de 
Campina Grande, foi acerta-
do o pagamento, através de 
folha suplementar, hoje, das 
gratificações e horas extras 
que não foram creditados 
nos salários de janeiro dos 
servidores efetivos. O acor-
do foi firmado após algumas 
reuniões entre o Sintab e a 
Procuradoria do Município, 
que reconheceu o equívoco 
em relação a alguns casos, 
nos quais as gratificações 
possuem respaldo legal e 
que as horas extras foram 
confirmadas. Os números 

exatos ainda não foram re-
velados.

Na semana passada, o 
Sintab revelou ter recebi-
do queixas de centenas de 
servidores que não tiveram 
cumpridos os pagamentos 
de gratificações. A maioria 
dos casos foram registrados 
entre diretores de escolas 
e creches. Já quanto ao não 
depósito das horas extras, 
os mais prejudicados teriam 
sido os vigilantes. Conforme 
o sindicato, as categorias têm 
direito, garantido em lei, ao 
recebimento das gratifica-
ções e das horas a mais tra-
balhadas ao longo do mês. 

O erro foi duramen-
te criticado por Napoleão 
Maracajá, que afirmou ser 
necessário um trabalho or-
ganizado e conjunto entre 
as secretarias de Finanças e 
Administração. “Esta admi-
nistração começou como a 
anterior, acabou cometendo 

erros. Por conta desse erro 
muitos servidores podem 
enfrentar problemas com o 
imposto de renda, além de 
sentirem na pele seu salário 
sendo pago de forma par-
cial”, disse, através de nota 
emitida pela assessoria do 
sindicato.

Após as primeiras recla-
mações do Sintab, o procura-
dor do município, José Mariz, 
explicou que as gratificações 
haviam sido suspensas por-
que não eram efetivamente 
incorporadas aos salários. A 
ação teria sido preventiva, 
para analisar caso a caso e 
evitar eventuais abusos. Já o 
coordenador de Comunica-
ção, José Araújo, disse que 
havia “casos esdrúxulos” 
na folha de pagamento da 
PMCG. “Um destes exemplos 
é o caso de pessoas que re-
cebiam horas extras como se 
fosse uma espécie de verba 
extra”, afirmou Araújo.

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB) começou ontem a con-
vocar os eleitores dos mu-
nicípios de Campina Grande 
e João Pessoa para fazer o 
alistamento com dados bio-
métricos. A previsão é que 
até março de 2014 todo o 
eleitorado das duas maiores 
cidades da Paraíba tenham 
sido alistados. Atualmente, 
existem 760.444 eleitores 
nos dois municípios.   

Nas últimas eleições, já 
foram feitos alistamentos 
biométricos de eleitores nos 
municípios de Cabedelo, Pe-
dras de Fogo, Piancó e Santa-
na dos Garrotes. O município 
de Mamanguape está reali-
zando a revisão dos eleitores 
desde o ano passado.

O Tribunal pretende, até 
a eleição em 2014, fazer a 
identificação biométrica de 
todos os eleitores dos municí-
pios das Zonas Eleitorais 32ª, 
64ª e 7ª. Além das cidades de 
João Pessoa, Campina Grande, 
Mamanguape, Piancó e San-
tana dos Garrotes, as Zonas 
Eleitorais abrangem ainda os 
municípios de Aguiar, Caiçara, 
Boa Vista, Capim, Catingueira, 
Cuité de Mamanguape, Emas, 
Igaracy, Itapororoca, Lagoa 

De acordo com o che-
fe de cartório da 17ª Zona 
Eleitoral, Jeremias Lacerda, 
o recadastramento irá garan-
tir uma maior segurança na 
hora da votação, e a identi-
ficação do eleitor através da 
impressão digital já será usa-
da nas eleições de 2014 em 
23 cidades paraibanas. 

Segundo Jeremias, o 
período do recadastramen-
to em João Pessoa, Campi-
na Grande e Mamanguape 
vai até o dia 21 de março de 

2014, e os eleitores devem 
comparecer pessoalmente 
à Justiça Eleitoral portando 
um documento oficial com 
foto, um comprovante de re-
sidência de pelo menos três 
meses e o título eleitoral. 
“Para os eleitores do sexo 
masculino que irão se cadas-
trar pela primeira vez e que 
têm idade entre 18 e 45 anos, 
também é necessário trazer 
o Certificado de Quitação do 
Serviço Militar”, informa Je-
remias. 

O chefe de cartório ex-
plica que durante o proce-
dimento, será feita a atuali-

zação dos dados cadastrais 
e a coleta biométrica com 
assinatura digital, foto e 
impressão digital dos elei-
tores. “Ao final do proces-
so, iremos recolher o título 
antigo e emitir um novo do-
cumento, semelhante ao an-
terior, mas com os dados já 
atualizados”, cita Jeremias 
Lacerda.

Em Campina Grande, o 
recadastramento está sendo 
feito através de oito termi-
nais de atendimentos equi-
pados com câmeras e leito-
res biométricos, instalados 
na Central de Atendimento 

do Eleitor do Fórum Elei-
toral no bairro da Liberda-
de. No município, 279.513 
eleitores foram convocados 
para fazer o recadastramen-
to. O horário de atendimen-
to é de meio-dia às 18h, de 
segunda a quinta-feira e de 
8h às 14h nas sextas. “É im-
portante que todos os elei-
tores façam o recadastra-
mento até o prazo final, caso 
contrário, a pessoa que não 
se recadastrar terá o título 
eleitoral cancelado e será 
impedida de votar na próxi-
ma eleição”, completa o che-
fe de cartório.

Seca, Logradouro, Massaran-
duba, Mataraca, Nova Olinda, 
Olho D’água e Serra da Raiz.

Para fazer a revisão 
com dados biométricos, os 
eleitores das cidades em 
que estão ocorrendo o alis-
tamento devem comparecer 
aos cartórios eleitorais por-
tando o título de eleitor e 
um documento comprovan-
te de residência que possa 
comprovar que o cidadão 
vive no local há pelo menos 
três meses.

A previsão do Tribunal 
Superior Eleitoral é que, até 
a eleição de 2018, em todo o 
país já esteja funcionando o 
sistema de identificação bio-
métrica. O objetivo do novo 
sistema é garantir mais se-
gurança na votação e evitar 
qualquer tipo de fraude. 

Na identificação biomé-
trica, as impressões digitais 
garantem que uma pessoa 
seja cadastrada somente 
uma vez na base de dados da 
Justiça Eleitoral e, após esse 

cadastramento, as urnas bio-
métricas são carregadas com 
as impressões digitais dos 
eleitores de cada seção elei-
toral. 

Ao se apresentar para 
votar, o eleitor tem as suas 
digitais analisadas, havendo 
coincidência das minúcias 
das digitais apresentadas 
com as das imagens cons-
tantes no banco de dados da 
Urna Eletrônica, esta auto-
maticamente habilita o elei-
tor para votar.

As inscrições para a sele-
ção pública que irá preencher 
18 vagas no cargo de juiz lei-
go do Tribunal de Justiça da 
Paraíba foram reabertas on-
tem. Para ter acesso ao edital 
e realizar as inscrições, que 
devem prosseguir até 6 de 
março, os interessados de-
vem procurar o site da Ces-
peUnb (www.cespe.unb.br/
concurso/tjpb_leigo2010). 
Podem participar candidatos 
com diploma de bacharel em 
Direito e que tenham o efeti-
vo exercício da advocacia pelo 
período superior a dois anos. 

A remuneração mensal é 
de R$ 3.300,00, com jornada 
de trabalho de 35 horas sema-
nais.  Conforme explicou o juiz 
Adhailton Lacet Correia, coor-
denador dos Juizados Espe-
ciais, o juiz leigo atua nos Juiza-
dos Especiais e de Conciliação, 
e que ele não é juiz de Direito 
(togado), por não ter prestado 
concurso para a Magistratura. 

O sistema de identificação biométrica deve ser usado em todo o país até as eleições de 2018

Sistema garante mais segurança na hora do voto
Diogo Almeida
Especial para A União

Prefeitura de CG deve pagar 
gratificações em folha extra

aPÓs RECLaMaÇÕEs

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

As eleições para presidente, governador, senador, 
deputado federal e deputado estadual ainda vão acontecer 
daqui a mais de um ano, mas na Paraíba o processo já foi 
deflagrado. Ou seja: anteciparam para 2013 o que era para 
ser discutido e acontecer em 2014. 

E o campo político é muito fértil na Paraíba. O 
ex-prefeito Veneziano Vital já se lançou candidato 
do PMDB ao Governo da Paraíba e incentiva aliados 
e amigos a fazerem a maior divulgação do seu 
nome. O deputado Ricardo Marcelo, presidente do 
PEN, já disse que o partido terá candidato a cargo 
majoritário em 2014.

No PT, há uma ala que quer a candidatura 
própria em 2014. O governador Ricardo Coutinho 
ainda não disse se era candidato à reeleição, mas o ex-
governador José Maranhão já o lançou: “Ele é candidato 
à reeleição e vem dando todas as pistas disso”, disse 
Maranhão. 

A Paraíba, nesse campo, é tão interessante que 
Maranhão é do PMDB, perdeu a eleição para Ricardo 
em 2010, mas se acha no direito de fazer o lançamento 
da candidatura alheia, como se em política o candidato 
pudesse escolher o adversário. 

No meio de tudo isso, há um fator chamado Cássio 
Cunha Lima. Uns – os que são aliados do governador 
Ricardo Coutinho – torcem para que ele não seja 
candidato e passe a apoiar a candidatura do atual 
governador à reeleição no próximo ano. 

Outros – os que são aliados de Cássio, mas não 
conseguiram nenhuma sinecura no governo – torcem 
para que o senador seja candidato ao governo em 2014. 
Cássio até agora tem se mantido silencioso, mas nas 
suas poucas falas sobre o assunto, dá pistas que apoiará 
a reeleição de Ricardo. 

O apoio de Cássio a Ricardo é tudo o que o 
PMDB não quer. Em 2010, Cássio se aliou a Ricardo e 
arrebatou o governo das mãos de Maranhão, quando 
este tentava a reeleição e gastou rios de dinheiro para 
conseguir ganhar as eleições. Acabou perdendo. 

Agora, além da estratégia interna, o PMDB tem 
como meta apostar no rompimento do senador Cássio 
com o governador Ricardo. Na política, é bom arrumar 
sua casa; torcer pelo desmoronamento da casa alheia 
nunca é uma boa estratégia. 

Um equívoco

A Justiça determinou que o pedido de empréstimo da Cagepa à Caixa 
Econômica Federal volte à pauta na Assembleia Legislativa. Com a volta do 
pedido também volta um equívoco: o Governo do Estado não está pedindo 
autorização para fazer empréstimo para a Cagepa. O governo quer que a AL  
permita que ele seja o avalista do pedido de empréstimo junto à Caixa. 

Fora disso, é pura maledicência.

ainda falta muito

Pelo que está encaminhado, a pré-candidatura de Veneziano Vital 
não está definida no PMDB, não. O calo dele é Wilson Santiago. Veneziano já 
enxergou o problema e anda se aproximando do deputado Ricardo Marcelo. 
Marcelo já deu pistas de que seu partido – o PEN – quer uma vaga na chapa 
majoritária em 2014. Mas não disse qual o cargo. 

Se melarem o nome do Cabeludo, ele terá um ataque.

Um primor de edição

A edição que este jornal pôs nas bancas no último sábado chamou a 
atenção da população. A edição dos 120 anos de a União é um trabalho de 
fôlego, com pesquisas profundas sobre a história do jornal, que se confunde 
com a própria história da Paraíba. 

Um documento para ser guardado com carinho. 

o que querem?

Os deputados da oposição vão pedir explicações à Cagepa: 
querem saber como está sendo feita a cobrança aos que devem à 
empresa e não pagam. Entre os devedores, estão muitas prefeituras. 
O deputado Trócolli Júnior, por exemplo, quer votar favorável ao 
empréstimo, mas pede que o governo pressione a Cagepa a cobrar de 
quem lhe deve. 

Olhando direitinho, é uma proposta justa.

TJ-PB reabre 
as inscrições 
para 18 vagas 
de juiz leigo 



Henrique Eduardo Alves é 
eleito presidente da Câmara
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Brasília – Com 271 vo-
tos, o deputado Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN) 
foi escolhido ontem o novo 
presidente da Câmara dos 
Deputados para o biênio 
2013/2015. O vencedor foi 
eleito em primeiro turno, 
em sessão de eleição que 
contou com a presença de 
496 deputados.

O deputado Júlio Del-
gado (PSB-MG) ficou em se-
gundo lugar, com 165 votos, 
seguido de Rose de Freitas 
(PMDB-ES), que recebeu 
47, e Chico Alencar (PSOL-
-RJ), que obteve 11 votos. 
Foram registrados ainda 3 
votos em branco.

Henrique Eduardo Al-
ves é deputado federal de 
11 mandatos e está há 42 
anos na Câmara dos Depu-
tados. Em discurso na ses-
são de votação, disse que a 
Casa “é o mais injustiçado 
dos Poderes”.

Sem surpresas
A eleição da Mesa Dire-

tora da Câmara dos Deputa-
dos não apresentou surpre-
sas e todos os candidatos 
indicados pelos partidos 
foram eleitos ontem.

Além de Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), 
escolhido presidente da 
Casa com 271 votos, foram 
eleitos os deputados An-
dré Vargas (PT-PR), para a 
primeira-vice-presidência, 
e Fábio Faria (PSD-RN), 
para a segunda-vice-presi-
dência.

Os deputados Márcio 
Bittar (PSDB-AC), Simão 
Sessim (PP-RJ), Maurício 
Quintella Lessa (PR-AL) e 
Antonio Carlos Biffi (PT-
-MS) foram eleitos, respec-
tivamente, como primeiro, 
segundo, terceiro e quarto- 
secretários.

Para a primeira, se-
gunda, terceira e quarta-
-suplências foram eleitos 
os deputados Gonzaga Pa-
triota (PSB-PE), Takaya-
ma (PSC-PR), Vitor Penido 
(DEM-MG) e Wolney Quei-
roz (PDT-PE).

PMDB 
Com a vitória do de-

putado Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN) para a 
presidência da Câmara, o 
PMDB terá pelos próximos 
dois anos o comando das 
duas Casas do Congresso 
Nacional. Na última sexta-
-feira, Renan Calheiros 
(PMDB-AL) foi eleito presi-
dente do Senado.

Com isso, o maior par-
tido do país tem agora o 
primeiro, o segundo e o ter-
ceiro nomes na linha suces-

Ele obteve 271 votos e 
vai presidir o Parlamento 
no biênio 2013/2015

Foto: Antonio Cruz/ABr

Ivan Richard
Da Agência Brasil

sória do país: Michel Temer, 
vice-presidente da Repúbli-
ca, Henrique Alves e Renan 
Calheiros respectivamente.

Com 20 senadores, o 
PMDB tem hoje a maior ban-
cada no Senado. Na Câmara, 

a sigla tem o segundo maior 
número de deputados, 81 
ao todo, atrás apenas do PT, 
que tem 87 parlamentares. 
À frente das duas Casas, o 
partido irá comandar as vo-
tações do Congresso.

No ano passado, o 
PMDB foi o maior vencedor 
das eleições municipais, 
com 1.041 prefeitos eleitos 
entre os 5.568 municípios 
onde houve disputa. Os pee-
medebistas têm ainda cinco 

governadores (Maranhão, 
Rio de Janeiro, Rondônia, 
Mato Grosso do Sul e Mato 
Grosso), sendo o terceiro 
em número de governado-
res, atrás do PSDB, com oito, 
e PSB, com seis cada.

Brasília - A presidente Dilma Rous-
seff disse ontem em Cascavel (PR), que 
o tempo em que o governante pergun-
tava a filiação partidária de governado-
res e prefeitos para decidir fazer ou não 
parcerias passou. Dilma participou da ce-
rimônia de abertura da feira Show Rural 
Coopavel 2013 e de entrega de retroes-
cavadeiras a 29 municípios paranaenses, 
ao lado do governador do Estado, Beto 
Richa, do PSDB, e da ministra-chefe da 
Casa Civil, a também paranaense Gleisi 
Hoffmann.

“O tempo em que o governante 
olhava para o governador ou o prefei-
to perguntando de que partido ele era 
passou. Hoje, jamais olhamos para op-
ção política, religiosa ou esportiva do 
prefeito ou do governador. Isto não 
pode ser critério para que nós façamos 
ou não parceria porque quem nos ele-
geu - a mim, ao governador e aos pre-
feitos - tem um nome só: é o povo deste 
país”, disse Dilma.

Antes da presidente, Beto Richa ha-
via tocado no assunto durante seu dis-
curso, dizendo que “o tempo das brava-
tas, da perseguição, ficou no passado”. 
Segundo ele, o momento é de dar as 
mãos e caminhar rumo ao mesmo obje-
tivo, que é o desenvolvimento econômi-
co e social do Paraná.

