
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
23o  Mín.

34o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,987 (compra) R$ 1,988 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,960 (compra) R$ 2,060 (venda)
EURO   R$ 2,685 (compra) R$ 2,687  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

01h54

14h13

2.2m

2.4m

baixa 07h58 0.5m

l  IFPB divulga resultado do PSCT 2013 e publica edital para a matrícula

l Termina amanhã o prazo de pagamento do IPVA das placas finalizadas em 1 e 2

l Taxa de inscrição do concurso da ALPB pode ser paga até o dia 4 de março

l Washington Boy se apresenta no projeto 5a com Jazz na Estação Cabo Branco

Ano CXX
Número 005

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

TCE: prefeitos terão que prestar 
contas de gastos com Carnaval

O TCE determinou que os 
prefeitos das cidades atingi-
das pela seca que decretaram 
estado de calamidade públi-
ca terão 30 dias para apre-
sentar despesas com eventos 
carnavalescos. PágINA 17 

baixa 20h32 0.3m

FOTO: Kleide Teixeira/Secom-PB

20 Caderno

A liberação do contorno de Jacumã visa facilitar o fluxo de foliões que se dirigem ao Litoral 
sul. Para garantir a segurança, policiais rodoviários estaduais estarão no local. PágINA 13

jornalauniao.blogspot.com

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

PágINA 4

Artista plástico
paraibano Braz 
Marinho morre 
aos 52 anos 

PágINA 18

Estado viabiliza 
criação de 1,2 mil 
empregos em 
Campina Grande

Câmara vai acatar 
decisão do STF e 
cassar mandatos 
dos “mensaleiros”

JuSTiça

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Al-
ves, garantiu que vai cassar 
os mandatos dos parlamen-
tares condenados no esque-
ma do Mensalão. PágINA 19

Fiscalização por 
terra e no mar 
durante o período 
carnavalesco

FOlia SeguRa

PRF, BPTran, Corpo de 
Bombeiros e Capitania dos 
Portos terão esquemas espe-
ciais de fiscalização das rodo-
vias e do litoral paraibano du-
rante o Carnaval. PágINA 14

Quase 4 mil 
contribuintes na 
PB vão receber 
a restituição

malha FiNa

A Receita Federal libe-
rou ontem a consulta aos 
lotes de restituição do Im-
posto de Renda referentes 
aos exercícios dos últimos 
cinco anos. PágINA 10

Tráfego liberado no Carnaval 

FOTO: Divulgação

FOTO: Paulo Rossi

Tainá - A Origem traz de volta 
às telas a pequena índia em 
defesa da natureza PágINA 5

Bloco “Vai Tomar no Centro” 
desfila hoje relembrando os 
antigos carnavais PágINA 8 PágINA  8

Reestreia de Felipão na Seleção tem 
sabor de derrota diante dos ingleses

FOTO: CBF/News

Esportes

PágINA 24

O DER vai liberar provisoriamente o tráfego de veículos no contorno de Jacumã, no município do Conde, durante o período carnavalesco

Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 amistoso em Wembley



                       

Parlamentares nordestinos – entre 
eles os paraibanos, é claro – têm se reve-
zado nas tribunas da Câmara Federal e do 
Senado numa insistente, justa e necessá-
ria tentativa de sensibilizar o Governo Fe-
deral quanto a gravidade da situação que 
o Nordeste atravessa em consequência 
da prolongada estiagem que castiga a re-
gião do Semiárido. São pelo menos 1.130 
municípios que estão hoje em estado de 
emergência.

Na edição de ontem, este jornal mais 
uma vez versou, em editorial, sobre este 
mesmo tema, acentuando que o Governo 
Federal deveria dar uma resposta mais 
rápida e convincente ao povo brasileiro 
em relação ao Projeto de Transposição 
das Águas do Rio São Francisco, que aca-
lenta os sonhos de milhões de nordesti-
nos residentes na zona semiárida da re-
gião. 

Não é redundância que na edição de 
hoje se volte a abordar esta questão, por-
que redundante mesmo é a pouca cons-
cientização que o país toma em face do 
que ocorre com mais de 12 milhões de 
brasileiros, vítimas da seca e relegados 
a segundo plano, embora sejam  tão con-
tribuintes como os demais patrícios que 
não enfrentam estas dificuldades. 

- A imagem do solo rachado é a cara 
do Nordeste – disse o senador Vital Filho 
num dos mais recentes pronunciamentos 
sobre a seca. “Infelizmente, completou, 
uma cara feia, que mata, que assusta, que 
castiga os nossos filhos. Será que para 
nós nordestinos é dada esta pena, esta 
sentença anual? Será que nós temos que 

ser castigados anualmente para  conviver 
com esta intempérie climática? 

No caso da mandioca, a quebra na sa-
fra do semiárido resultou em disparada 
nos preços. Segundo a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), a tonela-
da da raiz, que em dezembro de 2011 era 
comercializada a R$ 187 em Pernambu-
co, custava R$ 537 no mesmo mês do ano 
passado, alta de 187%.

A resistência ao clima seco é um dos 
fatores que explicam a afeição local pela 
mandioca. Nas propriedades mais humil-
des do semiárido, ela sempre se faz pre-
sente, ao lado do milho e do feijão. Mas 
tudo tem um limite. A seca atual é mui-
to severa e mesmo as variedades mais 
adaptadas não estão resistindo. 

O Nordeste já perdeu 80% do re-
banho, e não há, com todo o esforço da 
presidenta e do Ministério da Integração, 
qualquer visão otimista sobre a chega-
da das águas do São Francisco. Antes de 
2015, não se deve contar com o pleno 
funcionamento das obras. 

Estamos enfrentando, enfim, uma 
das piores secas dos últimos 40 anos. A 
problemática está sendo relativamente 
contornada pelos programas sociais do 
governo, mas as atividades produtivas es-
tão caminhando para a liquidação.  Como 
reclamam os parlamentares nas tribunas 
do Congresso Nacional, a presidenta Dil-
ma Rousseff e seus assessores, precisam 
agendar visitas aos locais mais duramen-
te atingidos pela estiagem. Sem o envolvi-
mento direto do Governo Federal, não há 
solução à vista. Afinal, a seca é do Brasil. 

Os organizadores do 2º Festival Parai-
bano de Marchinhas e Músicas Carnava-
lescas montaram uma excelente orquestra 
– a PB POP. Mas o seu mérito termina aí. A 
divulgação junto ao público e a comunica-
ção com os compositores ficaram a desejar, 
assim como o entendimento com outras 
entidades que estão realizando o carnaval 
de rua. Fizeram vários eventos na mesma 
data, na mesma hora e em locais próximos. 
O resultado foi um público ralo e acanha-
do. O Ponto de Cem Réis estava quase 
vazio na apresentação do festival. 

Vamos chamá-lo assim, Festival de 
Músicas Carnavalescas, gênero que abran-
ge a espécie das marchinhas, pois Festival 
de Marchinhas e Músicas Carnavalescas 
tem um jeito de pleonasmo, ou jeito de que 
marchinha não é música carnavalesca. A 
ideia é boa, assim como a orquestra. Recife 
não fez seu festival de frevos este ano, 
mas a Paraíba fez. Da próxima vez, vamos 
tomar mais cuidado com alguns detalhes 
importantes e fazer um belo festival. A or-
questra se ressentiu de bons vocalistas. É 
preciso selecionar e ensaiar vocalistas que 
se apresentem casados com a orquestra.

Mas os vocais ficaram a desejar. 