Dilma ressaltou a importância das 
parcerias com governadores e prefeitos 
para a execução de grandes programas 
do Governo Federal, como o Bolsa Fa-
mília. “É uma visão absolutamente pa-
trimonialista e oligárquica achar que o 
Estado ou os recursos do Estado perten-
cem ao governante. Eles pertencem ao 

povo deste país e é para eles que temos 
que olhar”, concluiu.

As 29 retroescavadeiras entregues 
ontem serão usadas na construção e re-
estruturação de estradas vicinais neces-
sárias aos agricultores familiares para 
vender seus produtos nas cidades. De 
acordo com o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário, que investiu R$ 4,1 
milhões nas máquinas, cerca de 88 mil 
pessoas do Oeste e Sudoeste paranaen-
se serão beneficiadas.

A meta do governo é entregar re-
troescavadeiras e motoniveladoras a 
todas as cidades com até 50 mil habitan-
tes, o que, segundo a presidente, repre-
senta quase 90% dos municípios. Dilma 
também disse que, a partir do segundo 
semestre deste ano, as prefeituras rece-
berão caminhões-caçamba. “É funda-
mental, para ter uma agricultura sólida, 
que essa estrutura das estradas vicinais 
esteja mais bem acabada e mais bem es-
truturada”.

A presidente disse que se surpre-
endeu com a qualidade da feira, orga-
nizada pela Cooperativa Agroindustrial 
de Cascavel, que serve como vitrine para 
empresas apresentarem aos produtores 
rurais novos equipamentos e tecnolo-
gias. “A feira coloca à disposição do 
Brasil inteiro o que tem de melhor em 
tecnologia agrícola”.

A presidente também visitou o mu-
nicípio de Arapongas (PR), onde fez o 
lançamento do Programa Terra Forte, 
que busca promover a agroindustria-
lização de assentamentos da reforma 
agrária. O lançamento aconteceu   na 
inauguração da Agroindústria de Lei-
te da Cooperativa de Comercialização 
e Reforma Agrária União Camponesa, 
instalada no Assentamento Dorcelina 
Folador.

Presidente Dilma Rousseff diz 
que não discrimina a oposição
Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Brasília – Encerra hoje o 
prazo para os selecionados na 
segunda chamada do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 
fazerem a matrícula nas insti-
tuições de ensino superior. Os 
selecionados devem verificar, 
com a instituição de ensino em 
que foram aprovados, o local, 
o horário e os procedimentos 
para a matrícula.

A segunda chamada foi 
divulgada no dia 26 de janei-
ro. Quem ainda não conferiu o 
resultado pode fazê-lo na pá-
gina do Sisu, nas instituições 

participantes e na Central de 
Atendimento do Ministério da 
Educação (MEC), por meio do 
telefone 0800-616161.

O Sisu é o sistema in-
formatizado do MEC no qual 
instituições públicas de ensi-
no superior oferecem vagas 
para candidatos participantes 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Os candidatos 
não convocados nas duas cha-
madas podem integrar a lista 
de espera. As instituições de 
ensino participantes do Sisu 
usam essa lista para convocar 
candidatos a vagas remanes-
centes. O prazo de adesão à 
lista de espera vai até 8 de fe-
vereiro. A convocação dos can-

didatos ocorrerá no próximo 
dia 18. Pode aderir à lista de 
espera o candidato não sele-
cionado em nenhuma de suas 
opções de curso nas chamadas 
regulares e aquele seleciona-
do em sua segunda opção de 
curso, independentemente de 
ter efetuado a matrícula. Na 
lista de espera, o candidato só 
pode concorrer a sua primeira 
opção de vaga.

Na primeira edição de 
2013, o Sisu ofereceu 129,3 
mil vagas em 3,7 mil cursos. Ao 
todo, 101 instituições públicas 
aderiram ao sistema para a se-
leção de estudantes com base 
nas notas obtidas no Enem. Ao 
todo, foram 1.949.958 inscritos.

Brasília - Os bancos não 
terão expediente nos dias 11 e 
12 de fevereiro, em função do 
feriado de Carnaval, de acordo 
com a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban). Na quarta-
-feira (13), as agências abrirão 
às 12h. As contas de consumo 
e os carnês com vencimento 
nessas datas poderão ser pa-
gos no primeiro dia útil após 

o feriado (13), sem acréscimo. 
A população ainda pode utili-
zar os meios alternativos de 
atendimento, como os caixas 
eletrônicos e a internet. A Fe-
braban lembra que, normal-
mente, os tributos vêm com 
datas ajustadas ao calendário 
de feriados.

“Mesmo durante o feria-
do, os canais como internet 
banking e caixas eletrônicos 
funcionarão normalmente. Os 
canais alternativos para tran-
sações bancárias facilitam a 

vida do consumidor”, diz o di-
retor adjunto de Serviços da 
Febraban, Walter Tadeu Pinto 
de Faria. 

Os clientes também podem 
agendar nos bancos o paga-
mento das contas de consumo 
ou pagá-las (as que têm código 
de barras) nos próprios caixas 
automáticos ou em correspon-
dentes bancários. Os boletos de 
clientes cadastrados como “sa-
cados eletrônicos” poderão ser 
agendados ou pagos por meio 
do débito direto autorizado.

Termina hoje prazo para as 
matrículas da 2ª chamada

Febraban informa que bancos 
fecharão durante o Carnaval

SISU

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Henrique Eduardo Alves é deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Norte e está há 42 anos na Câmara dos Deputados

Stênio Ribeiro
Da Agência Brasil
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Os protestos contra  
o governo já mataram
mais de 60 pessoas

Ataque suicida mata 23 pessoas e 
deixa outras 44 feridas no Iraque

Iraque  (AFP) - Ao me-
nos 23 pessoas morreram 
e 44 ficaram feridas ontem 
em um atentado suicida em 
Taji, 25 km ao norte de Bag-
dá, capital iraquiana, infor-
maram fontes médicas e de 
segurança.

O atentado causou a 
morte de 20 integrantes da 
milícia Sahwa e de três solda-
dos, segundo dados de três 
hospitais da região de Taji. 

O ataque foi pratica-
do contra membros da 
milícia Sahwa, criada em 
2006 por chefes tribais 
para combater a Al-Qaeda 
nas regiões sunitas. Eles 
estavam recebendo seus 
salários próximo a uma 

base militar no momento 
do atentado.

Segundo o prefeito de 
Taji, Raad Faysal Abas, con-
sultado pela AFP, entre os 
milicianos atacados havia 
sunitas e xiitas.

“Este é o pior ataque 
ocorrido em minha cidade 
nos últimos dois anos. É 
horrível. As vítimas são to-
das jovens que queriam ser-
vir seu país”, lamentou.

“Nossa cidade vive uma 
situação instável. Os Sahwa 
conhecem todo mundo, 
controlam tudo. São indis-
pensáveis”, acrescentou.

Na semana passada, o 
governo de Nuri al-Maliki 
decidiu aumentar o salário 
mensal dos 41.000 integran-
tes do Sahwa do Iraque de 
300.000 dinares (cerca de 
350 dólares) para 500.000 
dinares (416 dólares).

O ministro da Cultu-
ra do Egito, Mohamed 
Saber Arab, se demitiu 
ontem para “denunciar a 
brutalidade policial”, se-
gundo a imprensa oficial.

A agência oficial 
Mena anunciou a renún-
cia de Arab sem forne-
cer detalhes, enquanto 
o jornal governamental 
“Al-Ahram” indicou que 
o ministro tomou a ati-

tude em protesto após as 
imagens de um manifes-
tante nu sendo espanca-
do pela polícia em frente 
ao palácio presidencial no 
Cairo. A polícia do Egito 
pediu desculpas depois 
da transmissão pela tele-
visão estatal das imagens.

O homem nas ima-
gens é Hamada Saber, um 
pintor que mora do Cai-
ro. Ele foi arrastado, teve 

suas roupas arrancadas e 
foi espancado por poli-
ciais. Tudo aconteceu per-
to do palácio presiden-
cial, durante um protesto 
na última sexta-feira. O 
presidente Mohammed 
Mursi disse que foi um 
incidente isolado, mas pe-
diu uma investigação.

A nova onda de pro-
testos começou no final 
de janeiro, quando a 

oposição convocou uma 
manifestação para mar-
car o segundo aniversá-
rio do protesto de 25 de 
janeiro de 2011 - mar-
cante na chamada Pri-
mavera Árabe, que, ao 
final, levou à deposição 
do ditador Hosni Muba-
rak. Mais de 60 pessoas 
já morreram desde o iní-
cio da onda de protestos 
no Egito

Ministro da Cultura se demite para 
denunciar a brutalidade de policiais

NO EGITO

O Exército de Israel pren-
deu nesta segunda-feira 25 
militantes do Hamas em uma 
operação em três cidades da 
Cisjordânia. A ação foi con-
firmada pelos militares, mas 
sem dar detalhes sobre as cir-
cunstâncias das detenções.

 Segundo a agência de 
notícias palestina Wafa, as 
prisões foram feitas nas ci-
dades de Hebron, Nablus e 
Ramallah e prenderam 23 
integrantes do grupo radi-
cal, dentre eles três deputa-
dos  - Ahmad Atun, Hatem 

Qufeisheh e Mohamad al Tun.  
Os três são integrantes da co-
ligação Mudança e Reforma, 
que contou com o apoio do 
Hamas durante a eleição par-
lamentar na Cisjordânia, em 
2011. Ahmad Atun também 
foi preso em 26 de setembro 

de 2011 pelo Exército isra-
elense, antes de ser expulso 
para a Cisjordânia.

 Após estas prisões, su-
biu para 12 o número de de-
putados do Hamas no Parla-
mento palestino presos na 
Cisjordânia.

Israel prende 25 militantes do Hamas 
Na cIsjOrDâNIa
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Botafogo e Treze 
tropeçam na oitava 
rodada do Paraibano

VITÓRIA SOBRE HOLANDÊS

Pezão fatura US$ 50 mil
Paraibano pode fazer
uma revanche com
Cain Velasquez

Herbert Clemente
Especial para A União

Poucos pensavam que o 
paraibano Antônio “Pezão” 
Silva, considerado o azarão 
do UFC 156, pudesse atro-
pelar Alistair Overeem na 
madrugada do último sába-
do em Las Vegas, nos Esta-
dos Unidos. Mas o fato é que 
Pezão se blindou da opinião 
pública e entrou no octógono 
para derrotar e calar a boca 
do gigante holandês, que pro-
vocou muito o paraibano nas 
entrevistas que antecederam 
a luta. No fim do confronto 
entre os pesos pesados, Pe-
zão venceu por nocaute téc-
nico e faturou o prêmio de 50 
mil dólares pelo melhor no-
caute da noite, além de ficar 
mais perto de ganhar uma 
chance para disputar o título 
da categoria.

Junto com a vitória de 
Pezão por nocaute técnico 
aos 25 segundos do terceiro 
round, veio o desabafo do 
paraibano, que precisou ser 
contido pelo árbitro por não 
aceitar o fim do duelo contra 
Overeem.

“Eu estava muito bravo 
porque ele não me respeitou, 
e você só vence uma luta den-
tro do octógono. Ali, naquele 
momento, eu só dizia: ‘Ei, le-
vante, venha lutar, eu quero 
mais! Ensinei o Overeem a 
me respeitar”, declarou o lu-
tador brasileiro na coletiva 
de imprensa realizada após o 
evento.

Também durante a coleti-
va de imprensa promovida de-
pois das lutas, o presidente do 
Ultimate Fight Championship, 
Dana White, admitiu a possi-
bilidade de o paraibano fazer 
uma revanche contra o atual 
campeão dos pesos pesados, 
Cain Velasquez.

“O Pezão pareceu muito 
bom hoje. Ele enfrentou re-
centemente o Cain, mas do 
jeito que ele lutou hoje, me 
impressionou. Talvez a gen-
te faça essa luta de novo. Eu 
não me oporia a dar ao Pezão 
essa luta pelo jeito que ele se 
apresentou hoje”, disse Whi-
te. Pezão e Cain Velasquez 
se enfrentaram na estreia do 
brasileiro no Ultimate, em 

junho de 2012, em uma luta 
sangrenta marcada pela total 
superioridade do atual cam-
peão do UFC, que venceu o 
paraibano logo no primeiro 
round.

Apesar da vitória con-
tra o holandês colocar Pezão 
entre os favoritos na corrida 
pelo cinturão, Dana White 
preferiu não antecipar a pró-
xima disputa pelo título dos 
pesados e manteve o clima 
de mistério na coletiva de im-
prensa.

“Eu não quero pensar 
nisso agora. Nós só estamos 
falando o que vem agora para 
o Cain, mas há muitas lutas 
interessantes para fazermos 
na categoria dos pesados. O 
que vem agora para o Cain? 
Essa e a pergunta mais difí-
cil”, afirmou o presidente do 
UFC.

Sem Overeem, que esta-
va cotado para pegar Velas-
quez caso vencesse Pezão, o 
UFC parece ter agora apenas 
duas opções para o cinturão: 
dar a chance direta a Daniel 
Cormier, que vem como cam-
peão do Strikeforce, ou espe-
rar e ver se Fabrício Werdum 
passa por Minotauro em luta 
que deve ser confirmada para 
o meio do ano. No caso de 
Cormier, porém, o UFC pode 
ter um problema. Daniel trei-
na com Cain e não parece dis-
posto a enfrentá-lo.

Noite dos brasileiros – 
Com exceção de Gleison Ti-
bau, que perdeu para Evan 
Dunham por decisão dividida 
em luta válida pelo card pre-
liminar do UFC 156, a estre-
la dos brasileiros brilharam 
no maior evento de MMA do 
mundo. Demian Maia foi o 
primeiro representante do 
país a vencer no UFC 156. Ele 
derrotou Jon Fitch por deci-
são unânime dos juízes. 

Depois de Demian foi a 
vez de Pezão enfrentar Ove-
reem e sair vitorioso do oc-
tógono. Em seguida, Rogério 
“Minotouro” Nogueira ven-
ceu Rashad Evans por deci-
são unânime, no coevento 
principal da noite. Para fina-
lizar a edição de número 156 
do evento norte-americano, 
o campeão dos Penas, José 
Aldo, derrotou Frank Edgar 
também por decisão unâni-
me dos juízes e manteve o 
cinturão da categoria.

Dupla Rico/Ícaro vence paraibano na categoria adulta
A Paraíba deu um verda-

deiro espetáculo de técnica e 
garra no Vôlei de Praia, em mais 
uma etapa estadual Sub-19 e 
Adulto, que ocorreu no último 
fim de semana, na Praia de Cabo 
Branco, em João Pessoa, com a 
participação de duplas dos Esta-
dos do Maranhão, Minas Gerais, 
Tocantins e Distrito Federal. Nas 
duas categorias, os atletas con-
quistaram o primeiro lugar no 
pódio.

“Estes eventos mostram o 
quanto o Vôlei de Praia da Pa-
raíba está em ascenção e hoje 
é referência nacional. Temos 
atletas na Seleção Brasileira 
Sub-19, Sub-21 e na Seleção 
Adulta”, disse Giovanni Mar-
ques, responsável pelo Depar-
tamento de Vôlei de Praia da 
Federação Paraibana de Volei-

bol. Na categoria Adulta, a eta-
pa estadual contou com a par-
ticipação de mais de 40 atletas 
e 30 jogos foram realizados até 
se conhecer os vencedores. 

As disputas das finais fo-
ram de muita emoção por parte 
dos atletas num sol escaldante 
e vento forte. No final, a dupla 
paraibana Rico/Ícaro se sagrou 
campeã ao vencer os também 
paraibanos Klaus/Leandro. O 
terceiro lugar ficou com a dupla 
Averaldo/Bob Filho (TO/DF), 
com Lucas/Josias (MG/PB) na 
quarta colocação.

Pela categoria Sub-19, 
participaram 22 atletas que 
disputaram jogos muito de-
monstrando o excelente nível 
dos atletas desta categoria. 
Após 16 jogos o pódio foi o 
seguinte: George Wanderley 

e Pedro Resende, campeões;-
Caio Freire e Gabriel Mota, na 
segunda colocação e Thales 
Luan e Rodrigo Morais, em 
terceiro lugar. Victor Anibal e 
Christian Anderson foram os 
quartos colocados.

Homenagem
Os melhores atletas do 

ranking  paraibano 2012 fo-
ram homenageados no últi-
mo domingo, pela Federação 
Paraibana de Voleibol, enti-
dade filiada a Confederação 
Brasileira. Atletas das catego-
rias Sub-15, Sub-17, Sub-19, 
Sub-21, Sub-23, Adulto, Mas-
ter 35+, Veterano 50+ e de 
Dupla Mista receberam das 
mãos do presidente da enti-
dade, Potengi Lucena e tam-
bém de Giovanni Marques, 

do Departamento de Vôlei de 
Praia, suas medalhas de hon-
raria. “Uma justa homenagem 
para aqueles que após seis 
etapas durante a temporada, 
conquistaram a primeira co-
locação no ranking”, garante 
Potengi.