Houve pouco ensaio e menos cuidado na 
seleção dos intérpretes. Inscrevi um frevo, 
feito em parceria com Glorinha Gade-
lha – compositora consagrada, autora de 
“Feira de Mangaio” –, e a organização não 
providenciou a convocação de intérpre-
tes tempestivamente. O resultado foi um 
corre-corre na última noite do ensaio geral. 
Convocaram-se cantores de emergência, 
sem tempo para ensaiar, e a apresentação 
da música foi um desastre. Uma intérprete 
simplesmente se esqueceu da letra em ple-
na execução da peça, e a dupla de cantores 
atropelou a si mesma e a orquestra. Nem 
esperei pelo resultado que, até hoje, não 
sei qual foi.

Concorri ao 3º Festival Paraibano de 
MPB, com os participantes apresentan-
do acompanhamento próprio. Ganhou 
Glorinha Gadelha, hoje minha parceira. 
Participei do festival seguinte, como um 
dos organizadores. Tocou a banda da Toca 
do Coelho. Participei do festival de MPB 
do ano passado com Glorinha, com nosso 
acompanhamento. De todos, a PB POP foi 
a melhor orquestra dos festivais até agora 
realizados. Fora os intérpretes, com exce-
ções muito raras.  

Editorial

Um
Em memória de Semba

A seca é do Brasil

O 2º Festival de Músicas Carnavalescas

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br Dois

As autoridades brasileiras não aprenderam nada nos 
últimos 52 anos”

Fizeram vários eventos na mesma data, na mesma hora e em 
locais próximos. O resultado foi um público ralo e acanhado”

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA,  7 de fevereiro de 2013
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UN
O Banco Mundial está propondo um 
profundo projeto de logística para o 
Nordeste, mas discrimina parte da re-
gião.  Um estudo inédito do BM sugere 
um amplo projeto de interligação de 
modais (rodoviário, fluvial e ferroviário) 
para reduzir o custo do transporte da 
produção agrícola na região.
 O trabalho prevê intervenções milio-
nárias na bacia do Rio São Francisco  
que abrange 22 mil hectares de áreas 
irrigadas e 1.942 pequenos produtores 
com lotes familiares. Em um primeiro 
momento, está prevista a pavimenta-
ção de 1.545 quilômetros de rodovias 
e a revitalização de outros 1.331 qui-
lômetros, além de ajustes em 1.974 
quilômetros de estradas e terminais hi-
droviários em quatro cidades da Bahia.

Cerca de 60% dos postos de 
abastecimentos da Paraíba 
surfaram na onda do reajuste 
nos preços dos combustíveis e 
foram além dos 4,4% determi-
nados pela Petrobras. O Procon 
já constatou a irregularidade e 
expediu  a oportuna notifica-
ção a todos. Deve ser muito difícil viver num País 

em que  o presidente do Congresso 
Nacional não pode aparecer num 
ato público, que logo é fustigado 
pelo povo com gritos de “corrupto!, 
safado!, ladrão!”...

As autoridades têm  orientado os fo-
liões a usarem táxis e ônibus, duran-
te a noite, nesses dias de festejos de 
Momo. Porém, depois de meia-noite 
tem virado “missão impossível” con-
seguir um táxi na cidade. Idem com 
relação aos coletivos.

Dez assentamentos da re-
forma agrária, na Paraíba, 
que reúnem cerca de 470 
famílias, serão beneficiados 
com melhorias nos sistemas 
de abastecimento de água a 
partir da primeira quinzena 
de fevereiro. As obras foram 
contratadas pela Superinten-
dência do Incra  na Paraíba.

BANCO MUNDIAL

PILHADOS

RENELÂNDIA

MOBILIDADE

ÁGUA NO CAMPO

TV TAMBAÚ EM SOUSA

RESSENTIDO

O Senado já recebeu  a mensagem 
presidencial sobre mudanças 
no Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). A 
proposta do governo prevê a unifi-
cação da alíquota do ICMS em 4% 
em 12 anos.

UM SÓ ICMS
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    Vocês já tinham ouvido falar em 
Semba? Confesso que também não. E 
em “memória de elefante”, já tinham 
ouvido falar? Eu também sim. Só que 
jamais me ocorrera ligar  “memória de 
elefante” ao nome Semba. O que só ago-
ra aconteceu, desgraçadamente em ra-
zão da tragédia de 27 de janeiro passa-
do na boate Kiss, em Santa Maria (RS), 
com a morte de mais de 200 pessoas, a 
maioria, jovens. E também graças a um 
registro sobre tragédia de proporções 
ainda maiores, em número de vítimas: 
o incêndio no Gran Circo Norte-Ameri-
cano, em 17 de dezembro de 1961, na 
cidade de Niterói (RJ), quando mais de 
500 pessoas morreram carbonizadas 
ou pisoteadas, a maioria, crianças.

O registro faz parte do livro “O 
espetáculo mais triste da Terra”, do jor-
nalista Mauro Ventura, sobre o incêndio 
em Niterói. Aliás, em recente entrevista 
ao portal UOL Notícias, o autor cunhou 
uma frase emblemática, ligando a tragé-
dia do circo à da boate: “As autoridades 
brasileiras não aprenderam nada nos 
últimos 52 anos”. E completou:  “Sempre 
se fala em fatalidade, que é uma palavra 
muito cômoda para esconder os proble-
mas. Mas basta passar a comoção inicial 
que os erros se repetem. Conforme o 
tempo passa, a memória das pessoas vai 
se apagando, as regras vão se afrouxan-
do e a impunidade continua.” 

Na entrevista, ele lembra que o 
circo tinha apenas uma porta para 
entrada e saída, da mesma forma que 
a boate. “Não havia nenhuma porta 
de emergência. O Gran Circo também 
não possuía extintores de incêndio, o 

material utilizado para fabricar a lona 
era altamente inflamável “, compara. 
O relato de Ventura sobre o que acon-
teceu no Gran Circo Norte-Americano 
é apavorante, conforme trechos re-
produzidos no portal. Para quem não 
sabe, o incêndio foi criminoso, e Adil-
son Marcelino Alves, o Dequinha, um 
dos acusados, confessou o crime (ele 
tinha sido demitido do circo após dois 
dias de trabalho). Condenado, conse-
guiu fugir da prisão em 1973, mas foi 
assassinado menos de um mês depois. 
Seus cúmplices foram identificados 
como José dos Santos, o “Pardal”, e 
Walter Rosa dos Santos, o “Bigode”. Um 
dos trechos mais impressionantes no 
dramático relato de Ventura é o que se 
refere à elefanta do circo. Não percam  
da memória esse animal:

“Pronta para entrar em cena, Semba 
disparou em uma corrida desesperada 
quando um pedaço de lona queimada 
lhe caiu sobre o couro. A principal saída 
do circo era estreita. Nervosa com a gri-
taria da multidão e atingida pelo fogo, 
começou a correr e rasgou um buraco 
na lona. Várias pessoas fugiram pelo 
caminho aberto por ela. Ao atravessar 
a lona, o animal abriu caminho e aca-
bou salvando inúmeras pessoas – mas 
também fez vítimas em seu trajeto. Sua 
escapada seria comentada anos à frente. 
O animal seria olhado com um misto de 
respeito e temor, admiração e cólera. 
Heroína para uns, porque abriu espaço 
por onde muitos passaram, vilã para 
outros, porque provocou mortes em seu 
caminho, Semba acabou se salvando 
com poucas escoriações.”