As homenagens foram 
feitas na arena montada da 
Federação Paraibana de Vôlei, 
na Praia de Cabo Branco, na 
capital. “Foi um momento de 
confraternização e reconheci-
mento aos atletas que se desta-
caram durante todas as etapas 
da temporada 2012. Foram ho-
menageadas também algumas 
pessoas e empresas, com a me-
dalha “Amigo do Vôlei de Praia 
Paraibano” pelos serviços pres-
tados a modalidade”, alegou o 
presidente da entidade.

VÔLEI DE PRAIA

O time feminino do 
Kashima retoma as ativida-
des hoje, depois da vitória 
de 1 a 0 no último sábado, 
contra o Sport-PE, na Copa 
do Brasil de Futebol Femi-
nino, no Estádio da Graça, 
em João Pessoa. Às 19h30, 
o elenco se reapresenta à 
treinadora Gleide Costa, 
no Campo da Aldeia SOS, 
em Mangabeira. Será o 
início da preparação para 
a partida do próximo dia 
16, na Ilha do Retiro, con-
tra o Leão da Ilha.

No jogo de volta, em 
Pernambuco, o represen-
tante paraibano precisa 
apenas de um empate 
para prosseguir na compe-
tição. Se o resultado for 1 
a 0 em favor do Sport-PE, a 
vaga será decidida em co-
branças de pênaltis. Mes-
mo perdendo por 2 a 1, o 

Kashima precisa de empate no jogo da volta
VITóRIA soBRE o sPoRT

Kashima garante a vaga, já 
que, se beneficia por gol 
marcado na casa do adver-
sário.

No jogo do último sá-
bado, quando venceu o 
Sport-PE por 1 a 0, o nome 
da partida foi a meia Kely, 
autora do gol que deu a 
vitória ao time paraibano.  
“É uma sensação de alívio 

que estou sentindo, ago-
ra. Sei que o placar não 
foi bom, mas é melhor 1 
a 0 do que nada. O jogo 
foi muito complicado e 
tivemos algumas falhas. 
Vamos tentar mais uma 
vitória, mesmo sendo na 
casa do nosso adversário. 
Sabemos que será mais 
complicado, mas iremos 

Jogadoras do Kashima fazem oração antes de entrar em campo

Disputas aconteceram na arena montada na Praia do Cabo Branco

O paraibano Antônio Pezão (D) massacra o holandês no terceiro roud e vence por nocaute na luta realizada no último sábado nos EUA

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

jogar com mais vontade 
ainda para se classificar”, 
afirmou a jogadora.

O time do Kashima-PB 
não tomou conhecimento 
da maior tradição do Spor-
t-PE e fez a sua estreia em 
competições nacionais em 
grande estilo. O jogo foi 
muito movimentado, com 
as duas equipes alternan-
do boas chances de abrir o 
placar. Mas foi o Kashima 
que balançou as redes, aos 
35 minutos do primeiro 
tempo. Alany cruzou na 
medida para Kely subir so-
zinha dentro da área e de 
cabeça abrir o placar. 

A técnica Gleide Costa 
reclamou do placar míni-
mo de 1 a 0, assim como, o 
desempenho do time. Ela 
acredita que o nervosismo 
das atletas pode ter atra-
palhado, afirmou.

Kashima e Sport  vol-
tam a jogar no próximo 
dia 16 na Ilha do Retiro.

FOTOS: Divulgação



Paraibano Dieguinho ajuda o 
Brasil ser campeão no Paraguai
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AMADOR

O torcedor do Sousa deixou 
o Estádio Marizão decepcio-
nado após mais uma derrota 
na Copa do Nordeste que 
eliminou a equipe das dispu-
tas na segunda fase. Muitas 
dispensas vem por aí e o 
presidente Aldeone Abrantes 
já falou que vai trazer novos 
reforços até a participação 
no Campeonato Paraibano 
de 2013 que só vai acontecer na primeira quinzena 
de março. Comenta-se que a barca vai sair cheia. O 
goleiro Marcelo Silva foi o primeiro a ser dispensado. 
O Sousa não conquistou nenhuma vitória nos cinco 
jogos disputados e ainda falta atuar diante do Sport, 
na Ilha do Retiro.

Sousa foi mal

Índice técnico do
Paraibano é sofrível
Já acompanhei vários jogos do Campeonato Pa-

raibano de 2013 e a maioria de dar sono tal a falta de 
criatividade dos jogadores. Apenas o Botafogo tem 
um elenco de primeira e os resultados espelham a sua 
superioridade em relação aos demais. A rigor, Botafogo 
e Treze têm sobrado e com pontuação acima da mé-
dia. Vejam que a diferença do segundo colocado para o 
terceiro já na segunda fase é de sete pontos, no caso o 
CSP e o quarto Atlético.

As atuações de Auto Esporte, Atlético, Paraíba, 
Nacional e Cruzeiro não chegam a empolgar o mais 
apaixonado torcedor dessas equipes que estão preocu-
padas em se manter na Primeira Divisão do que “peitar” 
os favoritos. Na sexta-feira passada, o CSP barrou o 
ataque do Botafogo e no domingo o Galo foi “comido” 
pelo Paraíba, dois resultados não esperados.

Em relação ao CSP, a equipe teve um início muito 
bom, mas caiu de produção e tenta se acertar na com-
petição. Faltando seis rodadas para o encerramento do 
primeiro turno falta apenas saber quem vai ser o primei-
ro: Botafogo ou Treze? Isso mostra o quanto o nosso 
campeonato está ruim tecnicamente.

Se você somar os pontos de Cruzeiro, Paraíba e 
Auto Esporte não chega aos pontos do Treze, segundo 
colocado, que tem 18 pontos. Além do mais, a competi-
ção tem registrado muitas goleadas como as aplicadas 
pelo CSP no Auto Esporte (7 a 1) e no Cruzeiro (8 a 2), 
sem falar no placar 4 a 0 que o Treze impôs ao Atlético, 
Auto Esporte e Nacional. O Botafogo também andou 
goleando o Paraíba por 5 a 0. Nunca se viu tanta golea-
da num Estadual, o que comprova o baixo índice técnico 
dos disputantes. Quem sabe com a entrada de Campi-
nense e Sousa no segundo turno o nível melhore. 

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A equipe do Boa Vista de 
Mandacaru conquistou um im-
portante torneio de futebol 
juvenil em Salvador no fim 
de semana, tendo como vice 
outra equipe da capital, a 
Esolinha Marretinha. O nosso 
futebol amador está em alta.

Boa Vista

Quem não foi ao Estádio da Graça no último sábado 
perdeu um grande jogo no futebol feminino pela Copa 
do Brasil entre Kashima e Sport Recife. A vitória do time 
paraibano veio comprovar a boa fase da equipe do Cristo 
que pode ir bem mais longe na competição nacional. 

A equipe de esportes de 
A União recebeu o Troféu 
Incentivadores dos Esportes 
Aquáticos em 2012 confe-
rido pela Federação de Es-
portes Aquáticos da Paraíba 
pelos relevantes serviços 
prestados a natação.

Homenagem

Kashima faz bonito

No mês de janeiro estive de férias como faço todo ano e  
o comando da equipe ficou a cargo do companheiro Mar-
cos Lima que não deixou a peteca cair. Agradeço também 
aos outros integrantes da equipe, Ivo Marques, Wellington 
Sérgio e Herbert Clemente pela dedicação nesse período.

Volta ao batente

Beach Soccer brasileiro
brilha no Paraguai com
mais uma conquista

O paraibano Diego Gou-
veia, o Dieguinho da Seleção 
Brasileira de Beach Soccer, 
foi uma peça importante na 
conquista da III Copa Ciudad 
de Encarnacíon pela equipe 
verde-amarelo, no Paraguai. 
Dieguinho foi o primeiro jo-
gador a marcar para o Brasil 
na final do torneio, realizada 
na noite do último sábado, 
contra o Paraguai. Na última 
partida do evento, a Seleção 
Brasileira bateu o Paraguai 
pelo placar de 5 a 3 e con-
quistou o bicampeonato da 
competição de forma invicta.

Diante de um adversário 
duro, empurrado pela torci-
da, e esbarrando na confu-
sa arbitragem, o Brasil deu 
mais uma demonstração de 
força. Contando com uma 
base de jovens valores, re-
forçada pela experiência do 
capitão Anderson, Dieguinho 
e Marquinhos, a Seleção Bra-
sileira conseguiu arrancar o 
excelente resultado diante 
dos donos da casa.

O Paraguai foi quem 
abriu o placar da partida, 
mas a reação veio imediata-
mente com Dieguinho, que 
empatou ainda no primeiro 
período e deixou o marcador 
em 1 a 1. No segundo perío-
do, Lucão marcou o segundo 
gol para os brasileiros, que 
tiveram mais facilidade na 
partida depois da expulsão 
de um dos atletas da equipe 
adversária.

Em vantagem e demons-
trando tranquilidade, o Bra-
sil aumentou com Boquinha 
e o jogo ficou em 3 a 1. Mes-
mo com um a menos, os pa-
raguaios conseguiram des-
contar, em pênalti duvidoso 
assinalado pela arbitragem. 
O gol animou os anfitriões, 
que tiveram a oportunidade 
da igualdade após outro pê-
nalti marcado.

A falta rendeu a expul-
são de Bernardo do time 
brasileiro, mas o Paraguai 
perdeu a chance, após a co-
brança para fora. O empate 
veio pouco depois, em mais 
um pênalti muito contestado 
pelos brasileiros: 3 a 3, pla-
car do segundo período.

A partir dali, o que se viu 
foi uma pressão enorme dos 
paraguaios em busca da vira-
da. Mas foi Lucão quem mar-
cou, de falta, dando a vanta-
gem para o Brasil. O Paraguai 
era só ataque, Marquinhos se 
desdobrava com defesas di-
fíceis e ainda contava com a 
ajuda das traves, onde os ri-
vais pararam duas vezes. 

Marcando forte, o Brasil 
suportava bem as investidas 
dos paraguaios e, a três se-
gundos do apito final, o ma-
ranhense Eudim, selou a vi-
tória, calando a arena. Festa 
em verde e amarelo em En-
carnación.

Brasil mostra 
a sua força no 
esporte e ganha 
do Paraguai 
por 5 a 3 em 
jogo elitrizante 
e decidido nos 
minutos finais

A equipe brasileira de Beach Soccer que conquistou a III Copa Ciudadde Encaracion no final de semana

A Colômbia derrotou o Paraguai no 
domingo passado, por 2 a 1, em Mendo-
za, na Argentina, e conquistou o título do 
Sul-Americano Sub-20 pela terceira vez em 
sua história. A seleção colombiana, que já 
havia vencido o torneio em 1987 e 2005, 
terminou o hexagonal final com 12 pontos, 
dois a mais do que o Paraguai. 

As duas seleções estão classificados para 
o Mundial Sub-20, que vai acontecer na Tur-

quia entre os dias 21 de junho e 13 de julho. 
O Uruguai, que terminou o Sul-Americano 
na terceira colocação do hexagonal, com 
nove pontos, e o Chile, que ficou em quarto, 
com sete pontos, também estão garantidos 
no Mundial. 

Potências do continente, Brasil e Argen-
tina não vão participar do torneio, já que não 
se classificaram nem para o hexagonal final 
do Sul-Americano. 

Colômbia chega ao seu terceiro 
título no Sul-Americano Sub-20

Jogadores colombianos fazem a festa após a conquista do título Sul-Americano Sub-20

A principal piscina 
olímpica do Flamengo será 
interditada para realização 
de obras estruturais. A di-
reção do clube informou, 
em comunicado, que o va-
zamento de água no local 
acabou ajudando a elevar 
a conta para mais de meio 
milhão de reais por mês. 
Ainda não há uma previsão 
de quando ela voltará a fun-
cionar novamente.

A direção do Flamengo, 
que já havia dispensado a 
equipe de natação do clube 
no fim do ano passado, dis-
se que a decisão de inter-
ditar a piscina foi tomada 
depois de um laudo técnico 
apontar o atual estado da 
estrutura do local.

O comunicado desta-
cou ainda que o vazamen-
to, “além de ter gerado um 
alto risco” para quem usava 

Vazamento obriga Flamengo a 
interditar sua piscina olímpica

FOTOS: Divulgação

Piscina do Fla vinha causando sérios prejuízos na conta de água

a piscina, também “trouxe 
problemas financeiros para o 
clube”. Segundo o Flamengo, 
os problemas estruturais re-
presentariam uma perda de 
6,5 mil litros de água por dia 
e isso teria ajudado a elevar 

a conta de água para mais 
de meio milhão de reais por 
mês. A arquibancada e parte 
do deck da piscina 2 tam-
bém estão com problemas e 
serão interditados tempora-
riamente. 



Líderes tropeçam na oitava rodada
paraibano 2013

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Briga pela liderança 
segue sem alteração 
após tropeço do Galo

A oitava rodada do 
Campeonato Paraibano foi 
atípica e com resultados 
surpreendentes, com uma 
reação incrível dos clubes 
que estavam entre os últi-
mos na tabela de classifica-
ção e uma decepção dos pri-
meiros colocados. Em João 
Pessoa, na última sexta-
feira, o Botafogo não con-
firmou o seu favoritismo e 
amargou um empate sem 
gols contra o CSP. Numa 
noite totalmente negra para 
o Belo, até Warley perdeu 
um pênalti e a arbitragem 
anulou um gol do alvinegro, 
que para muitos, foi legal. 
Com este resultado, o Bota-
fogo foi para 20 pontos se 
mantendo na primeira co-
locação e o CSP passou para 
11 pontos, subindo para a 
terceira colocação.

Na próxima rodada, pro-
gramada para quinta-feira, O 
Belo vai encarar o Atlético na 
Graça, às 20h30. Já o CSP vai 
até Itaporanga enfrentar o 
Cruzeiro, no Zezão, às 15h15.

Uma surpresa ainda 
maior proporcionou o Tre-
ze. Favorito para vencer o 
até então lanterna Paraíba e 
assumir a liderança do Cam-
peonato Paraibano, o Galo 
decepcionou e acabou per-
dendo por 1 a 0 para o Carca-
rá do Sertão, em partida dis-
putada no último domingo, 
no Perpetão, em Cajazeiras. 
A derrota custou caro por-
que além de permanecer na 
segunda colocação, o alvine-
gro viu a diferença para o lí-
der Botafogo aumentar para 
2 pontos.  

Já o Paraíba, com a vi-
tória, deixou momentanea-
mente a lanterna, subindo 
agora para a penúltima co-
locação com 5 pontos (sem 
computar o resultado do 
jogo Auto Esporte e Nacio-
nal, realizado ontem à noite 
na Graça, em João Pessoa).

Na próxima rodada, o 
Treze vai tentar a recupera-
ção enfrentando o Nacional 
de Patos, na quinta-feira, às 
20h30, no Estádio José Ca-
valcante, em Patos.  Na mes-
ma data e horário, o Paraíba 
vai receber o Auto Esporte, 
no Estádio Perpetão, em Ca-
jazeiras.

Outro resultado sur-
preendente aconteceu no 
domingo, no Estádio Zezão, 
em Itaporanga. O Cruzeiro, 
jogando em casa com o apoio 
da torcida, deu o troco no 
Atlético e venceu por 1 a 0 
o Trovão Azul. Com este re-
sultado, a Raposa do Sertão 
pôde respirar por enquanto 
e conseguiu sair da zona de 
rebaixamento, com 6 pontos. 
Já a equipe de Cajazeiras per-
maneceu com 11 pontos e 
caiu da terceira para a quarta 
posição.

Na nona rodada, o Cru-
zeiro receberá o CSP, nesta 
quinta-feira, às 15h15, no Es-
tádio Zezão, em Itaporanga. 
Já o Atlético irá a João Pessoa 
enfrentar o Botafogo, também 
na quinta -feira, às 20h30.

A oitava rodada foi com-
pletada com Auto Esporte e 
Nacional de Patos, ontem, às 
20h30, no Estádio da Graça. 
Nós não temos o resultado 
desta partida, pois o horário 
do jogo ultrapassou ao do fe-
chamento do jornal.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo e Treze fizeram o melhor do jogo do Campeonato Paraibano de 2013 e seguem na briga pela liderança do turno. O Belo está na frente com dois pontos a mais

FOTOS: Gustavo Almeida

A segunda derrota para o 
Fortaleza - 1 a 0 no Marizão, 
domingo - e a consequente eli-
minação precoce da Copa do 
Nordeste já começaram a fazer 
estragos nas hostes do Sousa. 
Ontem a diretoria confirmou 
a demissão do goleiro Marcelo 
Silva. Novas demissões deverão 
acontecer nas próximas horas. 
A situação do técnico Reginal-
do Sousa é crítica e ele também 
deverá ser demitido. Segundo 
fontes do próprio clube, ele já 
não tem mais clima para traba-
lhar com alguns jogadores e os 
resultados negativos deixaram a 
torcida muito insatisfeita com o 
seu trabalho.

O Sousa volta a campo 
amanhã, às 21h15, no Estádio 
da Ilha do Retiro, em Recife, 
contra o líder Sport. No primei-
ro jogo entre as duas equipes 
houve empate em 1 a 1, no Ma-
rizão, em Sousa. O Dinossauro 
não só não tem mais chances 
de classificação, como também 

não sairá mais da lanterna do 
grupo B, mesmo se vencer o 
Leão da Ilha.

A diretoria deve anunciar 
até o final de semana uma lista 
de reforços para as disputas da 
segunda fase do Campeonato 
Paraibano, bem como o nome 
de todos os atletas que serão 
dispensados. Segundo o presi-
dente Aldeone Abrantes, a re-
forma será grande e o Sousa vai 
entrar para brigar pelo título da 
competição. É bom lembrar que 
o Dinossauro vai passar um lon-
go período sem jogos, já que a 
sua participação no Paraibano 
só será na segunda fase, que só 
vai começar em março.

Raposa sonha com liderança
Após a derrota para o San-

ta Cruz por 2 a 0, no último sá-
bado em Recife, o Campinense 
se prepara agora para encarar 
o Feirense, amanhã, às 21h15, 
no Estádio Amigão em Cam-
pina Grande. Para recuperar a 

liderança do grupo D, que ago-
ra pertence a Cobra Coral de 
Pernambuco, a Raposa terá de 
vencer o Feirense e torcer por 
uma derrota do Santa ou em-
pate, contra o CRB, amanhã em 
Maceió.

Caso o Campinense termine 
como está, na segunda coloca-
ção, o possível adversário será o 
Fortaleza, clube que o torcedor 
rubro-negro não guarda boas 
lembranças. Foi o Fortaleza, 
junto com o CRB, que fizeram 
um jogo contestado pelo Cam-
pinense, que acabou eliminan-
do o time paraibano da Série C 
em 2010. Há denúncias de que o 
jogo foi arrumado e que o time 
alagoano deixou o Fortaleza 
vencer pelo placar que precisava 
e ainda começaram o jogo com 
atraso para acompanhar o resul-
tado de Campinense e Guarany, 
e assim saber de quantos gols 
precisava o clube cearense.

Como consolo, o Campi-
nense se vingou este ano e der-

rotou duas vezes o CRB, con-
tribuindo decisivamente para 
a eliminação  precoce do time 
alagoano na Copa do Nordes-
te. Agora, a torcida espera uma 
nova vingança, caso a Raposa 
enfrente o Fortaleza na pró-
xima fase da competição. Se o 
Rubro-negro conseguir termi-
nar em primeiro do grupo, vai 
enfrentar o Sport de Recife, pri-
meiro do grupo B.

A equipe se reapresentou 
ontem no Renatão e começou 
os treinos para o jogo desta 
quarta-feira. O técnico Olivei-
ra Canindé ainda está otimista 
quanto a recuperação da lide-
rança do grupo. Para este jogo 
contra o Feirense, ele não vai 
poder contar com Panda, que 
foi expulso no jogo contra o 
Santa Cruz. Hoje, o treinador 
deverá fazer um coletivo apron-
to, quando decidirá quem será 
o substituto. No mais, o time de-
verá ser o mesmo que começou 
jogando no Arrudão.

Goleiro Marcelo Silva é o primeiro a deixar o Sousa
cOPA dO nORdEsTE

O Campinense está 
classificado e ainda 

luta pelo primeiro 
lugar. Precisa vencer o 

Fierense e torcer por 
tropeço do Santa Cruz
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Goleiro diz não temer 
pressão em sua volta
contra a Inglaterra

Quando o Júlio César, 33, 
trocou um gigante do futebol 
italiano por um nanico do fu-
tebol inglês, em agosto passa-
do, parecia o fim de sua grande 
fase e o afastamento definitivo 
da seleção brasileira.

Nesta semana, o goleiro 
do Queens Park Rangers (ex
-Inter de Milão) deverá ser 
o titular da primeira partida 
de Luiz Felipe scolari no time 
da CbF, contra a Inglaterra.

“Quando você joga num 
time mais modesto, a bola 
chega mais”, admite Júlio Cé-
sar à Folha, por telefone, com 
algum bom humor. “Eu tenho 
que saber que minha realida-
de hoje é o QPR.”

O time é o lanterna do 
Inglês, e só não apanha mais 
a cada rodada porque tem o 
brasileiro sob as traves.

Depois de sete tempo-
radas na Inter (onde ganhou 
cinco italianos, a Copa dos 
Campeões e o Mundial de 
Clubes), Júlio César diz que, 
agora, “manter o QPR na pri-
meira divisão seria um título.”

Titular absoluto da se-
leção na era Dunga, o golei-
ro perdeu espaço com Mano 
Menezes. Jogou a Copa Amé-
rica de 2011, mas depois 
ficou pelo caminho, como 
Lúcio, Maicon e outros vete-
ranos.

“Não sei o que se pas-
sava na cabeça da comissão 
técnica anterior. Mas nun-
ca fiquei chateado”, conta. 
“sempre procurei trabalhar 

para voltar, nunca pensei que 
meu ciclo tivesse acabado.”

Júlio César jura que nun-
ca ficou chateado ou magoado 
com o antecessor de Felipão.

“Mas sempre que troca 
o treinador, quem não está 
sendo chamado ganha uma 
nova esperança”, afirma.

Mano testou vários go-
leiros ao longe de suas 40 
partidas pela seleção. Feli-
pão preferiu de cara o mais 
experiente deles. Aos 33, 
Júlio césar se diz no auge 
da forma física. “Ainda mais 
aqui na Inglaterra, onde os 
goleiros costumam jogar até 
os 40.”

Felipão telefonou para 
o goleiro antes de chamá-lo. 
“Falou que eu estava sendo 
observado, respondi que es-
tava bem motivado.”

O novo-velho goleiro da 
seleção conhece bem a his-
tória de barbosa, o camisa 1 
da Copa de 1950. Mas garan-
te que não se assusta com a 
pressão de defender o gol da 
seleção em outro mundial 
em casa.

“A responsabilidade é 
grande, não só do goleiro, 
mas do time todo. A torcida 
brasileira cobra bastante.”

Já o zagueiro David Luiz, 
do Chelsea, se apresentou 
lesionado à seleção brasilei-
ra que se reuniu ontem, em 
Londres. Ele vai permanecer 
com o grupo para nova ava-
liação antes do amistoso de 
amanhã, às 17h30 (de bra-
sília), contra a Inglaterra, em 
Wembley.

“Ainda estou sentindo 
a panturrilha. Vou ter uma 
avaliação com [o médico da 

Júlio César vai ser titular amanhã
SELEÇÃO BRASILEIRA

Foto: Divulgação

CBF, José Luiz] Runco. Já fiz 
os últimos três treinos com 
100%”, disse David Luiz, em 
Londres.

Os outros zagueiros da 
seleção para este amistoso 
são Dante, do bayern de Mu-
nique, Miranda, do Atlético 
de Madri, e Leandro Castan, 
da Roma.

Este será o primeiro jogo 
do brasil sob o comando de 

Luiz Felipe Scolari, que vol-
tou para a seleção em dezem-
bro para ocupar o lugar de 
Mano Menezes.

Na véspera de seu ani-
versário de 21 anos, Neymar 
se apresentou à seleção bra-
sileira na tarde de ontem, em 
Londres. Além do craque do 
santos, apenas Ronaldinho 
Gaúcho, do Atlético-MG, foi 
tão assediado por torcedores 

e caçadores de autógrafos na 
entrada do hotel onde a de-
legação está hospedada na 
capital inglesa. Num rápido 
contato com os jornalistas, o 
camisa 11 revelou que teve 
pouco tempo para conver-
sar com o técnico Luiz Felipe 
scolari, a quem chamou de 
“paizão”.

- É um paizão. Um cara de 
grupo, que trata todos de uma 

maneira muito positiva. Já jo-
guei contra, mas nunca traba-
lhei. Será a primeira vez. Será 
uma honra. Conversamos 
um pouco no voo, trocamos 
ideias, falamos do clássico (o 
Santos venceu o São Paulo por 
3 a 1), mas não falamos da 
seleção - afirmou o atacante, 
admitindo que algumas situa-
ções de jogo e da equipe mu-
dam com a troca de treinador.

O goleiro Júlio César não esperava mais ser chamado, mas agora quer mostrar toda a sua experiência e ser titular na Copa de 2014

Os problemas que  o Estádio Minei-
rão apresentou para a torcida de Minas 
Gerais na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 
contra o Atlético-MG, no último domin-
go, não passou em branco para o Gover-
no do Estado. O consórcio que ganhou a 
licitação para modernizar e administrar 
o estádio, Minas Arena, acabou sen-
do multado pelo governador Antônio 
Anastasia em R$ 1 milhão.

O valor parece pouco, se for anali-
sado que o preço gasto no investimento 
de uma sede da Copa das Confedera-
ções de 2013 e da Copa do Mundo de 
2014  foi de R$ 665 milhões.

Durante o clássico mineiro, que 
marcou a reabertura do estádio, as duas 
torcidas rivais se uniram na reclamação 
de infraestrutura e serviços. Anastasia, 
porém, elogiou a presença dos torcedo-
res. “Queria agradecer muito à torcida 
dos dois times, a todos os expectadores 
que lá estiveram e que fizeram um be-
líssimo espetáculo de torcida. Os inci-
dentes foram praticamente nenhum, o 
que mostrou de fato um padrão novo, 
de bom comportamento”, disse o go-
vernador.

Bares e restaurantes fechados, ba-
nheiros sujos, iluminação comprome-
tida e a falta d’água para beber e de 
higiene básica foram os principais em-
pecilhos encontrados por cruzeirenses e 
atleticanos.

“O Estádio Mineirão, sob o pon-
to de vista da sua concepção e da sua 
construção, está num padrão interna-

Após falhas, governo multa 
o consórcio em R$ 1 milhão

MINEIRÃO

cional, como eu tenho dito, digno dos 
melhores elogios. Todos viram lá o belo 
espetáculo, sob o ponto de vista da sua 
estrutura. Lamentavelmente, tivemos 
sérios equívocos, erros, defeitos, sob o 
ponto de vista da operação do estádio”, 
disse Anastasia, prometendo medidas.

“O governo, portanto, cumprindo 
o que determina o contrato de parceria 
e de concessão, vai fazer fiscalização de 
modo muito firme, muito enfático, para 
dar essa garantia a todos os torcedores 
mineiros, exatamente aos torcedores e 
aos times nós queremos agradecer ao 
espetáculo que foi lá realizado”, com-
pletou.

Torcedores reclamaram bastante no jogo

A Confederação brasileira 
de Futebol (CBF) divulgou na 
tarde de ontem a tabela com-
pleta da nova Copa do Brasil. 
Flamengo, Internacional e 
Atlético-PR serão as primeiras 
equipes da série A a entrar em 
campo no torneio, no dia 3 de 
abril. O time paranaense en-
frenta o brasil de Pelotas-Rs 
às 19h30m (de Brasília), no 
Estádio Bento Freitas. As equi-
pes carioca e gaúcha jogam no 
mesmo horário, às 21h50m. O 
Rubro-Negro encara o Remo-
PA no Mangueirão, enquanto 
o Colorado visita o Rio Branco
-AC na Arena da Floresta.

Já entre os clubes paraiba-
nos, o CsP é o primeiro a entrar 
em campo no dia 4 de abril 
diante do Coritiba, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande. 
Já o Campinense recebe o Sam-
paio Correa, no dia 10, também 
no Amigão.

Ponte Preta e Coritiba são 
as outras equipes da primeira 
divisão nacional que também 
entram em campo na primeira 
semana do torneio, só que no 
dia seguinte. O clube paulista 
duela com o Itabaiana-sE às 
19h30m, no Estádio Presiden-
te Médici. Já o time paranaense 
joga com o CSP-PB às 21h50m, 
no Amigão. Nas duas primeiras 
fases da competição, os visitan-
tes poderão eliminar a necessi-
dade da partida de volta em 
caso de vitória por dois gols ou 

CBF define tabela com CSP 
e Raposa atuando no Amigão

COpA dO BRASIL

mais de diferença.
As equipes brasileiras que 

estão na Libertadores - Grêmio, 
Fluminense, Corinthians, Atlé-
tico-MG e Palmeiras - entrarão 
automaticamente nas oitavas-
de-final, com a exceção do São 
Paulo, que no segundo semes-
tre vai defender o título da Copa 
Sul-Americana. Na vaga do time 
paulista estará o Vasco, time 
mais bem colocado no brasilei-
rão 2012 depois dos classifica-
dos para o torneio continental. 
Quando essas equipes entra-
rem no torneio, haverá um sor-
teio para definir um novo cha-
veamento até a final.

Ainda restam dois clu-
bes para completarem a lista 

de participantes. Um é do Rio 
Grande do Norte, que será o 
vencedor da primeira fase do 
Campeonato Potiguar desse 
ano. Já a última vaga será dis-
putada numa pré-Copa do bra-
sil, entre o Atlético Acreano e a 
Desportiva Ferroviária-ES. As 
equipes se enfrentam nos dias 
27 de fevereiro e 13 de março.

O torneio, que inaugura 
um novo formato de disputa 
este ano, terá ao todo 86 clubes 
e vai até o dia 27 de novembro, 
com sete fases mata-mata. A 
competição será interrompida 
no mês de junho, para a Copa 
das Confederações, e também 
não tem jogos previstos para o 
mês de setembro.

As duas equipes representam a Paraíba na Copa do Brasil 2013

Foto: Divulgação

Foto: Carlinhus Marques
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 001/2013, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis, lubrificantes, filtro de óleo, que tem como objeto abastecer a Frota de Veículos 
Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade, conforme especificado no anexo I do Edital; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTÍVEIS 
SANTIAGO LTDA - R$ 432.715,00.

Sertãozinho - PB, 22 de Janeiro de 2013.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes, filtro de óleo, que tem como objeto 

abastecer a Frota de Veículos Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade, conforme especificado 
no anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2013. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, FUS e PAB FIXO: 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 004/2013 - 23.01.13 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS 
SANTIAGO LTDA - R$ 432.715,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2013, que objetiva: Locação de veículos 
para suprir as necessidades do gabinete da prefeita e as diversas secretarias deste Município, 
conforme discriminação no anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório em favor de: ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI - R$ 196.900,00; IVANILDO 
FELIX DA SILVA - R$ 22.000,00; JOSÉ FARIAS DA COSTA - R$ 24.200,00; MANOEL CARDOSO 
SOBRINHO - R$ 49.500,00; MANOEL PORFIRIO MATIAS - R$ 22.000,00; RISOMAR DE PONTES 
SILVA - R$ 13.200,00; ROSIVALDO GONÇALVES BEZERRA - R$ 16.500,00.

Sertãozinho - PB, 25 de Janeiro de 2013.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos para suprir as necessidades do gabinete da prefeita e as diversas 

secretarias deste Município, conforme discriminação no anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 002/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, 
FUS e PAB FIXO: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 08/2013 - 31.01.13 - ALDERLANY 
CRISTINA ROCHA CAVALCANTI - R$ 196.900,00, CT Nº 09/2013 - 31.01.13 - IVANILDO FELIX 
DA SILVA - R$ 22.000,00, CT Nº 010/2013 - 31.01.13 - JOSÉ FARIAS DA COSTA - R$ 24.200,00, 
CT Nº 00011/2013 - 31.01.13 - MANOEL CARDOSO SOBRINHO - R$ 49.500,00, CT Nº 012/2013 
- 31.01.13 - MANOEL PORFIRIO MATIAS - R$ 22.000,00, CT Nº 013/2013 - 31.01.13 - RISOMAR 
DE PONTES SILVA - R$ 9.900,00, CT Nº 014/2013 - 31.01.13 - ROSIVALDO GONÇALVES BE-
ZERRA - R$ 16.500,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 003/2013, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Material de Expediente e Didático, para atender as necessidades de diversas Secretarias deste 
Município e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 139.093,60; MILA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 24.916,90.

Sertãozinho - PB, 23 de Janeiro de 2013.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Expediente e Didático, para atender as necessi-

dades de diversas Secretarias deste Município e aos Programas Federais. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, MDE, FUS, FUNDEB,BRASIL 
ALFABETIZADO,BRASILALFA,QSE, PAB FIXO,PDDE, PETI, PRO-JOVEM e CRAS: 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00005/2013 - 25.01.13 - MAURILIO 
DE ALMEIDA MENDES - R$ 139.093,60, CT Nº 00006/2013 - 25.01.13 - MILA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 24.916,90.