Carlos Dunga, que deve assumir 
nos próximos dias uma vaga na 
Assembleia Legislativa, com o 
afastamento em definitivo do 
deputado Genival Matias, é um 
poço de ressentimento com 
relação a velhos e históricos 
aliados. O sentimento dele, que 
também é de outros integrantes 
do grupo, é procedente.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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O Ministério das Comunicações autorizou, através da Portaria 498, a TV Tambaú, afi-
liada do SBT na Paraíba, a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar 
ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter primário, no município de 
Sousa, Estado da Paraíba, por meio do canal 13+ - utilizando os sinais de televisão 
repetidos via satélite. A empresa tem agora quatro meses para apresentar,   ao Minis-
tério das Comunicações,  o projeto técnico de instalação da estação.
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Socorro Pereira
Profissional gráfico

Máquinas não substituem o 

pós uma greve realizada pelos profissionais gráficos para reivindicar 
melhores condições de trabalho e salários mais justos, no ano de 1923, na 
cidade de São Paulo, foi criado o Dia do Gráfico, comemorado hoje, 7 de 
fevereiro. O movimento obteve sucesso e marcou a base sindical do país. 
Os primeiros serviços impressos foram criados por Johan Gutemberg 
(1400-1468), através de um código de impressão feito por letras em alto 
relevo e metálicas, a que chamaram de tipos, próprias para fixar a tinta. Foi 
ele o responsável pelo aperfeiçoamento das técnicas de impressão, sendo 
ele o primeiro a publicar a bíblia sagrada através da impressão de trezentas 
páginas por dia.
Com o desenvolvimento, as formas de impressão se tornaram mais 
modernas e mais ágeis, tornando a profissão de gráfico importante 
ferramenta para as comunicações, para o jornalismo, e para divulgar ideias. 
No Brasil, a profissão do designer gráfico não é regularizada, o que significa 
que não existe, por exemplo, um Conselho de Classe, como o Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) ou a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), embora ela conste no Catálogo Geral de Profissões do 
Ministério do Trabalho. Maria do Socorro Pereira dos Santos, trabalha como 
profissional gráfico na A União há 28 anos e conta, na entrevista a seguir, 
um pouco sobre a rotina desse profissional.

O que faz um profissional grá-
fico?

Eu posso dizer que a função do 
profissional gráfico é parte essen-
cial na comunicação. Isso porque o 
trabalho final do jornalista, do pu-
blicitário entre outros, passa pelo 
trabalho gráfico, sendo primeiro o 
designer e depois para a impres-
são. Os processos gráficos podem 
ser divididos, basicamente, em três 
etapas: pré-impressão, impressão e 
acabamento. 

A pré-impressão é a parte onde 
é realizada a preparação daquilo que 
será impresso, normalmente isso é 
desenvolvido com computação grá-
fica por meio da criação de peças, 
como anúncios e jornais. Os profis-
sionais responsáveis por essa área 
são os designers gráficos e os trata-
dores de imagens. Eles cuidam das 
imagens, preparam e enviam para a 
impressão.

Quando o material já foi impres-
so, o trabalho é de cortar, serrilhar e 
intercalar. 

Já no acabamento, ou pós-im-
pressão, na finalização de um livro, 
por exemplo, existe a pessoa que 
opera uma máquina de costura ou 
uma linha automática de acabamen-
to deste material. No caso de uma 
embalagem, moldar corretamente é 
função do operador de corte e vinco.

Feito tudo isso, o impresso é co-
locado em caixas e vai para a distri-
buição. 

Aqui na gráfica nós produzimos 
diário de classe, jornais, revistas, 
panfletos, tudo isso sai daqui para 
ir até às mãos da população. Tudo 
é feito com muito carinho, porém, é 
um trabalho bastante corrido. Tem 
que ser feito rápido porque existem 
prazos a serem cumpridos.  

O profissional gráfico é bem 
remunerado?

Ainda existe um déficit no que 
diz respeito ao salário. Principal-
mente em gráficas onde a maior 
parte do trabalho é manual. Onde 
as máquinas ainda não invadiram. 
Eu posso dizer que dá para se viver 
com o salário de gráfico, porém para 
a quantidade de mão de obra que se 
tem, o salário torna-se pouco.  Não é 
algo fácil de realizar, como eu havia 
falado, existe um prazo a ser cum-
prido e o cliente final, seja o leitor ou 
alguma livraria, eles não tem nada 
a ver com problemas pessoais que 
possam afetar o trabalho. É preciso 
estar concentrado e saber trabalhar 
direito para que o resultado seja sa-
tisfatório para todos. 

Com a chegada das máquinas 
no mercado, o profissional perdeu 
espaço?

Eu acredito que sim. A máqui-
na na maioria das vezes quando 
chega, ela vem para substituir o ho-
mem. Eu sou muito acostumada a 
trabalhar usando minhas próprias 
mãos. Se eu entrar numa dessas 
gráficas onde se tenha um maquiná-
rio maior, eu não saberia fazer qua-
se nada.    A menos que tivesse um 
curso qualificatório para a operação 
dessas máquinas.

O que mudou desde a época 
que você começou, cerca de 28 
anos atrás, até os dias de hoje?

Como você disse, eu comecei 
há 28 anos, e as máquinas de anti-
gamente eram mais precárias. Hoje 
são melhores, facilitam muito o tra-
balho, mas vale lembrar que elas não 
fazem tudo. Trabalhos que antes de-
pendiam muito da atividade manual, 
hoje estão perfeitamente automati-
zados. Os trabalhadores neste pro-
cesso precisaram se adaptar a nova 
realidade tecnológica e lidar com sis-
temas cada vez mais informatizados.

Eu, por exemplo, não fiz ne-
nhum curso ou estudei para exe-
cutar o meu trabalho hoje. Tudo o 
que eu sei, eu aprendi na prática, 
no dia a dia. 

Eu posso afirmar que o meu tra-
balho é uma das coisas mais impor-
tantes que eu tenho na minha vida. 
Aqui foi o meu primeiro emprego e 
se Deus quiser será o último, espero 
me aposentar aqui. 

Como você analisa o mercado 
de profissionais gráficos?

Há alguns anos atrás, o profis-
sional gráfico era bem disputado no 
mercado. Isso se dava pela quanti-
dade de jornais impressos que se 
tinham no Estado. Porém, com os 
avanços tecnológicos, como a inter-
net, e-books, tablets, por exemplo, 
ganham cada vez mais espaço e al-
guns jornais impressos deixaram de 
existir. O jornal O Norte, foi um des-
ses. Isso fez com que muitos colegas 
de profissão tivessem que buscar 
outras alternativas de emprego. Mas, 
no cenário atual, onde ainda temos 
revistas, panfletos, folders entre ou-
tros, o gráfico ainda é um profissio-
nal solicitado. Porém, hoje, mais com 
um viés publicitário. Ou seja, para 
trabalhar em gráficas que produzam 
materiais publicitários. Ao menos é 
o que eu penso. Por outro lado, nada 
substitui o prazer de pegar um livro 
nas mãos, de folhear um jornal

Além do trabalho final, na pró-
pria gráfica com o imprenso, quais 
outras atividades podem ser atri-
buídas ao profissional gráfico?

Existem algumas outras ativi-
dades. Por exemplo, o que mais se 
vê, é o designer gráfico  que é o pro-
fissional habilitado a desenvolver 
diversos trabalhos relacionados a 
ordem estrutural e forma à informa-
ção visual impressa. Para a gente ter 
uma ideia melhor do trabalho desse 
profissional, um exemplo de uma das 
atividades dele, são as diagramações 
das páginas de um livro, jornal ou re-
vista, a configuração visual de uma 
embalagem, logotipos de empresas e 
instituições, fontes tipográficas, en-
tre outros. 