 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Gêneros 
Alimentícios, para atender as necessidades da Merenda Escolar, Creche Municipal e aos Programas 
Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 13:30 horas do dia 21 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos para 
Transporte de Estudantes deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 04 de Fevereiro de 2013.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços técnicos 
especializados na área jurídica - Advogado. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8631-6496.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 04 de Fevereiro de 2013
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de trans-
portes diversos e de estudantes da Zona Rural e adjacências para sede do Município. Recursos: 
Programas do Governo Federal; Transferências e recursos Próprios deste Município, 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: p.m.itatuba.comercial@gmail.com

Itatuba - PB, 05 de Fevereiro de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA BRAWNE - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, de estudantes, da Zona Rural e adjacências para sede do Município e demais 
localidades e vice e versa, conforme itinerário definido pelas Secretarias. Recursos: Programas 
do Governo Federal; Transferências e recursos Próprios deste Município, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8631-6496.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 01 de Fevereiro de 2013
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

PLANC DCT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - CNPJ Nº 16.854.745/0001-58, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Instalação para uma edificação comercial composta por duas torres com 30 pavimentos 
cada uma, situada à Rua Clóvis Rolim, S/N, Bairro dos Ipês, João Pessoa/PB, CEP: 58033-454 - 
Processo Nº 2013-000666/TEC/LI-1946.

PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO, CNPJ/CPF 075.369.254-68, torna público que re-
quereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia para a 
atividade de: 2ª etapa da implantação do loteamento urbano Novo Bairro com área total de 15,00 
ha, com 18 quadras e 554 lotes, situado no loteamento Novo Bairro, zona urbana de Santa Rita/
PB. Processo nº2013-000663/TEC/LP-1469.

PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO - CNPJ/CPF Nº 075.369.254-68. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
264/2013 em João Pessoa, 25 de janeiro de 2013 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Loteamento 
urbano com 08 (oito) quadras e 271 (duzentos e setenta e um) lotes. Na(o) – Granja “A”, Rua Pedro 
Camilo de Sousa, S/N, Gramame – SETOR 58 Município: João Pessoa - UF: PB. PROCESSO: 
2013-000261/TEC/LP-1414.

A PANIFICADORA SANTA CATARINA LTDA CNPJ/CPF Nº 04.272.137/0001-56 torna público que 
requereu junto A SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
a renovação da Licença de Operação Nº 231/2011/Processo 2013-000784. Para a atividade de 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO. Na(o) RUA ADERBAL PIRAGIBE – Nº 20, CEP 
58.310-000:  Município: CABEDELO – UF: PB

MANOEL PEREIRA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 455.792.108-68, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4880/2012 
em João Pessoa, 13 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Loteamento 
Augusto dos Anjos – 2ª etapa, às margens da rodovia PB-004, zona urbana da cidade de Sapé. 
Na(o) – PB 004 Propriedade Conceição, Perímetro Urbano Município: SAPÉ – UF: PB. Processo: 
2012-007796/TEC/LO-4047.

SAPE AUTO POSTO LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.842.435/0001-09, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4792/2012 
em João Pessoa, 11 de dezembro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Comércio de 
combustíveis: gasolina, álcool, diesel e óleo lubrificante. Na(o) – Rua Félix Antônio Nº 10 Sala A - 
Município: SAPÉ – UF: PB. Processo: 2010-007112/TEC/LO-2530.

AB CAVALCANTI & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.720.637/0001-15, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 38/2013 
em João Pessoa, 7 de janeiro de 2013 – Prazo: 610 dias. Para a atividade de: Posto de Revenda de 
Combustíveis (Gasolina, Óleo Diesel e Álcool) serviços de troca de óleo e loja de conveniências. Na(o) 
Av. Epitácio Pessoa – Nº 2690 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 2012-002906/TEC/LO-2977.

JEANDALO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO – CNPJ/CPF Nº 10.171.519/0001-96, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 201/2013 em João Pessoa, 18 de janeiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio de Combustíveis em Geral. Na(o) – Rua Hugo Santa Cruz nº 30 – Várzea Município: 
SUME – UF: PB. Processo: 2011-000661/TEC/LO-0222.

FERNANDES E SANTOS COMBUSTÍVEIS – LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.420.399/0001-86, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 64/2013 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio e venda de combustíveis em geral. Na(o) – Rua Ruy Barbosa, 405 Centro Município: 
GUARABIRA – UF: PB. Processo: 2010-002869/TEC/LO-0949.

AB CAVALCANTI & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.720.637/000-15, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 43/2013 
em João Pessoa, 7 de janeiro de 2013 – Prazo: 610 dias. Para a atividade de: Substituição dos 
tanques de combustível do posto. Na(o) Av. Epitácio Pessoa – Nº 2690 Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB. Processo: 2010-001601/TEC/LA-0048.

L.F. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO SERIDÓ) – CNPJ/CPF Nº 04.983.895/0001-
82, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4479/2012 em João Pessoa, 19 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis (Gasolina, Etanol e Biodiesel), Vendas 
de Lubrificante e GLP, Conveniências e Pousada. Na(o) – Sítio Sucesso – ROD. Anizio Marinho 
Município: VARZEA – UF: PB. Processo: 2012-003519/TEC/LO-3158.

CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.254.710/0001-52, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4803/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Comércio varejista de combustíveis, gasolina etanol e diesel, óleo lubrificante. Na(o) 
– Praça Monsenhor Francisco Coelho Nº 06 – Centro Município: ITABAIANA – UF: PB. Processo: 
2012-000528/TEC/LO-2346.

AUTO POSTO CRISTO DE COMBUSTÍVES LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.602.965/0001-33, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 294/2013 em João Pessoa, 1 de fevereiro de 2013 – Prazo: 274 dias. Para a atividade 
de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool, diesel), lubrificante. Na(o) Rua José Fran-
cisco da Silva – Nº 914 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000461/TEC/LO-4622.

CSN – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.981.880/0001-88, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 286/2013 em João Pessoa, 30 de janeiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com 64 unidades habitacionais autônomas. Na(o) – Rua Patativa do Assaré 
S/N – Mussumagro Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008913/TEC/LI-1353.

SC GLOBAL INVESTIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.540.559/0001-93, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instala-
ção nº 236/2013 em João Pessoa, 23 de janeiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial multifamiliar com 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais e sistema de 
esgotamento sanitário individual. Na(o) – Rua Cassia S/N LT 335 QD 125 – PARATIBE Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000040/TEC/LI-1899.

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE MANGUBA DE DENTRO – CPF Nº 
213.384.264-00, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Projeto Agro Florestal para Recuperação de Áreas 
– Área: 60,0ha – Zona Rural – Fazenda Pindorama – CAAPORA – PB. Processo: 2013-000772/
TEC/AA-1907.

RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – CNPJ Nº 03.562.340/0002-85, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação – Comércio Varejista de GLP – AC: 300m², situado a Rua João Caetano Ferreira nº 
72 – Bairro Alto da Bela Vista – PRINCESA ISABEL – PB. Processo: 2013-000763/TEC/LO-4695.

ANGELICO OLIVEIRA DA SILVA – torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Lavagem de Veículos, Lava Jato – AC: 
25m² - BELÉM – PB. Processo: 2013-000485/TEC/LO-4630.

ENGARRAFAMENTO COROA LTDA CNPJ Nº 35.504.133/0001-80, localizada na Rua Raniere 
Mazile, s/n, QD 22, Liberdade – Patos, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 476/2010, através 
do Proc. nº 2013-000561/TEC/LO-4650, para a atividade de Fabricação de Bebidas Alcoólicas.

MARIA DA PENHA MANOEL DOS SANTOS – CNPJ Nº 16.483.322/0001-79, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Ambiente, a Licença de Operação 
– Bar com música ao vivo AC-36m² - SANTA RITA – PB. Processo: 2013-000656/TEC/LO-4678.

JORGE LUIZ SANTANA ARAÚJO – CNPJ/CPF Nº 276.510.614-20, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
312/2012 em João Pessoa, 6 de fevereiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (Fossa 
Séptica e sumidouro), NA(o) – RUA Tiê Sangue, Quadra 108 – Lote 468 – Loteamento Atlantico 
Sul – PARATIBE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-003117/TEC/LO-1002.

ANA CRISTINA VIEIRA LINS – CNPJ/CPF Nº 10.888.557/0001-64, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 297/2013 
em João Pessoa, 1 de fevereiro de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Confecção e 
facção, bijuterias e artesanato. Na(o) – Rua Mario Moura Rolim Nº 166 – Cristo Rei Município: 
CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2013-000120/TEC/LO-4516.

QUATTRO ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 09.015.577/0001-41, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edi-
ficação Multifamiliar com 02 Unidades – AC: 113m² - LOT. Plano de Vida QD 20 LT 0471 – SANTA 
RITA – PB. Processo: 2013-000778/TEC/LI-1959.

QUATTRO ENGENHARIA LTDA Nº 09.015.577/0001-41, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edificação 
Multifamiliar com 02 Unidades – AC: 113m² - LOT. Plano de vida – SANTA RITA – PB. Processo: 
2013-000777/TEC/LI-1958.

Saúde notifica 208 casos de 
dengue no mês de janeiro
As cidades com mais registros 
foram João Pessoa, Cabedelo 
e Santana de Mangabeira

A Secretaria de Estado 
da Saúde divulgou, ontem, 
o 1º Boletim Epidemiológi-
co, sobre a dengue no ano, 
que compreende o período 
de 1º a 31 de janeiro. Neste 
ano, foram notificados 208 
casos suspeitos de dengue 
em todo o Estado, mesmo 
número registrado em igual 
período de 2012. 

De acordo com o bole-
tim, dos 208 casos notifi-
cados, 27 são casos de den-
gue clássica; dois casos de 
dengue com complicação; 
dois casos de febre hemor-

rágica; três óbitos suspeitos 
de dengue em investigação 
(dois em João Pessoa e um 
em Arara) e 177 casos sob 
investigação. 

“Avaliamos que tal si-
tuação necessita de ações 
imediatas junto à rede de 
assistência, vigilância am-
biental e vigilância epide-
miológica de cada muni-
cípio. Pois em semelhante 
período de 2012 foi apre-
sentado o mesmo núme-
ro de notificações (208)”, 
alertou a gerente executi-
va de Vigilância em Saúde, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES),Talita Tavares. 

Conforme o boletim, 
dos 223 municípios, oito 
apresentam maior número 

de notificações: João Pessoa 
(75 casos); Cabedelo (19 ca-
sos); Santana de Mangueira 
(16 casos); Esperança (13 
casos); Arara (11 casos); 
Teixeira (11 casos); Itapo-
ranga (seis casos) e Dona 
Inês (cinco casos). Outros 
29 municípios têm notifica-
ções de um até quatro casos 
e 186 municípios não pos-
suem notificação nenhuma 
no Sistema de Informações 
de Agravos de Notificação – 
Sinan. 

Segundo Talita Tava-
res, a SES vem orientando 
os municípios e se colo-
cando como parceira em 
várias ações, entre as quais 
a reestruturação dos Pla-
nos de Contingência dos 35 

municípios considerados 
prioritários pelo Progra-
ma Nacional de Controle 
da Dengue – PNCD; forta-
lecimento da rede assis-
tencial e laboratorial para 
o atendimento adequado 
aos pacientes, seguindo a 
classificação de risco para 
a doença; realização do 
LIRAa em 175 municípios 
do Estado com mais de 
2.000 mil imóveis, segundo 
orientação do Ministério 
da Saúde, e não mais nos 
35 municípios prioritários 
e qualificação para o traba-
lho de Campo dos Agentes 
de Combate às Endemias 
– ACEs dos municípios que 
tiveram mudanças no seu 
quadro funcional.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Infraes-
trutura, inicia hoje na cidade 
de Patos, a distribuição de 
mais 10 toneladas de ração 
animal para criadores preju-
dicados pela seca. O anúncio 
foi feito pelo secretário Efraim 
Morais durante reunião do 
Comitê Integrado de Enfren-
tamento à Estiagem, realizada 
na sede da Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Esta-
do da Paraíba (Aesa), em João 
Pessoa. 

Durante o evento, Efraim 
Moraes destacou a importân-
cia do auxílio aos criadores de 
gado: “De julho a dezembro, 
nós distribuímos gratuita-
mente 19 toneladas. Agora te-
mos mais 10. Até o momento 
já foram gastos cerca de R$ 9 
milhões e ainda temos mui-
to trabalho pela frente. Nos-
sa meta é doar 40 mil quilos 
de ração animal na Paraíba”. 
Segundo ele, 40 por cento do 
rebanho estadual foi dizimado 
pela estiagem. 

Outro tema abordado 
durante a reunião do Comitê 
foi a situação dos açudes. A 
Aesa apresentou um relatório  
sobre os 122 reservatórios 

monitorados pelo órgão. “Ao 
todo, nossos açudes estão com 
37,27% da capacidade máxi-
ma de acumulação. Em outu-
bro do ano passado era 46%, 
mas a perspectiva, com base 
em estudos meteorológicos, 
é de que chuvas significativas 
sejam registradas a partir des-
te mês de fevereiro”, explicou o 
diretor de Acompanhamento 
e Controle, Porfírio Catão. 

Destes reservatórios 
partem diariamente cerca de 
700 carros pipas para abas-
tecer áreas urbanas e rurais 
em todo Sertão paraibano. O 
Governo do Estado e Prefeitu-
ras disponibilizam quase 250 
veículos e outros 450 são de 
responsabilidade do Exército. 

Outro órgão estadual 
que participou da reunião do 
Comitê Integrado de Enfren-
tamento à Estiagem na Aesa 
foi a Companhia de Desenvol-
vimento dos Recursos Mine-
rais (CDRM). No ano passado, 
o órgão foi responsável pela 
perfuração de 196 poços e 
durante o mês de janeiro de 
2013 foram construídos oito 
na cidade de Belém, três em 
Tacima, quatro em Logradou-
ro e outros quatro em Caiçara.

SECA

Estado distribui mais 
10 toneladas de ração

Criadores começam a receber a ração hoje em Patos

Areia quer retomar 
atividades culturais

PARCERIA COM A PBTUR

A cidade de Areia (dis-
tante 122,5 Km de João 
Pessoa) pretende retomar 
as atividades culturais que 
a projetaram no cenário 
regional e em todo o país. 
Outra intenção da nova 
administração municipal é  
criar novos roteiros turísti-
cos. O primeiro passo vai 
ser a retomada do Carna-
val Tradição que pretende 
trazer de volta as orques-
tras de frevo, marchinhas, 
Ala ursa e o ‘Pereirinha’, 
com os festejos sendo rea-
lizados no Centro da cida-
de e contando com a parti-
cipação da população.  

Nesse sentido, repre-
sentantes da Secretaria 
de Turismo e Eventos de 
Areia estiveram reunidos 
com a presidente da Em-
presa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), Ruth Avelino 
Cavalcanti, o diretor de 
Economia e Fomentos, 
Francisco Linhares, e com 
o coordenador de Eventos 
da PBTur, João Wharles, na 
quarta-feira (30) e forma-
lizaram o pedido de par-
ceria do órgão estadual. 
O “Carnaval de Todos”, 
tema escolhido pelo muni-
cípio, será aberto no sába-
do, quando a população 
conhecerá o rei e a rainha 
do Carnaval.

Pela programação ha-
verá o desfile da Ala ursa, 
‘Pereirinha’ e apresenta-
ção dos Blocos Carnavales-
cos. “Será um Carnaval de 
rua. É uma coisa familiar 
e que vai gerar em torno 
de 150 empregos tempo-
rários. Existem mais de 
30 barracas cadastradas”, 
relatou o secretário de Tu-

rismo e Eventos de Areia, 
Adriano Nunes.

De acordo com o se-
cretário, a reunião teve 
como pauta os trabalhos 
que serão desenvolvidos 
neste ano. “Pretendemos 
criar novos roteiros para 
Areia; estreitar os laços 
com as operadoras e agên-
cias de viagem, divulgar os 
nossos produtos. Então, 
buscamos a parceria da PB-
Tur para traçar esses rotei-
ros, bem como para ouvir 
do órgão quais os proble-
mas que vêm sendo detec-
tados em Areia e quais as 
sugestões que o órgão tem 
a nos oferecer”, afirmou 
Adriano.

Segundo Adriano, 
a identidade do municí-
pio de Areia sempre foi a 
cultura. A proposta é que 
depois da retomada do 
Carnaval Tradição, o mu-
nicípio realize o Evento de 
Aniversário de Pedro Amé-
rico (artista plástico brasi-
leiro, nascido em Areia), 
que deverá acontecer no 
mês de abril. Depois co-
memorar o aniversário da 
cidade, no mês de maio, 
será realizado o ‘Caminhos 
do Frio’ e retomar o Festi-
val de Artes, bem como o 
Festival Brasileiro da Ca-
chaça e Rapadura.

“O Festival Brasileiro 
da Cachaça e Rapadura 
projetou Areia nacional-
mente. Inclusive, nós tí-
nhamos 120 engenhos em 
‘fogo morto’. Ou seja, não 
estava funcionando. Hoje, 
contamos com mais de 30 
engenhos em atividade, 
graças a esse festival”, ob-
servou Adriano Nunes.

FOTO: Alberi Pontes/Secom-PB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013, no dia 21 
de fevereiro de 2013, ás 11h00min, que tem como objetivo a Aquisição de Pães, Bolos, Biscoitos, 
Verduras, Frutas, Carne e Fígado Bovino, destinados ao consumo em escolas, creches, peti e 
diversas secretarias deste município, 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, 05 de fevereiro de 2013.

Jose Idomar de Souza Bento     
Pregoeiro (a) Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 011/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 011/2013, no, dia 25 de 
fevereiro de 2013, ÀS 11h30min., que tem como objetivo a Aquisição de Produtos de Higiene e 
Limpeza, destinados ao consumo de diversas secretarias deste município, conforme descritos e 
especificados no ANEXO I - Termo de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta 
licitação.  Os interessados poderão retirar o edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR-
RAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA.

Carrapateira PB, 05 de fevereiro de 2013 .

FRANCIHERMES PEDROSA DA SILVA
Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 010/2013
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 010/2013, do tipo menor preço por item, para prestação de serviços para o transporte 
de estudante e outros, cuja abertura será no dia 22.02.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  86, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 04 de Fevereiro de 2013.

HOSANA GONSALO DA SILVA 
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA, Estado da Paraíba, 

usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 
junho de 1993, e suas atribuições posteriores resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a decisão da 
Comissão de Licitação – C.P.L., ao Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO de 
Nº 003/2013, em favor dos seguintes licitantes classificados: 

O Sr. João Batisa Leite, apresentou proposta no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco) por viagem 
– item 13, Sr. Antonio Marcos Araújo da Silva, apresentou proposta no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais) por viagem – item 12, Sr. João Apolinário de Oliveira, apresentou proposta no valor de R$ 
600,00 (seiscentos reais) mensal – item 20, Sr. Woston Luiz de Oliveira, apresentou proposta 
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensal – item 27, Sr. Gilmar Marciel Tiburtino Leite, 
apresentou proposta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal  – item 19, Sr. Sebastião 
de Souza Leite, apresentou proposta no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por viagem 
– item 03, Sr. Sebastião de Souza Leite, apresentou proposta no valor de R$ 75,00 (setenta e 
cinco reais) por viagem – item 04, Sr. Dantes Tiburtino Leite, apresentou proposta no valor de R$ 
700,00 (setecentos reais) mensal – item 31, Srª. Ivonilda Oliveira Lima, apresentou proposta no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensal – item 23, Srª Edjane Maria Alves Batista, apresentou 
proposta no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensal – item 16, Srª. Neuma Maria 
de Araújo, apresentou proposta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) Mensal – item 30, Srª. 
Maria do Socorro Neves Alves, apresentou proposta no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 
reais) Mensal – item 24 e Sr. Ailson Carvalho de Lucena, apresentou proposta no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais)  por viagem – item 22.

Olho D´agua - PB, 04 de Fevereiro de 2013.

Francisco de Assis Carvalho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº.008/2013, 
no dia 21 de fevereiro  de 2013, ás 09h30min, horário local, que tem como objetivo a aquisi-
ção de alimentação do tipo: merenda, almoço e janta, destinados aos Contratados do PSF, 
PSBF, Prestadores de Serviços e outros funcionários deste município, conforme descritos 
e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  os itens encontram-se especificados 
no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o edital na sede da 
prefeitura municipal

SANTA HELENA PB, 05 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 011/2013
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 011/2013, do tipo menor preço por item, Aquisição de combustíveis, cuja abertura 
será no dia 22.02.2013 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio 
Ramalho Diniz,  86, Centro – Ibiara - PB.

 O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço 
acima citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 04 de Fevereiro de 2013.

HOSANA GONSALO DA SILVA 
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba, vem por intermé-

dio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 007/2013, no dia 21 de fevereiro de 2013, ás 09h00min, que tem como objetivo a 
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica destinada a Criação, de 01 (um) Site, a sua 
Repaginação, Manutenção e Preparo da Rede. Os interessados poderão retirar o edital 
na sede da prefeitura municipal. 

Santa Helena - PB, 05 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 
Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 013/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 013/2013, no, dia 25 de 
fevereiro de 2013, ÀS 14h00min., que tem como objetivo a Aquisição de Medicamentos, desti-
nados ao assistencialismo ao povo carente deste município, conforme descritos e especificados 
no ANEXO I - Termo de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os 
interessados poderão retirar o edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, 
ESTADO DA PARAÍBA.

Carrapateira PB, 05 de fevereiro de 2013.

FRANCIHERMES PEDROSA DA SILVA
Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2013, no dia 21 
de fevereiro de 2013, ás 12h00min, que tem como objetivo a Locação de Software dos sistemas de 
Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Licitação, destinados ao uso desta Administração. 
Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

Santa Helena - PB, 05 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 
Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, (PB), através de sua CPL, TORNA 

PÚBLICO, a quem possa interessar, que fará realizar às 11h00min, do dia 22 de fevereiro de 2013, 
na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, sessão pública com objetivo 
de licitação na modalidade acima, visando a Aquisição de medicamentos em geral, destinados 
ao consumo deste município, tendo como fonte Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde 
deste Município, cuja instruções desta TOMADA DE PREÇOS, encontram-se à disposição dos 
interessados no ramo pertinente, no horário de 08 h00min às 12h00min. de Segunda a Sexta-
-Feira, na sede da Prefeitura. Qualquer esclarecimento entrar em contato com a CPL, pelo fone 
83-3552-1061

. SÃO JOSE DE PIRANHAS- PB, 05 de fevereiro de 2013.

Jose Idomar de Sousa Bento
Presidente da CPLPREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 006/2013
A Prefeitura Municipal de Belém, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade Tomada de Preços n.º 006/2013, do Tipo Menor Preço Global, objetivando a para 
execução de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, na cidade de 
Belém, no dia 21/02/2013 às 14:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, Rua Flávio Ribeiro, 
74 – Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas até o dia 18/02/2013. Tel.: 
(0xx83) 3261-2425.

Belém(PB), 4 de fevereiro de 2013.

LUÍS SEBASTIÃO ALVES
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 002/2013
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 002/2013, cujo objeto à aquisição de veículo. Não compareceu nenhum interessado, 
sendo considerada como licitação DESERTA.

Olho D`água-PB,  01 de Fevereiro de 2012.

Luzia Gonçalves Sobrinha 
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 001/2013
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em 

conseqüência ADJUDICO o procedimento da Tomada de Preços n° 001/2013, para aquisição de 
combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados 
ou a disposição e ADJUDICO o seu objeto à empresa: no Lote A – para entrega na Cidade de 
Olho D`água,  ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO – POSTO OLHO D´ÁGUA, CNPJ Nº 
03.158.901/0001-02,  com valor global de R$ 448.400,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil 
e quatrocentos reais).

Olho D`água - PB,  04 de Fevereiro de 2013.

Francisco de Assis Carvalho
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 010/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 010/2013, no dia 
22 de fevereiro de 2013, ás 10h30min, que tem como objetivo a Aquisição parcelada dos Produtos 
Alimentícios e material de higiene e limpeza, destinados aos Programadas do PNAE, PNAEC, 
PETI, PROJOVEM, BRASIL ALFABETIZADO e consumo de diversas Secretarias deste município,  
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, 05 de fevereiro de 2013.

Jose Idomar de Souza Bento     
Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS No 05/2013

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa COMERCIAL DE ESTIVAS 
SOARES LTDA e INABILITADA a empresa EULALIA SILVA BEZERRA  PALMEIDA-ME. Abre-se 
vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão 
de licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para 
abertura do envelope PROPOSTA DE PREÇO será realizada no dia 18 de fevereiro de 2013, às 
09:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 04 de Fevereiro de 2013.

FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 007/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Contratação de Serviços de 
Transporte Escolar. Data de abertura: 20/02/2013 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 04 de fevereiro de 2013.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013
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 008/2013, no dia 
22 de fevereiro de 2013, ás 09h00min, horário local, que tem como objetivo a Locação de 11 (onze) 
veículos novos, semi-novos e usados, sendo: 06 (seis) veículos do tipo popular, 01 (um) veículo 
do tipo Ônibus, 01 (um\) veículo do tipo Van, 02 (dois) veículos do tipo passeio completo, 01 (um) 
veículo do tipo pick-up, destinados ao uso do PSF e diversas Secretarias deste município, conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o 
edital na sede da prefeitura municipal.

SÃO JOSE DE PIRANHAS- PB 05 de fevereiro de 2013.

Jose Idomar de Souza Bento
Pregoeiro (a) Oficial

SEESVEP/SINDVIG-PB SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA 
E VIGILÂNCIA DO ESTADO DA PARAIBA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra no uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social 

e Legislação pertinente vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da empresa 
A FORTALEZA PARAÍBA PATRIMONIAL LTDA. CNPJ 10.566.345/0001-60 , para participarem 
das Assembleias Geral Extraordinária a serem realizadas nas cidades, locais e horários a seguir: 
Cajazeiras , dia 07/02/2013 no auditório da  UFCG ás 10:00 horas no Bairro  popular; Sousa dia 
07/02/2013 ás 19:00 horas no sindicato dos comerciários situado a Rua Sinfrônio de Nazaré N 46 
Centro; Catolé do Rocha dia 08/02/2013 ás 10:00 horas na UEPB; Patos dia 08/02/2013 ás 15:00 
horas na associação dos sapateiros situada a rua Jose Genuíno S/N centro; João Pessoa ,dia 
09/02/2013 na  sede da empresa A Fortaleza  Segurança situada, Rua Rodrigues de Aquino 695 
centro  às 09:00hs em  1ª convocação e as 11:00hs em 2ª convocação ; sendo que na assembleia 
será  apreciadas a seguinte ordem do dia: a) apresentar e votar prorrogação de pagamentos.

João Pessoa, 04 de Fevereiro  de 2013

Antônio Bezerra de Souza
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013, no dia 
22 de fevereiro de 2013, ás 10h00min, que tem como objetivo a Aquisição de Material Didático 
e de Expediente, destinados ao consumo deste município, com Recursos Próprios do Município, 
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, 05 de fevereiro de 2013.

Jose Idomar de Souza Bento     
Pregoeiro (a) Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “PAULO SÉRGIO E DANIEL”, para se apresentarem na tra-
dicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 02 de Fevereiro de 2013, na Praça Novo Milênio, 
Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2013. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS 08.00 - Secretaria de Cultura e Turismo 13.392.0015.2033 - Coordenar, 
Promover, Incentivas Atividades Artísticas e Cultural 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 03 de fevereiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e PSD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – CNPJ: 24.500.639/0001-
02 - R$ 5.000,00 - CT Nº 00030/2013 - 29.01.13.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00004/2013.
OBJETO: Contratação da Banda “PAULO SÉRGIO E DANIEL”, para se apresentarem na tra-

dicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 02 de Fevereiro de 2013, na Praça Novo Milênio, 
Guarabira/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/01/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 006/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Material de Construção. 
Data de abertura: 20/02/2013 às 08h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de 
Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 04 de fevereiro de 2013.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 004/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que considerando a necessidade de alteração do edital, para adequação 
as funções administrativas, à sessão de abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL nº. 
004/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Pães e Produtos de Panificadora 
destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida marcada para o dia 08/02/2013 às 11h30min, 
FICA ADIADA para o dia 08/02/2013 às 09h00min. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
encontram-se à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, 
S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 04 de fevereiro de 2013.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 004/13
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 

Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis-PB, às 09:00 horas do dia 20 de fevereiro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço para: Aquisição parcelada 
de medicamentos padronizados e controlados diversos. Recursos: Programas do Governo Federal, 
Transferências da Saúde e Fundo Municipal de Saúde, previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 130, de 05 de dezembro de 
2005. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores 
esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Pedro Régis - PB, 04 de fevereiro de 2013.

SANDRA REGINA FERREIRA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00001/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2013, que objetiva: Contratação 
de empresa para coleta de resíduos sólidos no município de Joca Claudino-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
SERV LTDA - R$ 171.600,00.

Joca Claudino - PB, 04 de Fevereiro de 2013

LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getulio Vargas, S/N - Centro - Baraúna - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTI-
CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 02/2012. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36331180.

Baraúna - PB, 30 de Janeiro de 2013

VALQUIRIA ARAÚJO DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, no 
Processo de Inexigibilidade no 003/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializados 
na área de ASSESSORIA JURIDICA, para os serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, VILLAR 
E VARANDAS ADVOCACIA – CNPJ nº 12.428.243/0001-04, no valor proposto de R$ 3.000,00 
(três mil reais) mensal, que será pago de acordo com a execução dos serviços de assessoria e 
consultoria jurídica perante ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, incluindo-se petições de 
defesa, embargos e outros recursos além da presença em audiência, Prestação de consultoria em 
atos e normativos referentes ao contratante, junto a Prefeitura Municipal de Ibiara. 

Ibiara, 04 de Fevereiro  de 2013.

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

 RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, no 
Processo de Inexigibilidade no 002/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializados 
na área de ASSESSORIA JURIDICA, para os serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde, VILLAR E 
VARANDAS ADVOCACIA – CNPJ nº 12.428.243/0001-04, 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 assessoria 
e consultoria jurídica perante ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, incluindo-se petições de 
defesa, embargos e outros recursos além da presença em audiência, Prestação de consultoria em 
atos e normativos referentes ao contratante, junto ao fundo municipal de saúde. 

Ibiara, 04 de Fevereiro  de 2013.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 001/2013

A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Padre Zé, torna público aos interessados 
que, após apreciação dos documentos de habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2013, que 
tem como objeto a construção da Casa de Apoio HIV – Hospital Padre Zé, julgou habilitadas as 
empresas. BETA PR,OJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO 
E PLANEJAMNETO LTDA e inabilitou as empresas MURALAHA CONSTRUÇÃO LTDA, EXITUS 
CONSTRUTORA LTDA, EXA ENGENHARIA, COFEM CONSTRUÇÃO, SERVIÇO E TECNOLOGIA 
LTDA, A&S CONSTRUTORA SOUSA E ALBUQUERQUE e SETA CONSTRUÇÕES LTDA , por não 
atender o  estabelecido no Edital.

Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, facultando-se vista 
do Processo aos licitantes participantes do certame. Em caso de não haver interposição de recurso, 
fica designada a data de 15.02.2013, às 10:00 horas para a abertura das propostas.

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2013.

ANDRÉA RIBEIRO WANDERLEY
Presidente da CPL

 
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

CARTA CONVITE 004/2012

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão - 
SEPLAG, torna público aos interessados o resultado de Julgamento das Propostas de Preços da 
CARTA CONVITE nº 004/2012, que tem como objeto a aquisição de materiais permanentes para 
a SEPLAG/Subsecretaria Executiva do Orçamento Democrático Estadual. Foram vencedoras, por 
apresentarem os menores preços por item, as empresas: AAS INFORMÁTICA - AURÍLIO ALMEIDA 
DE SOUZA - ME, vencedora nos itens 02, 03 e 04 do lote I; itens 01 e 02 do lote II; e item 01 do 
lote III; ORGANIZAÇÃO LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, vencedora dos itens 01 e 
05 do lote I; e item 03 do lote II.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2012.