“As máquinas 
de antigamente 
eram mais 
precárias. Hoje 
são melhores, 
mas elas não 
fazem tudo”

A
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Em cima da hora

Decisão vai ser tomada em abril
dEsligamEnto dE tErmElétricas

Avaliação é do presidente da 
Empresa de Pesquisa Ener-
gética, Maurício Tolmasquim

Brasília - As usinas 
termelétricas que foram 
acionadas para garantir o 
suprimento de energia no 
país devem continuar em 
funcionamento pelo menos 
até abril. A avaliação é do 
presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), 
Maurício Tolmasquim.

“Ainda é cedo, tem que 
esperar terminar o final do 
período úmido para tomar 
uma decisão. Acho que só 
em abril podemos ter uma 
segurança maior”, disse, 
após participar da reunião 
do Comitê de Monitora-
mento do Setor Elétrico 
(CMSE), em Brasília.

Segundo Tolmasquim, 
a situação dos reservató-
rios das hidrelétricas está 
se normalizando. “Está 
chovendo o que se espera-
va, está uma situação boa, 
mas mesmo assim devemos 

Termina amanhã, o pra-
zo para os contribuintes pa-
raibanos efetuarem o paga-
mento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) de placas 
com final 1 e 2.  Devido ao 
atraso na entrega dos boletos 
nos domicílios de parte dos 
proprietários, a Secretaria 
de Estado da Receita (SER) 
prorrogou a data limite do 
vencimento, que terminaria 
dia 31 de janeiro, para ama-
nhã, sem acréscimos legais 
ou multa.

Cota única
Os proprietários de veí-

culos podem optar pelo pa-
gamento em cota única com 
redução de 10% do IPVA ou 

o parcelamento em três ve-
zes, sendo a primeira parcela 
tendo de ser efetuada até o 
dia 8 deste mês. O secretário 
de Estado da Receita, Marial-
vo Laureano, afirmou que 
o prazo não será mais pror-
rogado. “O período de uma 
semana foi suficiente para a 
normalização da entrega dos 
boletos dos proprietários 
que ainda estavam sem rece-
ber”, comentou.

 
Isentos 
Também termina ama-

nhã, o prazo de entrega de 
documentos de isenção do 
IPVA para os proprietários 
de veículos com placas final 
1 e 2. Eles solicitaram a isen-
ção do imposto até o dia 28 

de dezembro do ano passado 
e precisam, agora, apresen-
tar a documentação para ga-
rantir o benefício.

Precisam comprovar 
para terem direito à isenção, 
os portadores de deficiência, 
taxistas, transporte escolar 
com até 16 passageiros e os 
proprietários rurais de mo-
tos agrícolas de até 200 cilin-
dradas precisam comprovar 
os requisitos para terem di-
reito à isenção. Quem com-
prou veículo este mês (novo 
ou usado) com placas finais 
1 e 2 e estão dentro das ca-
tegorias isentas têm também 
direito ao benefício, mas pre-
cisam preencher o formulá-
rio e entregar a documenta-
ção até amanhã.

Termina amanhã prazo para 
o pagamento do IPVA 2013

placas 1 E 2

O dia de hoje é marcado 
por tristeza e expectativa. É 
que completa um mês do de-
saparecimento da estudan-
te Fernanda Ellen Miranda 
Cabral, de 11 anos. A família 
continua apreensiva mais 
não perde a esperança de lo-
calizar a garota.

O caso está sendo inves-
tigado pelo delegado Aldro-
villi Grisi, designado em ca-
ráter especial. Ele mantém as 
investigações sob sigilo e nem 
mesmo à família ele passa in-
formações para não atrapa-
lhar as diligências.

Fernanda Ellen desapare-
ceu na tarde do dia 7 do mês 
passado do bairro Alto do 
Mateus, em João Pessoa. Por 
volta das 15h ela saiu de casa 
dizendo que ia até o colégio 
onde estuda para saber se ha-

via sido aprovada. O vigilante 
do estabelecimento de ensino 
foi a última pessoa a manter 
contato com a estudante.

Desde então, familiares 
e amigos se mobilizam, dis-
tribuindo panfletos com a 
foto da menina e números de 
telefones para contatos: 190 
(Ciop), 197 (Disque Denún-
cia), 8870.1287, 8849.8249, 
8827.0635 e 8879.2590. No 
início, vários trotes foram fei-
tos, levando a polícia a cercar 
casas e até uma pousada. 

Exame de DNA foi reali-
zado numa mancha de san-
gue encontrada num colchão 
que estava dentro de uma 
casa abandonada, ficando 
descartado ser da garota. 
Uma pousada no centro da 
capital chegou a ser cercada, 
mas nenhum vestígio de Fer-
nanda foi encontrado.

No último domingo foi 
realizado mais um movimen-

to, o terceiro desde o desapa-
recimento, com uma carreata 
percorrendo várias ruas de 
João Pessoa, inclusive pas-
sando pelo Parque Sólon de 
Lucena (Lagoa). O objetivo 
das manifestações é chamar a 
atenção das autoridades.

Mesmo acreditando no 
trabalho das autoridades 
paraibanas, o deputado fe-
deral paraibano Major Fábio 
(DEM), encaminhou docu-
mento ao ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, soli-
citando o ingresso da Polícia 
Federal no caso. 

Fábio Júnior, pai da meni-
na, disse ainda acreditar que 
sua filha está viva e esta é a es-
perança de toda a família. Ele, 
que é caminhoneiro, chegou a 
pedir férias para tentar encon-
trar a filha e disse que viu Fer-
nanda pela última vez no dia 
4 de janeiro quando saiu de 
casa para viajar para Belém.

Hoje completa um mês do 
desaparecimento da estudante

caso FErnanda EllEn

O mundo das artes perdeu ontem 
um de seus maiores expoentes: o artista 
plástico paraibano Braz Marinho, aos 52 
anos. Internado no Hospital Getúlio Var-
gas (HGV) desde 24 de janeiro, quando 
sofreu um grave acidente automobilísti-
co, na BR-232, a caminho de Recife (PE), 
ele não resistiu aos graves ferimentos. O 
velório acontece no Museu Murillo La 
Greca, e o enterro será hoje, às 14h, no 
Cemitério Santo Amaro, em Recife. 

O acidente ocorreu quando ele re-
tornava do município de Moreno (PE). 
Na colisão com outro veículo, o artista 
fraturou oito costelas, teve uma fissura 
no intestino, duas perfurações no pul-
mão, uma fratura na clavícula e uma 
outra fratura exposta no braço. Ele ficou 
quase duas semanas no hospital. 

“Estamos muito tristes com esta no-
tícia que abala nossa cultura paraibana”, 
lamentou Raul Córdula, artista plástico e 
amigo pessoal de Marinho. “O partido ar-
tístico de Braz não percorre os caminhos 
do construtivismo, ele não se limita a ver 
obra por obra isoladamente como com-

posições geométricas isoladas e indepen-
dentes. Ele não se limita ao quadro nem 
à escultura, muito menos ao objeto esté-
tico seja ele qual for. Braz é um artista da 
pesquisa formal, da resolução exata e da 
invenção espacial. Tudo nele se articula 
nos conjuntos e também nas unidades, 
tudo tem sentido composicional, mas 
cada unidade tem vida própria”, disse. 

Natural do município de Sousa, Ser-
tão paraibano, o pintor e escultor era 
radicado na capital de Pernambuco. Au-
todidata, realizou diversas exposições em 
Olinda, Recife, Salvador, São Paulo, Brasí-
lia, Curitiba, João Pessoa, Belo Horizonte. 
Sua obra ultrapassou os limites do país e 
foi exposta em Buenos Aires e Mar del 
Plata, na Argentina; Barcelona, na Espa-
nha e Roubaix, na França. 