BOISBAUDRAN O. IMPERIANO
Presidente da CPL/SEPLAG

TOMADA DE PREÇOS No 001/2013
PROCESSO N° 039/2013

ATA DE ABERTURA DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO 

Data: 31 de janeiro de 2013
Licitação/Modalidade Nº: Tomada de preços nº 01/2013
Objeto: Construção da Casa de Apoio HIV – Hospital Padre Zé

No dia supramencionado, na sede do Hospital Padre Zé, realizou – se sessão reservada da 
Comissão de Licitação, para análise e julgamento da documentação apresentada pelos participan-
tes do certame epigrafado, com a presença de todos os integrantes da Comissão de Licitação no 
final assinados, consoante ato de designação nº 001/2013. Efetuando o exame dos documentos, 
a Comissão, por unanimidade de seus membros, considerou que os licitantes BETA PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA E SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA, 
tinham atendido às exigências do Edital, pelo que estavam habilitados, ao passo que os licitantes: 
MURALHA CONTRUÇÃO LTDA, foi julgada inabilitada pelos seguintes motivos: Não atendeu ao item 
8.1.4.1, não atendeu ao item 8.1.1.1.1, faltando a última alteração contratual,  a certidão simplificada 
encontra – se vencida (20/12/2012), não atende ao item 8.1.3.2 (atestados), não atende ao item 
8.1.5.1 (faltando demonstrativos contábeis), não atende ao item 6.2 (constar folhas obrigatoriamente 
enumeradas); EXITUS CONSTRUTORA LTDA foi julgada inabilitada pelos seguintes motivos: não 
atende ao item 8.1.3.2 (atestados), falta relatório descritivo e demonstrativo do contador devida-
mente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, indicando a boa situação econômica 
e financeira da empresa em poder contratar com a Administração, após análise dos indicadores 
financeiros e econômicos extraídos do último balanço do exercício financeiro e comparados com 
os parâmetros dos indicadores previstos, falta certidão; EXA ENGENHARIA foi julgada inabilitada 
pelos seguintes motivos: não atende ao item 6.2 (constar folhas enumeradas), não atende ao 
item 8.1.5.3 (capital social inferior a R$ 98.785,17), alteração do capital social no contrato não foi 
atualizado no CREA, no quadro técnico da empresa não apresenta engenheiro civil, não atende 
ao item 8.1.4.1, não atende ao item 8.1.5.1 demonstrações contábeis, não atende ao item 8.1.5.4 
certidão de falência com data superior a 30 dias, não atende ao item 8.1.6 e 8.1.7 (declarações); 
não atende ao item 8.1.1.1.2 falta certidão simplificada; COFEM CONSTRUÇÃA, SERVIÇO E 
TECNOLOGIA LTDA foi julgada inabilitada pelos seguintes motivos: não atende ao item 8.1.4.1, 
não atende ao item 6.2, não atende ao item 8.1.3.2 (atestados) quantidades inferior e com relação 
ao profissional o acervo não corresponde, falta demonstrativos dos resultados item 8.1.5.1; A&S 
CONSTRUTORA SOUSA E ALBUQUERQUE foi julgada inabilitada pelos seguintes motivos: certidão 
do INSS vencida (27/01/2013), falta o visto do CREA/PB, contrato social incompleto, certidão do 
FGTS vencida(06/12/2012), não atende ao item 8.1.5.1 (demonstrações contábeis), não atende ao 
item 8.1.3.2 (acervo); SETA CONSTRUÇÕES LTDA foi julgada inabilitada pelos seguintes motivos: 
não atende ao item 8.1.4.1, não atende ao item 8.1.5.1 (demonstrações/relatório descritivo), não 
atende ao item 8.1.3.2 (atestados) quantidades inferiores e com relação ao profissional o acervo 
não corresponde. A comissão decidiu designar o dia 14 de fevereiro de 2013 às 10:00 horas, para 
proceder a abertura dos envelopes de propostas de preços, em seguida a sessão foi suspensa 
pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Sra. Presidente da Comissão 
procedeu a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a 
tratar, encerrou – se a sessão, indo esta assinada pela Comissão.

Comissão de Licitação
Suplente



CPF/CNPJ....: 012146385/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006183
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013233354/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.173,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005419
Responsavel.: VM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 011225623/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            406,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005694
Responsavel.: VM CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010791791/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006109
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de  Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/02/2013
----------------------------------------

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.: DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 026761834-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.472,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006267
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005729
Responsavel.: MARIA DE FATIMA JUVENAL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012130831/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             74,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006175
Responsavel.: MACIANA DE AZEVEDO MAIA
CPF/CNPJ....: 032102874-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            226,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006184
Responsavel.: MATERIAL DE CONSTRUCAO CO-
LINAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2013

Selecionar Empresa(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda 
escolar da rede municipal de ensino e para suprir as demais secretarias do município de Brejo dos 
Santos/PB, na modalidade Pregão Presencial, dividido por lotes, do tipo menor preço por item, de 
conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e 
habilitação será no dia 19 de fevereiro de 2013, às 14h00min (quatorze) horas, na sala da Comis-
são Permanente de Licitação, situada na Rua Apolônio Pereira, 112, Centro, Brejo dos Santos/PB. 
Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
mencionado, das 08h00min às 12h00min.

Brejo dos Santos/PB, 01 de fevereiro de 2013.

Rivaldo Adonias Júnior
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2013

Objeto: Contratação de empresa(s)/pessoa(s) física(s) para o transporte de alunos da Rede Pública de 
Ensino do Município de Bom Sucesso/PB, na modalidade Pregão Presencial, dividido em lotes, do tipo menor 
preço por item, de conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de 
preços e habilitação será no dia 18 de fevereiro de 2013, às 09:30 (nove e trinta) horas, na sala da Comissão 
Permanente Licitação, situada na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão Gonçalves de Almeida, 
Bom Sucesso/PB. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

Bom Sucesso/PB, 01 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL 01/2013

OBJETO: Aquisições parceladas de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados ao aten-
dimento da Frota Veicular pertencente e/ou locada a Edilidade e Fundo Municipal de Saúde no 
exercício 2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS / PROGRAMAS FEDERAIS: 
Dotação consignada no orçamento vigente - 33.90.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOINHA e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA – CNPJ: 00.412.041/0001-95 - CT Nº 
00038/2013 - 04.02.13 - R$ 406.439,00 – Quatrocentos e Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 004/2013.

O Pregoeiro oficial do município de Bom Sucesso-PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da 
Lei Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do presente Pregão Presencial a 
empresa Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar Ltda – ME, CNPJ nº 10.482.492/0001-52, 
o valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Bom Sucesso - PB, 01 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL no 001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, através do Pregoeiro Oficial, torna público nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, para locação de veículos, em reunião 
que ocorrerá no prédio sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São José, 498, Centro, 
Alcantil/PB, no dia 18 de fevereiro de 2013, às 09:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço citado. Maiores informações através do fone/fax: (83) 
3348-1019.

Alcantil,04 de fevereiro de 2013.

Josefa Rocineide da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 004/2013.

O Prefeito do município de Bom Sucesso/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam seus 
efeitos legais, o Pregão Presencial 004/2013, realizado no dia 29/01/2013, cujo objeto é a contratação 
de empresa para coleta, transporte e destinação final por incineração do lixo hospitalar da Rede 
Municipal de Saúde e do SAMU (Serviço Móvel de Urgência) de Bom Sucesso-PB, sendo vencedora 
a empresa Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar Ltda – ME, CNPJ nº 10.482.492/0001-52, 
o valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Bom Sucesso/PB, 01 de fevereiro de 2013.

IVALDO WASHINGTON DE LIMA
Prefeito Municipal

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00001/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Fevereiro de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 04 de Fevereiro de 2013

AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 005/2013, referente a Lici-

tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013 de 14 de janeiro de 
2013, com abertura para 28 de janeiro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a(s) Empresas: INEL 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 05.757.746/0001-68, e 
INSC. EST. nº. 16.138.704-7, estabelecida à Av. Presidente Joao Pessoa,313 - Centro, Campina 
Grande, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 77.123,00(Setenta e Sete Mil, Cento e 
Vinte e Três Reais );para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos 
termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 31 de janeiro de 2013.

ANDRE PEDROSA ALVES
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 004/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 004/2013, no dia 
21 de fevereiro de 2013, ás 08h30min, que tem como objetivo a Aquisição de Peças Automotivas, 
destinadas a reposição, manutenção, funcionamento e consumo dos veículos deste município, com 
Recursos Próprios do Município, 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, 05 de fevereiro de 2013.

Jose Idomar de Souza Bento     
Pregoeiro (a) Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013, no, dia 25 
de fevereiro de 2013, ÀS 10h00min., que tem como objetivo a Aquisição de Material Didático 
e de Expediente, destinados ao consumo deste município, conforme descritos e especificados 
no ANEXO I - Termo de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os 
interessados poderão retirar o edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, 
ESTADO DA PARAÍBA.

Carrapateira PB, 05 de fevereiro de 2013 .

FRANCIHERMES PEDROSA DA SILVA
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 005/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 005/2013, no dia 
21 de fevereiro de 2013, ás 09h30min, que tem como objetivo a Aquisição de Pneus, Câmaras de 
Ar e Protetores de Pneus, destinados ao funcionamento e consumo dos veículos deste município, 
com Recursos Próprios do Município, 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, 05 de fevereiro de 2013.

Jose Idomar de Souza Bento     
Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013, no, dia 25 de 
fevereiro de 2013, ÀS 10h30min., que tem como objetivo a Aquisição de Produtos de Informática, 
destinados ao consumo deste município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo 
de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os interessados poderão 
retirar o edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA.

Carrapateira PB, 05 de fevereiro de 2013 .

FRANCIHERMES PEDROSA DA SILVA
Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2013
Objeto: Selecionar Empresa(s) para o fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor 

a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino e para suprir as demais Secretarias do 
Bom Sucesso/PB, na modalidade Pregão Presencial, dividido em lotes, do tipo menor preço 
por item, de conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de 
propostas de preços e habilitação será no dia 18 de fevereiro de 2013, às 07:15 (sete e 
quinze) horas, na sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Etelvina Maria 
da Conceição, SN, Bairro Antão Gonçalves de Almeida, Bom Sucesso/PB. Editais, anexos 
e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço men-
cionado, das 07:00 às 11:00h.

Bom Sucesso/PB, 01 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2013

Objeto: Selecionar Empresa(s) para o fornecimento de combustíveis, óleos e lubrificantes para 
o abastecimento da frota do município de Brejo dos Santos/PB, na modalidade Pregão Presencial, 
dividido em lotes, do tipo menor preço por item, de conformidade com o Edital e seus anexos. O 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia 18 de fevereiro de 
2013, às 15:30 (quinze e trinta) horas, na sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua 
Apolônio Pereira, 112, Centro, Brejo dos Santos/PB. Editais, anexos e demais informações, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00.

Brejo dos Santos/PB, 01 de fevereiro de 2013.

Rivaldo Adonias Júnior
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Limpeza e 
Higiene. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 04 de Fevereiro de 2013

AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS 
 Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO PRESENCIAL No 004/2013.
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público o 

resultado da licitação Pregão Presencial n.º 004/2013, realizada no dia 29/01/2013, cujo objeto é a 
contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final por incineração do lixo hospitalar 
da Rede Municipal de Saúde e do SAMU (Serviço Móvel de Urgência) de Bom Sucesso-PB, tendo 
sido a Empresa Vencedora foi Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar Ltda – ME, CNPJ nº 
10.482.492/0001-52, vencedora somando o valor total da proposta em R$ 14.400,00 (quatorze mil 
e quatrocentos reais).

Bom Sucesso - PB, 01 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
RETIFICAÇÃO 

No Aviso de adjudicação do Pregão Presencial 001/2013, publicado na edição do DOU de 29 de 
janeiro de 2013, seção 3, pág. 164, onde se lê: R$ 205.100,00 (duzentos e cinco mil e cem reais), 
LEIA-SE: R$ 355.760,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta reis. Mais informa-
ções, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00.

Bom Sucesso/PB, 01 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
RETIFICAÇÃO 

No Aviso de Homologação do Pregão Presencial 001/2013, publicado na edição do DOU de 
31 de janeiro de 2013, seção 3, pág. 194, onde se lê: R$ 205.100,00 (duzentos e cinco mil e cem 
reais), LEIA-SE: R$ 355.760,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta reis. 

Bom Sucesso/PB, 01 de fevereiro de 2013.

IVALDO WASHINGTON DE LIMA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
RETIFICAÇÃO 

No Aviso do Resultado do Julgamento do Pregão Presencial 001/2013, publicado na edição do 
DOU de 29 de janeiro de 2013, seção 3, pág. 164, onde se lê: R$ 205.100,00 (duzentos e cinco mil 
e cem reais), LEIA-SE: R$ 355.760,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta 
reis. Mais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, 
das 07:00 às 11:00.

Bom Sucesso/PB, 01 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013
O Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2013 de 03 de 

janeiro de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
N° 002/2013, cujo objeto é AQUISICAO DE 01  UM  VEICULO, ZERO KM, DE CABINE DUPLA, 
TRACAO 4X4, 02  DOIS  AR CONDICIONADO, E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR.

VENCEDOR/VALOR:
PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA.
R$ 94.000,00(Noventa e Quatro Mil Reais)

São Jose de Piranhas PB, 30 de janeiro de 2013.

JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013, no, dia 25 de 
fevereiro de 2013, ÀS 09h00min., que tem como objetivo a Aquisição de Material de Construção, 
destinados ao consumo deste município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo 
de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os interessados poderão 
retirar o edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA.

Carrapateira PB, 05 de fevereiro de 2013 .

FRANCIHERMES PEDROSA DA SILVA
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITUA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por in-

termédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 001/2013, 
no dia 21 de fevereiro de 2013, ás 10h00min, horário local, que tem como objetivo a Locação de 
Software dos sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento e Licitação, para o funcio-
namento desta Secretaria de Saúde, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de 
Referência, após assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os interessados poderão retirar 
o edital na sede da prefeitura municipal.. 

SANTA HELENA PB, 05 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Retificação de publicação em 01.02.2013 pg. 23
TOMADA DE PREÇOS  Nº 009/2013
A comissão de licitação torna publico para conhecimento dos interessado retificação do aviso 

publicado no dia 01.02.2013,  pois o horário para a abertura dos envelopes será às 11:00 horas. 

Ibiara-PB, 04 de Fevereiro de 2013.

HOSANA GONSALO DA SILVA 
Presidente da CPL

PREFEITURA  AUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 004.013.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por inter-

médio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2013, 
no dia 21 de fevereiro de 2013, ás 11h00min, horário local, que tem como objetivo a Aquisição de 
Pneus, Câmaras de Ar, Protetores de Pneus, destinados ao funcionamento, manutenção e consumo 
da frota de veículos desta Secretaria de Saúde, conforme descritos e especificados no ANEXO 
I - Termo de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os interessados 
poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal.. 

SANTA HELENA PB, 05 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013, no, dia 25 
de fevereiro de 2013, ÀS 09h30min., que tem como objetivo a Aquisição de Peças Automotivas e 
Contratação de Serviços Mecânicos, destinados a manutenção, funcionamento e consumo deste 
município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência, após assinatura 
do contrato decorrente desta licitação.  Os interessados poderão retirar o edital na sede da PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA.

Carrapateira PB, 05 de fevereiro de 2013 .

FRANCIHERMES PEDROSA DA SILVA
Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 005/2013. 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 005/2013, no dia 
21 de fevereiro de 2013, ás 11h30min, horário local, que tem como objetivo a Aquisição de Material 
de Higiene e Limpeza, destinados ao consumo desta Secretaria de Saúde, conforme descritos e 
especificados no ANEXO I - Termo de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta 
licitação.  Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal.. 

SANTA HELENA PB, 05 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 
Pregoeiro(a) Oficial. 

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005211
Responsavel.: GILMAR HENRIQUE SOUSA
CPF/CNPJ....: 161805504-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005856
Responsavel.: GRUPO DE ASSISTENCIA AOS POR-
TADORES
CPF/CNPJ....: 010535322/0007-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.600,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005293
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005529
Responsavel.: MANOEL BARBOSA FELIX
CPF/CNPJ....: 011843235/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.872,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006002
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA COSTA
CPF/CNPJ....: 009305434/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            748,14
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006106
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 181358974-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             74,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005852
Responsavel.: RAISSA  CATAO  RAMALHO  CABRAL
CPF/CNPJ....: 094324224-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            780,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006545
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492   de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a virem 
pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  
1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/02/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALCIDES RIBEIRO CAMPOS
CPF/CNPJ....: 002215464-72
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          5.893,37
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 005614
Responsavel.: CLAUDIO SANTOS
CPF/CNPJ....: 806527864-72
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          5.067,75
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 005618
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,07
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006528
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,07
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006529
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,10
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006530
Responsavel.: E M TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 015271630/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005521
Responsavel.: FRANCISCO ARNAUD SILVA
CPF/CNPJ....: 175347634-87
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$         14.034,56
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 005621
Responsavel.: FRANCISCO SOARES VIEIRA ME
CPF/CNPJ....: 006208407/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            641,76
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006438
Responsavel.: GILMAR ANTONO BARBOSA FISCHER
CPF/CNPJ....: 010700254-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.750,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 005/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 

disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 8:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2013, processo licitatorio na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa para 
limpeza de redes de esgotamento sanitário as artérias da cidade; limpeza do canal de rede pluvial; 
limpezas do cemitério, matadouro e açougue públicos; limpezas e jardinagem das praças; reparos 
, consertos e conservações de calçamentos em vias publicas; utilizando-se por conta do contratado 
veiculo para tais atividades.

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

Curral Velho, 31 de Janeiro de 2013.