O artista foi premiado no XXVI Salão 
Nacional de Belo Horizonte, realizado 
no Museu da Pampulha, em 2000. Várias 
obras compostas por ele fazem parte dos 
acervos do Museu da Pampulha, Casa João 
Turim (Curitiba), Usina Cultural Energisa 
(João Pessoa), Museu de Arte Contempo-
rânea (Olinda), Centro Cultural BNB (Sou-
sa-PB), Fábio Pena Cal Galeria (Salvador), 
Amparo 60 Galeria de Arte (Recife).

Artista plástico da PB Braz 
Marinho morre no Recife

luto nas artEs

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Da Agência Brasil

manter as térmicas funcio-
nando”. Ele explicou que as 
térmicas funcionam como 
um seguro, e seu aciona-
mento garante que não ha-
verá problema de desabas-
tecimento.

Por causa do baixo ní-
vel dos reservatórios das 

usinas hidrelétricas regis-
trado nos últimos meses, o 
governo teve que acionar 
as térmicas, que produzem 
energia mais cara e são 
mais poluentes. Atualmen-
te, cerca de 14 mil mega-
watts de energia térmica 
estão acionados.

Situação dos reservatórios das hidrelétricas está se normalizando

FOTO: Divulgação
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Arnaldo Niskier escreve 
sobre o técnico de 
basquete Ari Vidal
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Cantadores fazem 
show de repente em 
João Pessoa

Bloco Vai Tomar 
no Centro resgata
antigos carnavais
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MÚSICA FOLIA

O começo 
de tudo

Prólogo da história da pequena 
indiazinha, que apareceu pela primeira 
vez nos cinemas em 2001, mostra Tainá 
interpretada por outra atriz-mirim

A partir de amanhã, o 
filme Tainá - A Origem 
(BRA, 2013) estreia 
em cadeia nacional, 
ocupando quase 200 
salas de cinema em 
todo o país. A terceira 
história da pequena 

índia guerreira agora conta o início 
da jornada, mostrando o nascimen-
to de Tainá, seu crescimento e como 
ela se tornou a defensora da Floresta 
Amazônica que conhecemos nos dois 
primeiros longas-metragens.

Em Tainá 3, a Amazônia mais uma 
vez sofre com a exploração de seus 
recursos. Os chamados “piratas da 
biodiversidade” invadem a floresta e 
a jovem índia Maya (Mayara Bentes) 
é alvejada pelos bandidos, deixando 
órfã a bebê Tainá. Abrigada entre as 
raízes da Grande Árvore, a imponente 
sapopema, a pequena índia é salva 
pelo velho e solitário pajé Tigê (Gra-
cindo Jr.), que passa a cuidar dela e só 
a devolve para seu povo cinco anos 
depois, quando será escolhido o novo 
líder defensor da natureza. 

FoToS: Divulgação

Tainá (Wiranú Tembé) volta a 
enfrentar malfeitores que 
querem destruir a floresta no 
filme que toma uma posição 
radical a favor da preservação 
do meio ambiente

Tainá (Wiranú Tembé), por ser 
menina, é impedida de se candidatar 
a líder, mas pela herança da mãe, a 
última das guerreiras, e com o apoio 
da esperta menina da cidade Lau-
rinha (Beatriz Noskoski) e do índio 
nerd Gobi (Igor Ozzy), a indiazinha 
resolve encarar os malfeitores. Entre-
tanto, não são apenas os piratas que 
se mostram uma ameaça. No cami-
nho, Tainá terá que confrontar o ini-
migo ancestral de sua família, Juru-
pari, a encarnação do Mal, que quer 
destruir a floresta, desvendando os 
mistérios de sua própria origem.

Juntos, os filmes Tainá 1 e Tainá 2 
levaram um público de 1,7 milhão de 
pessoas para as salas de cinema do Bra-
sil e conquistaram 22 prêmios em festi-
vais nacionais e internacionais. Já tendo 
levado o prêmio de melhor filme infantil 
estrangeiro pelo público do Mill Valley 
Film Festival, realizado nos Estados 
Unidos no ano passado, a missão é tentar 
repetir o sucesso de seus predecessores. 

Tainá 3
A Origem conta com mudanças 

significativas no elenco, a começar 
pela própria Tainá. A intérprete ori-
ginal, Eunice Baía, hoje tem 22 anos. 
Para fazer essa “prequência”, a jovem 
Wiranu Tembé foi descoberta em uma 
edição de jogos indígenas no Estado 
do Pará, realizada numa aldeia no 
município de Paragominas. Foram 
realizados mais de dois mil testes e a 
atriz acabou sendo incluída no grupo 
com outras dez pré-selecionadas, em 
quase dois anos e meio de procura. 
Wiranu é da etnia Tembé e, até sua 
participação no filme, não falava o 
português, apenas o Tupi, a língua da 
aldeia onde nasceu, Tekohaw.

Além de Wiranu, Beatriz Noskoski 
(Laurinha), Igor Ozzy (Gobí), Mayara 
Bentes (Maya), Nuno Leal Maia (Vô 
Teodoro), Gracindo Jr. (Vô Tigê), Gui-
lherme Berenguer (Vitor), Laila Zaid 
(Luna) e Leon Góes (Bu) completam o 
elenco. A direção fica por conta de Ro-
sane Svartman, enquanto o roteiro e a 
produção são de Cláudia Levay e Pedro 
Rovai, respectivamente. A direção de 
fotografia ficou a cargo de Dudu Miran-
da e a direção de arte e cenografia com 

José Joaquim Salles e Emily Pirmez.
Rodado 100% na Amazônia, na re-

gião de Alter do Chão, Flona Tapajós, 
no Pará, e Ilha de Santana, no Amapá, 
o filme mostra imagens dos povos da 
floresta e dos animais em seu meio 
ambiente real. A trilha sonora original 
ficou por conta da colaboração entre 
a Orquestra de Praga, da República 
Tcheca, com o cantor, compositor e 
produtor musical Carlinhos Brown, 
que também canta o tema principal, a 
canção ‘Toque patoque’. 

Juntos, os filmes 
Tainá 1 e Tainá 2
levaram um público de 
1,7 milhão de pessoas 
para as salas de 
cinema do Brasil 
e conquistaram 22 
prêmios em festivais 
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Vivências

Foi um desses convívios inesquecíveis.  Éra-
mos jovens, pouco mais de 10 anos de idade, e 
nossas famílias tiveram a mesma ideia de nos 
matricular no ginásio do Colégio Vera Cruz, na 
rua Hadock Lobo, na Tijuca.  Frequentamos as 
mesmas turmas, a partir da primeira série, e a 
lembrança dos professores por vezes nos unia, 
em papos agradáveis. Lembra do Afro? E do 
dr. Oswaldo?  (ríamos porque ele era médico 
e dava excelentes aulas de matemática). E a 
d. Maria da Conceição, que lecionava desenho 
e chamávamos de dona Teteca? Bons tempos, 
bons tempos.

A escola tinha um enorme campo de futebol.  
Nossas aulas de educação física eram anima-
díssimas peladas, apitadas pelo Prof. Adair.  
Eu jogava no meio do campo, com um fôlego 
elogiável, e o Ari Ventura Vidal agarrava no gol, 
alto que era, com uma competência extraordiná-
ria para a sua idade.  Tinha muita elasticidade 
e seus voos em busca da bola se tornaram céle-
bres.  Acabou ganhando o apelido de “Ari Borbo-
leta”.

Anos depois, encontramo-nos novamente, no 
campeonato carioca de basquetebol (categoria 
juvenil).  Ele atuando pelo Tijuca T.C., eu defen-
dendo as cores do América F.C. Houve um fato 
histórico: o AFC, arrancando recursos não se 
sabe de onde, resolveu construir o seu ginásio, 
no espaço paralelo à Rua Gonçalves Crespo.  Era 
o fim da quadra de saibro que dava para a famo-
sa barreira de Campos Sales.  Jogo de estreia: 
América x Tijuca.  Lá estavam os dois colegas 
e amigos, um de cada lado.  Lembro que o pri-
meiro arremesso da partia foi feito pelo Ari.  A 

bola bateu no aro e voltou para as minhas mãos. 
Corri para o garrafão adversário e, pressentin-
do a brecha, entrei por ali e arremessei. Abola  
bateu na tabela, quicou no  aro, e sobrou para o 
altão Arnolfo Pimenta de Melo (de uma família 
de atletas) e ele, com um leve toque, inaugurou 
o marcador do novo ginásio. Eu e o Ari, depois 
comentando, revelamos a nossa frustração pelas 
chances perdidas.

 A vida seguiu para cada um de nós e ele 
se tornou um belíssimo treinador de basque-
tebol.  Foi medalha de bronze no Mundial de 
Manila, em 1978, e conquistou o título do Pan, 
em 1987.  Numa decisão épica, o Brasil venceu 
os Estados Unidos, em seu território, por 120 
a 115, com atuações espetaculares de Marcel 
e Oscar, que se tornaram, graças à inteligente 
estratégia de Ari, os reis do garrafão.

 O meu amigo foi técnico do Tijuca, Fla-
mengo, Vasco, Fluminense, Minas e Cortinthians 
de Santa Cruz do Sul (RS), pelo qual foi campeão 
brasileiro de 1994. Comandou a seleção mascu-
lina brasileira em 16 competições, sempre com 
muita argúcia, duas delas nas olimpíadas de 
Seul-1988 (5º lugar) e Atlanta -1996 (6º Lugar).  
Também dirigiu a Seleção Brasileira feminina 
em 11 partidas, vitorioso em 8 delas.  Com ele, 
nossos times se tornaram mais agressivos, ar-
riscando mais as cestas de três pontos. Teve no 
treinador Kanela o seu modelo de técnico.  Ten-
tou fazer um timaço no América, mas não lhe foi  
dada a devida cobertura.  Morreu aos 77 anos 
de idade, bem antes do tempo, mas com uma 
carreira brilhante de jogador e técnico.  Deixa 
saudade. 

Que o uso indevido de algu-
mas drogas lícitas e ilícitas tem 
crescido em quase todo o mun-
do,  não é novidade. Contudo, 
com frequência, os profissionais 
que lidam diretamente com esta 
temática se deparam com o sur-
gimento de novas substâncias 
psicoativas. Estas são lançadas 
no mercado por laboratórios 
clandestinos, ou mesmo com 
produtos que 
embora sejam 
velhos conheci-
dos por serem 
utilizados na 
limpeza domés-
tica, fabrico de 
medicamentos 
e venenos ou 
como insumos 
na produção in-
dustrial, passam 
inexplicavel-
mente a serem 
consumidos por 
jovens e adultos 
no afã de con-
seguirem novas e muitas vezes 
perigosas emoções.

Dentre estas substâncias, 
está uma conhecida pela sigla 
GHB, que tem sido indevida-
mente consumida por jovens e 
adultos paraibanos nos últimos 
tempos. 

Também denominada de 
“Êxtase líquido”, GHB nada mais 
é que a abreviatura da palavra 
Gama-hidroxibutírico. Esta 
substância foi criada nos anos 
60 por cientistas norte-ame-
ricanos para uso anestésico. 

Contudo, acabou sendo deixada 
de lado pela dificuldade que os 
profissionais da saúde têm em 
determinar a dose certa para 
cada caso e, assim, poder ter um 
controle das possíveis consequ-
ências no organismo dos pa-
cientes.

Esta droga originalmente 
apresenta-se nas formas de 
cápsula ou em pó. Desta forma, 

é diluída em líquidos 
para consumo, ga-
nhando aspecto trans-
parente, sem cheiro 
e de sabor um pouco 
salgado (semelhante 
ao da água do mar). 
Portanto, por vezes é 
chamada também de 
“gota”.

Apesar dos seus 
adeptos comumente 
a denominarem de 
“êxtase líquido”, ao 
contrário do êxtase 
(MDMA), a GHB é uma 
droga de efeitos pre-

dominantemente depressores 
do Sistema Nervoso Central, 
enquanto o êxtase tem ações 
majoritariamente estimulan-
tes. 

O consumo da GHB, quando 
associado com bebidas alcoóli-
cas, amplia consideravelmente 
os riscos ao organismo huma-
no.

Os sintomas mais frequen-
tes são: náuseas, vômitos, perda 
de memória, desmaios, disfun-
ção renal e respiratória, coma e 
até mesmo morte, sendo comum 

casos de overdose, uma vez 
que a concentração da droga 
especialmente na forma líquida 
varia muito entre os vendedores 
da mesma.

No continente Europeu 
esta substância é conhecida por 
pseudônimos como: Tranquili 
G, Midnight Blue, Verve, Flower 
Power, Eclipse, Serenity, White 
Magic Cleaner e Paint Stripper. 
Já na Inglaterra ficou conhecida 
como Rape Drug por causa da 
inconsciência que geralmente 
provoca nos seus usuários.

Embora este produto possa 
apresentar-se nas diversas for-
mas já citadas é prática comum 
dos traficantes, dissolverem o 
pó das cápsulas em líquidos di-
versos, e fracioná-lo em peque-
nas “gotas” que são colocadas 
na bebida de suas vítimas, sem 
que estas percebam, inclusive 
pelo fato de que a GHB é inodo-
ra e incolor.

Num passado recente, 
esta substância chegou a ser 
considerada pelas autoridades 
inglesas como a segunda droga 
mais utilizada pelos criminosos 
nos casos de estupro na Ingla-
terra.

Embora pouco conhecida 
dos policiais brasileiros, especial-
mente pela dificuldade que estes 
têm de identificá-la visualmente, 
algumas apreensões da mes-
ma têm sido feitas em alguns 
municípios brasileiros, espe-
cialmente aqueles localizados 
no eixo Rio de Janeiro - São 
Paulo.   

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Carmen e Alaurinda
Há 28 anos, fiquei órfão de mãe. Ela era uma luz 

que iluminou o meu caminho, ainda que por pouco 
tempo. Por ter nascido em “berço espírita”, a morte 
não consegue nos causar revolta, porquanto a en-
caramos como um processo biológico tão natural 
como o nascimento. Mesmo as mortes prematuras ou 
acidentais devem ser encaradas com naturalidade, 
considerando a natureza do planeta em que nasce-
mos e vivemos, com suas desigualdades, catástrofes, 
doenças e imprevistos.

Hoje, 7 de fevereiro, é o aniversário de Carmen, 
uma linda e adorável pessoa que deixou um ines-
quecível rastro de imagens ternas pelos cantos que 
passou, e nas pessoas com quem conviveu, que ainda 
as escuto dizer: “a sua mãe era um anjo”! Há melhor 
conforto afetivo e espiritual do que estar ouvindo 
isso?

Foi em janeiro de 1985 que ela deixou o corpo 
físico e voou para as sutis dimensões da espirituali-
dade, um mundo que os nossos cinco sentidos tradi-
cionais não conseguem mensurar. Embora haja outras 
faculdades, ou raras virtudes mediúnicas outorgadas 
a alguns agraciados, que têm o sublime dom de con-
versar com os seus “mortos” e, assim, experimentar 
que sua fé goze a confortável certeza da imortalidade 
da alma. 