KENNYA JULIANA ANGELO SÁ
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 006/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 

disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 10:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2013, processo licitatório na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratar caçamba para a realização 
de serviços gerais sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, ficando a disposição do 
município durante os 30(trinta) dias do mês.

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

Curral Velho, 31 de Janeiro de 2013.

KENNYA JULIANA ANGELO SÁ
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013. 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por inter-

médio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013, 
no dia 21 de fevereiro de 2013, ás 10h30min, horário local, que tem como objetivo a Aquisição de 
Peças Automotivas e Contratação de Serviços Mecânicos, destinados ao funcionamento, manutenção 
e consumo da frota de veículos desta Secretaria de Saúde, conforme descritos e especificados 
no ANEXO I - Termo de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os 
interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal.. 

SANTA HELENA PB, 05 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 
Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013, no dia 
21 de fevereiro de 2013, ás 10h00min, que tem como objetivo a Aquisição de Material de Cons-
trução, destinados ao consumo deste município, com Recursos Próprios do Município, 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, 05 de fevereiro de 2013.

Jose Idomar de Souza Bento     
Pregoeiro (a) Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 010/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 010/2013, no, dia 25 
de fevereiro de 2013, ÀS 11h00min., que tem como objetivo a Aquisição de gêneros alimentícios, 
destinados a Merenda Escolar, EJA, Brasil Alfabetizado e consumo de diversas secretarias deste 
município,  conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência, após assina-
tura do contrato decorrente desta licitação.  Os interessados poderão retirar o edital na sede da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA.

Carrapateira PB, 05 de fevereiro de 2013 .

FRANCIHERMES PEDROSA DA SILVA
Pregoeiro(a) Oficial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
EXTRATO DE CONTRATO

31/01/2013
PROCESSO Nº 001/2013
PREGÃO PRESENCIALA N° 001/2013  
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO 

DE FREIO E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS 
DESTE MUNICIPIO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA e,
               POSTO JATOBA LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE FREIO E 

FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, 
subordinados a SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 373.970,00 (Trezentos 
e Setenta e Três Mil, Novecentos e Setenta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.30 – Material lde Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31.12.2013.
SIGNATÁRIOS:

ANDRE PEDROSA ALVES – Pela Prefeitura Municipal de Carrapateira
POSTO JATOBA LTDA. – Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
EXTRATO DE CONTRATO

31/01/2013
PROCESSO Nº 002/2013
PR EGÃO PRESENCIAL N 002/2013.   
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS 

AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PARTES:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA e,
JOSE NERGINO SOBREIRA – ME
R$ 23.724,60 (Vinte e Três Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e sessenta Centavos);
BIOMED DIST. HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA. 
R$ 2.909,21 (Dois Mil, Novecentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos);
ANTONIO HAROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAES
R$ 14.401,30 (Quatorze Mil, Quatrocentos e Um Reais e Trinta Centavos);
SANTOS & LUCENA LTDA. -ME.
R$ 10.932,05 (Dez Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO 

ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO, subordinados a SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAUDE..

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 51.967,16 (Cinqüenta 
e Um Mil, Novecentos e sessenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos), correndo a despesa à seguinte 
Função Programática 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013.
SIGNATÁRIOS:
ANDRE PEDROSA ALVES                                      – Pela Prefeitura Municipal de Carrapateira.
JOSE NERGINO SOBREIRA – ME                           – Pela Contratada.
BIOMED DIST. HOSPITALAR E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA. – Pela Contratada.

ANTONIO HAROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAES – Pela Contratada.
SANTOS & LUCENA LTDA. –ME                             . – Pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
EXTRATO DE CONTRATO

31/01/2013
PROCESSO Nº 003/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013.  
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETORES DE 

PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO, FUNCIONAMENTO E CONSUMO DOS VEICULOS PRO-
PRIOS E ALOCADOS DESTE MUNICIPIO.

PARTES: REFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA e, 
               LUZIA DE AQUINO FERREIRA
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETORES DE PNEUS, 

DESTINADOS A MANUTENCAO, FUNCIONAMENTO E CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS E 
ALOCADOS DESTE MUNICIPIO, subordinados a SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 50.240,00 Cinqüenta 
Mil, Duzentos e Quarenta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 – 
Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS:

ANDRE PEDROSA ALVES – Pela Prefeitura Municipal de Carrapateira.
LUZIA DE AQUINO FERREIRA - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
EXTRATO DE CONTRATO

30/01/2013
PROCESSO Nº 005/0013
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANU-

TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
PARTES: REFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA e,
               INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO 

DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, subordinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
-ESTRUTURA.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 77.123,00 (Setenta 
e Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.39+0.30 
– material de Consumo.. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31.12.2013
SIGNATÁRIOS:

ANDRE PEDROSA ALVES         – Pela Prefeitura Municipal de Carrapateira.
INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   – Pela Contratada.

     
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 001/2013, referente a Licitação 

(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013 de 14 de janeiro de 2013, com 
abertura para 28 de janeiro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Carra-
pateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente 
consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a(s) Empresas: POSTO 
JATOBA LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 09.225.919/0001-58, e INSC. EST. nº. 16., estabelecida à Rodovia 
Br Km 30,S/N - Vila Operaria, Sao Jose de Piranhas, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de 
R$ 373.970,00(Trezentos e Setenta e Três Mil, Novecentos e Setenta Reais );para tomar conhecimento 
da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, 
sob as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 31 de janeiro de 2013.
ANDRE PEDROSA ALVES
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 002/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013 de 14 de janeiro de 
2013, com abertura para 28 de janeiro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a(s) Empresas: 
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 63.478.895/0001-94, e INSC. EST. nº. 
068811861, estabelecida à Rua Teofilo Siqueira,564 - Centro, Crato, Estado do Ceará , cujo valor 
da proposta é de R$ 23.724,60(Vinte e Três Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e sessenta 
Centavos),SANTOS & LUCENA LTDA. -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 09.478.023/0001-80, e INSC. 
EST. nº. 16.159.637-1, estabelecida à Rua Odom Bezerra,16 - Centro, Sousa, Estado da Paraíba 
, cujo valor da proposta é de R$ 10.932,05(Dez Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Cinco 
Centavos),BIOMED DIST. HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 07.936.090/0001-76, e INSC. EST. nº. 16.148.270-8, estabelecida 
à Rua Pedro Moreno Godin,320 - Remedios, Cajazeiras, Estado da Paraíba , cujo valor da pro-
posta é de R$ 2.909,21(Dois Mil, Novecentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos),ANTONIO 
HAROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAES, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.267.794/0001-66, e INSC. 
EST. nº. 06.198.620-8, estabelecida à Rua Padre Ibiapina,633 - Pinto Madeira, Crato, Estado do 
Ceará , cujo valor da proposta é de R$ 14.401,30(Quatorze Mil, Quatrocentos e Um Reais e Trinta 
Centavos);para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos 
do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 31 de janeiro de 2013.
ANDRE PEDROSA ALVES
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 003/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013 de 14 de janeiro de 
2013, com abertura para 28 de janeiro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a(s) Empresas: 
LUZIA DE AQUINO FERREIRA, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.198.693/0001-79, e INSC. EST. nº. 
16.105.434-0, estabelecida à Rua Joao Rodrigues Alves,36 - Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba 
, cujo valor da proposta é de R$ 50.240,00 (Cinquenta Mil, Duzentos e Quarenta Reais );para tomar 
conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado 
diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 31 de janeiro de 2013.
ANDRE PEDROSA ALVES
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 004/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013 de 14 de janeiro de 
2013, com abertura para 28 de janeiro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a(s) Empresas: 
FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED, inscrita no CNPJ/MF n.º 01.048.873/0001-37, e INSC. 
EST. nº. 06.306.285-2, estabelecida à Av. Duque de Caxias,250 - Centro, Crato, Estado do Ceará 
, cujo valor da proposta é de R$ 3.639,55(Três Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinqüenta 
e Cinco Centavos),VIAMED LTDA -ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.445.253/0001-22, e INSC. 
EST. nº. 16.159.986-9, estabelecida à Rua Rotary,1155 - Jardim Oasis, Cajazeiras, Estado da 
Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 20.285,20(Vinte Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e 
Vinte Centavos),SANTOS & LUCENA LTDA. -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 09.478.023/0001-80, 
e INSC. EST. nº. 16.159.637-1, estabelecida à Rua Odom Bezerra,16 - Centro, Sousa, Estado da 
Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 6.514,05(Seis Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinco 
Centavos),BIOMED DIST. HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 07.936.090/0001-76, e INSC. EST. nº. 16.148.270-8, estabelecida 
à Rua Pedro Moreno Godin,320 - Remédios, Cajazeiras, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta 
é de R$ 4.319,50(Quatro Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Cinqüenta Centavos);para tomar co-
nhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado 
diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 31 de janeiro de 2013.
ANDRE PEDROSA ALVES
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
EXTRATO DE CONTRATO

31/01/2013
PROCESSO Nº 004/2013
PR EGÃO PRESENCIAL N 004//2013   
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO 

ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PARTES: REFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA e,
RANKLIN ALVES DA SILVA – CRAMED
R$ 3.639,55 (Três Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos);
BIOMED DIST. HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA.
R$ 4.319,50 (Quatro Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Cinqüenta Centavos);
VIAMED LTDA –ME
R$ 20.285,20 (Vinte Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte Centavos);
SANTOS & LUCENA LTDA. -ME.
R$ 6.514,05 (Seis Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinco Centavos);
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO AS-

SISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO, subordinados a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 34.758,30  
(trinta e Quatro Mil, Setecentos e Cinqüenta e Oito Reais e Trinta Centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31.123.2013
SIGNATÁRIOS:
ANDRE PEDROSA ALVES                                                – Pela Prefeitura Municipal de Carrapateira.
FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED                           – Pela Contratada.
BIOMED DIST. HOSPITALAR E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA. – Pela 

Contratada.
VIAMED LTDA –ME  – Pela Contratada.

SANTOS & LUCENA LTDA. –ME  – Pela Contratada.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Santa Cecília, SN - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte 
escolar, da rede pública municipal e estadual de ensino. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 185/2011. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3642-1006.

Santa Cecília - PB, 04 de Fevereiro de 2013
JOSÉ MARIA GUEDES DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Santa Cecília, SN - Centro - Santa Cecília - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos de 
A a Z da linha farma - maior porcentagem de desconto a tabela ABCFarma. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 185/2011. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 3642-1006.

Santa Cecília - PB, 04 de Fevereiro de 2013
JOSÉ MARIA GUEDES DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Santa Cecília, SN - Centro - Santa Cecília - PB, às 13:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de medicamentos, 
mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 185/2011. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3642-1006.

Santa Cecília - PB, 04 de Fevereiro de 2013
JOSÉ MARIA GUEDES DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Santa Cecília, SN - Centro - Santa Cecília - PB, às 15:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de gêneros alimentí-
cios, mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 185/2011. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3642-1006.

Santa Cecília - PB, 04 de Fevereiro de 2013
JOSÉ MARIA GUEDES DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Assunção através do Pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria nº 
019 de 04/01/2013, torna público que fará realizar a Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013. 
OBJETO:Aquisição de uma Patrulha Mecanizada (Retroescavadeira) de acordo com o Contrato de 
Repasse nº 0386705-71/2012, e edital, DATA: 26/02/2013. HORÁRIO: 10h0min; LOCAL: Sala de 
Reuniões da Comissão de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/
nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, regula-
mentada Decreto 4.985/03, 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.

Assunção-PB, 18 de janeiro de 2013. 
João Paulo Galdino de Souza

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Assunção através do Pregoeiro, devidamente autorizada pela Porta-

ria nº 019 de 04/01/2013, torna público que fará realizar a Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
02/2013. OBJETO:Aquisição de 04 (quatro) Condicionadores de Ar Split Frio de 18000BTUS de 
220W, e 02 (dois) Condicionadores de Ar Split Frio de 9000BTUS de 220W, para serem instalados 
na Creche Municipal, conforme especificações do anexo I do edital, DATA: 26//02/2013. HORÁRIO: 
15h00min;LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a 
Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada Decreto 4.985/03, Lei 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.

Assunção-PB, 18 de janeiro de 2013. 
João Paulo Galdino de Souza

Pregoeiro

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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 IN002/2013, para a contratação direta da Pessoa Jurídica: 
Conplan Serviço de Contabilidade e Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ Nº 17.262.153/0001-
00. Objeto: Prestar serviço na Área Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal e Previdência, 
conforme projeto básico. Ratifico o valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensal, 
perfazendo o valor total de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais), pelos os 11 (onze) 
meses, para o período de 04/02/2013 a 31/12/2013. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 28 de janeiro de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB
EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º IN001/2012 

Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Nova Assunção Com. de Comb. Ltda, 
CNPJ: 02.954.973/0001-95. Valor total: R$ 599.871,40 (quinhentos noventa e nove mil, oitocentos 
setenta e um reais e quarenta centavos). Objeto:  Prestar o fornecimento de 94.560 litros de gasolina 
comum, 116.400 litros de óleo diesel comum, e 9.600 litros de alcool comum, óleo lubrificante  e 
outros, destinados aos veículos e os que por força contratual ter direito ao mesmo, e 300 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., conforme Inexigibilidade Nº 001/2013. 
Vigência: 31/01/2013 a 31/01/2014. F. de Recurso: FPM, MDE, FUDEB 40%, PETI, Creche, Casa 
da Família, ICMS, ISS, SUS, FUS, IRRF E IPTU. Dotação: Secretarias: Transporte, Educação, 
Saúde, Ação Social, Gabinete do Prefeito, Infra-Estrutura, Finanças e Administração e Planeja-
mento - 33.90.30.00 - Material de Consumo - do Orçamento Programa de 2013. Partes Assinantes: 
Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeitura) e Bartolomeu Vilar de Carvalho (Empresa). Data da 
assinatura: 31 de janeiro de 2013.

Rafael Anderson de Farias Oliveira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2013
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 004/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. Data de abertura: 21/02/2013 às 10h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 04 de fevereiro de 2013.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2013, que objetiva: Aquisições de Combustíveis 
e Lubrificantes destinados a at. a frota veicular própria e/ou loc. a Edilidade até dez/2013; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 
JE LTDA - R$ 1.108.105,00; LUZIA MARQUES DA SILVA - R$ 202.190,00.

Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2013
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08 /2013
OBJETIVO: Contratação de serviços de aluguel de softwares ( Sistema de Contabilidade, Sistema 

Folha de Pagamento, e Sistema de Licitação)  durante o exercício de  2013, conforme especificações 
conforme especificações do edital e seus anexos,

ABERTURA:19 de Fevereiro de 2013 as 08:30 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  04 de Fevereiro  de 2013

Denis Maia Silvino
Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09 /2013
OBJETIVO: Contratação de serviços de locação telefonia móvel –SMC ou SMP destinados 

todas as secretarias  do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I deste Edital

ABERTURA:19 de Fevereiro de 2013 as 10:30 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  04 de Fevereiro  de 2013

Denis Maia Silvino
Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10 /2013
OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição parcelada  de material para consumo e 

apoio administrativo,destinado as todas as secretarias do município de matureia  conforme espe-
cificações do edital e seus anexos

ABERTURA:19 de Fevereiro de 2013 as 13:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  04 de Fevereiro  de 2013

Denis Maia Silvino
Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013, no, 
dia 25 de fevereiro de 2013, ÀS 15h00min., que tem como objetivo a Locação de 03 (três) veículos 
utilitários, acoplados com bancadas e capota, destinados ao Transporte Escolar deste município, 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência, após assinatura do contrato 
decorrente desta licitação.  Os interessados poderão retirar o edital na sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA.

Carrapateira PB, 05 de fevereiro de 2013.
FRANCIHERMES PEDROSA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, médicos e pacientes, da Zona Rural e adjacências para sede do Município 
e demais localidades e vice e versa, conforme itinerário definido pelas Secretarias. Recursos: 
Programas do Governo Federal; transferências da Saúde; recursos próprios do Fundo Municipal 
de Saúde e próprios do município, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8631-6496.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 01 de Fevereiro de 2013
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
da Assistência Farmacêutica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 04 de Fevereiro de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
 Pregoeiro Oficial

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

REGISTRO CGE Nº. 13-00090-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência nº. 019/2012, do tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Conclusão da Amplia-
ção do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Santa Rita – Bub-bacia 1,  no Estado da 
Paraíba. Abertura: 12/03/2013 – às 15:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da 
CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2013.
Lucio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N451/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 21/02/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de colete balístico de proteção, destinado a Policia Militar do Estado da Paraíba - 
PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02185-8
João pessoa, 04 de fevereiro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N008/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/02/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de laboratório de coagulação, destinado a Secretaria de Estado da Saúde 
– SES/HEMOCENTRO - PB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-00096-9
João pessoa, 04 de fevereiro de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N475/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 25/02/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de permanente, balcão de atendimento DIAT, destinados a Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02327-5
João pessoa, 04 de fevereiro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
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