A data me faz lembrar uma mensagem que es-
crevi no dia de seu desenlace, quando velavam o seu 
corpo. Logo ao concluí-la, forças divinas me deram 
suporte para lê-la diante de seu esquife. Na mensa-
gem, eu dizia que “a lição da vida está impressa na 
própria morte, que nunca deve ser encarada como fim 
de alguma coisa, pois a vida não para jamais, tudo se 
transforma, nada se perde”.

“Pedia-lhe para ficar tranquila em relação a nós. 
Que éramos imensamente gratos por termos chegado 
a compreender e aceitar tudo isso sem revolta. Os de-
sígnios divinos são inquestionáveis. É preciso apren-
der a se integrar na Ordem do Universo e aceitar 
humildemente a nossa insignificância perante as leis 
naturais. Basta contemplar os horizontes infinitos, o 
raiar do dia, ou a luz da lua, para sentir que estaremos 
sempre amparados por essa Força que movimenta 
toda a engrenagem da Criação”.

Três anos após a sua partida, papai se aproxima 
de outra mulher, uma violinista que devolveu ao nosso 
convívio a delicada presença feminina, sobretudo, 
com o grande afeto que passou a dispensá-lo. Como 
dizem que “quem beija o filho, a boca do pai adoça”, 
eu diria, parodiando: “quem ama o pai, a boca do filho 
adoça”.

Curiosamente, quando papai ia assistir aos 
concertos da Sinfônica, há mais de trinta anos, já a 
avistava e cochichava para minha mãe: “Veja aquela 
violinista branquinha como é bonita...”. A amada, que 
nunca fora explicitamente ciumenta, respondia: “Sim, 
ela é mesmo uma graça”.

Bom gosto, o pai cronista sempre teve. E sempre-
ao sabor da erudição, principalmente musical, pois am-
bas as esposas conheceu pela música. Carmen tocava 
e ensinava piano clássico, e, certa vez, nas vésperas de 
dar um recital no Teatro Santa Roza, foi ao estúdio da 
Rádio Tabajara à procura de escutar outras interpreta-
ções do Sherzo nº 2 de Chopin, pois sabia que o rapaz 
fino e educado, dirigia, naquela emissora, um progra-
ma de música erudita, chamado “Paisagem Sonora”. De-
certo, a sutil estratégia feminina da visita era mais para 
“afinar” a paquera do que a partitura. E daí se foram 32 
anos de um impecável casamento.

Eis que o destino lhe presenteia com súbita viu-
vez, jamais imaginada com uma bela esposa de ape-
nas 55 anos, seguida de três difíceis anos de saudades 
dolorosas e pungente solidão.

Mas a música, que nunca deixou de lhe fazer 
companhia, sempre de mãos dadas com a leitura, 
não tardaria a lhe inspirar o amor. E num agradável 
jantar oferecido em nossa casa ao maestro Eleazar 
de Carvalho, Maria Lúcia Godoy e o pianista Nelson 
Freire, após um memorável concerto da era Burity, a 
“violinista branquinha” surge como a fada da noite, 
acompanhando seu irmão, João Bosco.

Mais tarde, avisto-os na biblioteca, em aconche-
gante companhia de música e livros. Fazia tempo que 
não via aquele semblante no seu rosto... Não demorou, 
e eu já estava auxiliando-o na escolha da roupa, do 
restaurante e até do vinho que deveria acompanhá-los 
na noite que oficializaria o noivado.

Hoje, quase três décadas depois, posso me con-
siderar o filho que ganhou a madrasta que todo órfão 
sonharia em ter. Portanto, dou, neste dia, parabéns às 
duas: Carmen e Alaurinda!

Germano
RomeroOs voos de Ari Vidal

Chegou o “êxtase líquido”

Dentre estas 
substâncias, está 
uma conhecida pela 
sigla GHB, que tem 
sido indevidamente 
consumida por 
jovens e adultos 
paraibanos
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Roteiro

Quem aprecia a criativi-
dade que marca o improviso 
de cantadores tem uma boa 
oportunidade de assistir um 
evento desse tipo. Trata-se 
do Show de Repente que João 
Milanez, Paulo Cruz e Antô-
nio Pereira realizarão no pró-
ximo dia 9, a partir das 20h, 
na Serralharia do Pereirão, 
localizada na Rua Cidade do 
Bom Sucesso, 171, na Cidade 
Verde do Bairro das Indús-
trias, em João Pessoa. Além 
da apresentação de vários 
estilos da cantoria, os poetas 
e repentistas também acei-
tarão os motes que o público 
pedir. O ingresso custa R$ 15 
e pode ser adquirido pelo nú-
mero 8833-3057.

Dois participantes do 
show, os poetas Paulo Cruz e 
João Milanez, apresentam ao 
vivo o Programa Cânticos da 
Natureza, que está no ar des-
de junho de 2011, sempre de 
segunda a sexta-feira, das 17h 
às 18h, pela Rádio Tabajara 
AM 1110. Paulo ressaltou que, 
com a instalação de um novo 
transmissor, a audiência foi 
ampliada, pois o sinal chega 
inclusive a estados vizinhos. 

Dentro, ainda, desse tra-
balho em parceria, João Mi-
lanez e Paulo Cruz ainda pre-
tendem gravar - pela primeira 
vez - um CD, ou DVD, cujo tí-
tulo pode ser o do próprio 
programa que apresentam 
na Tabajara, com o objetivo 
de divulgar a cultura popular. 
Ambos já estão compondo as 
músicas para o trabalho, que 

Michael Keaton estará no elenco de 
filme baseado em jogo de videogame

Michael Keaton está no elenco de Need for Speed, a 
adaptação aos cinemas do game homônimo de corrida, 
segundo o Heat Vision. Keaton será o recluso e excên-
trico anfitrião de uma corrida de carros underground 
onde os melhores pilotos do mundo se enfrentam. Na 
trama, um piloto de corridas ilegais, dono de uma garagem 
de modificação de carros de luxo, é enquadrado e preso 
quando seu melhor amigo morre em um racha. Ao sair da 
cadeia ele busca vingança. O elenco tem nomes como 
Dominic Cooper, Scott “ Mescudi, Ramon Rodriguez, 
Rami Malek e Harrison Gilbertson. Scott Waugh, que 
despontou recentemente ao dirigir o filme de guerra Ato 
de Coragem, será o diretor. O filme será lançado em 7 de 
fevereiro de 2014 nos EUA.

O longa-metragem 
João e Maria: Caçadores 
de Bruxas, dirigido por 
Tommy Wirkola, man-
teve a liderança nas bi-
lheterias brasileiras no 
primeiro fim de semana 
de fevereiro, segundo 
dados da consultoria 
Rentrak. As informações 
são referentes aos dias 
1, 2 e 3 deste mês. Es-
trelado por Jeremy Ren-
ner e Gemma Arterton, o 
longa arrecadou R$ 6,2 
milhões no período e foi 
visto por 422 mil pes-
soas. Já no acumulado 
desde a estreia em 25 de 
janeiro, a produção dis-
tribuída pela Paramount 
no Brasil já acumulou 
R$ 21,6 milhões e obte-
ve 1,6 milhão de espec-
tadores.

Filme João e Maria 
lidera bilheterias 
no fim de semana

Guillermo del Toro 
vai produzir remake 
de O Jardim Secreto

Mídias em destaque

Drops & notas

deve reunir 12 faixas para 
lançamento em breve. 

O repentista João Mila-
nez recebeu as primeiras in-
fluências artísticas do próprio 
pai, o poeta e cordelista Luiz 
Guedes Milanez (já falecido). 
Mas o incentivo para iniciar 
carreira profissional ele re-
cebeu dos poetas Arnaldo 

Cipriano e Santino Luiz. Mas 
ainda fez questão de destacar 
outros importantes cantado-
res, a exemplo de Apolônio 
Cardoso e Luiz Amorim. 

Autor do cordel Quando 
vivi no Sertão, que é uma nar-
rativa da vida em meio a difi-
culdades no interior, Milanez 
ainda pretende escrever um 

O Jardim Secreto 
ganhará uma nova versão 
nos cinemas. A produção 
será de Guillermo del Toro. 
Segundo o Deadline, Lucy 
Alibar foi contratada para 
roteirizar a nova adaptação. 
O Jardim Secreto é um livro 
infantil de Frances Hodgson 
Burnett, publicado completo 
em 1911. A obra já foi ad-
aptada aos cinemas em 1993 
pela diretora polonesa Ag-
nieszka Holland e estrelado 
por Kate Maberly. O Jardim 
Secreto conta a história da 
jovem Mary, uma menina 
mal-humorada e infeliz que 
acaba indo morar na casa 
de um tio seu, após o falec-
imento de seus pais. Lá ela 
descobre um jardim e de-
cide cuidar dele com ajuda 
de alguns amigos.

Foto: Evandro Pereira 

Paulo Cruz e João Milanez vão mostrar ao público vários estilos da cantoria de viola

livro e incluir esse trabalho na 
nova obra. Vice-presidente da 
União de Poetas Repentistas 
do Brasil (UPRB) e presidente 
do Conselho Fiscal da Asso-
ciação de Poetas Repentistas 
de Campina Grande, ele já 
promoveu cantorias e foi inte-
grante da comissão julgadora 
de congressos de repentistas. 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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A União e sua edição 
comemorativa

No último sábado, o jornal A União circulou com 
uma edição comemorativa. Um retrospecto da história do 
periódico, desde o seu surgimento em 2 de fevereiro de 
1893, revela que ele sobreviveu a troca de governantes, 
as mudanças sociais, tecnológicas. 

Deu gosto de ler os cadernos especiais em comemo-
ração aos 120 anos do jornal. Foi uma demonstração de 
como realmente devem ser trabalhadas as edições come-
morativas. E como elas podem se tornar mais atrativas 
para o leitor. 

Não basta apenas rotular um caderno de especial. É 
preciso trazer um conteúdo mais trabalhado, apurado. Os 
cadernos comemorativos, no decorrer dos anos, foram 
perdendo essas características de um jornalismo mais apro-
fundado, com mais qualidade na sua forma e conteúdo. Mui-
tos foram transformados em um amontoado de páginas. 
No caso das edições de aniversário dos periódicos, o que 
se tem muito é anúncio publicitário, quase sempre des-
proporcional aos espaços jornalísticos reservados para 
contar a história dos jornais.

No caso do jornal A União, edição comemorativa de 
2 de fevereiro último, o leitor sente o cuidado, o zelo com 
a informação. Os cadernos trouxeram aquilo que no dia a 
dia os jornais quase sempre deixam de lado: a pesquisa, o 
contexto. As matérias - produzidas num misto de jornalis-
mo, pesquisa historiográfica e depoimentos - estimulam 
o leitor a procurar na história os detalhes, a compreensão 
do fato.  

Na leitura desses cadernos comemorativos dos 120 
anos do jornal A União, o leitor não fica apenas por den-
tro da história do jornal, mas também do que estava à sua 
volta. Como escreveu Alberto Dines, “isto só se consegue 
com o engrandecimento da informação a tal ponto que ela 
contenha os seguintes elementos: a dimensão comparada, 
a remissão ao passado, a interligação com outros fatos”.

A União saiu da mesmice na forma de entrevista, 
trouxe a arte para os seus cadernos, lembrou da sua “bar-
riga”, utilizou a pesquisa para ajudar o leitor na compre-
ensão dos fatos, e ainda deu de presente para o leitor o 
fac-símile do seu número 1.

Sandra Moura
Doutora em comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com 

Cantadores se apresentam 
sábado no Bairro das Indústrias

Em cartaz

Inatividade 
Paranormal

Cena de Inatividade Paranormal, de Michael Tiddes

O  c a s a l  M a l co l m  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.

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.
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Carnaval

Entre as Muriçocas do Mi-
ramar e o Cafuçu, é o dia 
do Bloco Carnavalesco Vai 
Tomar no Centro ocupar 
as ruas da Cidade Alta do 
Centro Histórico de João 
Pessoa. O bloco indepen-
dente das programações 

oficiais das prévias carnavalescas tem 
hoje a sua segunda edição e pretende 
animar os becos e avenidas da cidade 
velha ao som dos metais e marchinhas 
de frevo da Orquestra Cabo Branco e 
das batidas de zabumbas e tambores 
do maracatu do grupo de percussão As 
Calungas. Com concentração, a partir 
das 18h, na Rua Braz Florentino, no 
conhecido beco da Cachaçaria Philipeia, 
o bloco inicia o arrasto circular às 20h, 
vestindo o centro histórico com as cores 
roxo e amarelo.  

Em busca de um resgate da tradição 
dos antigos carnavais e da necessidade 
de propor uma alternativa àqueles que se 
divertem nas ruas, com liberdade frente 
às grandes aglomerações dos já consa-

Irreverência  
e duplo sentido
Relembrando os antigos carnavais, sai hoje pelas ruas da Cidade Alta do 
Centro Histórico da capital segunda edição do Bloco Vai Tomar no Centro

FoTo: Paulo Rossi

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com 

grados blocos da capital, sete amigos, 
entre arquitetos, publicitários e ativistas 
culturais, se uniram e criaram o Bloco Vai To-
mar no Centro. Tanto o nome do bloco como 
a sua concepção partiram dos idealizadores 
com a premissa essencial de celebrar a 
festa do Carnaval “de maneira despojada, 
irreverente, sem papas na língua e com 
muito duplo sentido, beirando o infame 
e a situação cômica de se brincar com as 
palavras”, disse Pedro Rossi, um dos só-
cios fundadores do bloco, em entrevista 
ao Jornal A União.

A escolha do Centro Histórico como 
local do percurso do bloco se deve ao 
processo de revitalização que esse 
espaço tem passado nos últimos anos 
com praças requalificadas e prédios 
abrigando coletivos culturais e sedes de 
companhias de teatro, dança e estúdios 
musicais. 

As paredes da cidade velha cheias de 
histórias estão hoje sendo palco de no-
vas memórias, por isso, com o intuito de 
proporcionar uma festa sem o glamour 
das grandes atrações em trios elétricos 
ou palcos, o Bloco Vai Tomar no Centro 
faz uma exaltação aos antigos Carnavais 
de Rua embalados por orquestras de 

frevo, promovendo assim a preservação 
e valorização dos nossos Patrimônios 
Culturais. 

“Costumamos brincar que o Vai 
Tomar no Centro possui o arrasto mais 
profano que saúda os monumentos mais 
sagrados de João Pessoa”, revela Pedro 
Rossi, pois o trajeto corteja cinco edifi-
cações religiosas. O percurso do bloco 
inicia em direção à Praça Rio Branco e 
entra a esquerda na Rua Visconde de 
Pelotas, em direção a Praça da Igreja 
Dom Adauto. Depois segue para o cru-
zeiro da Igreja de São Francisco. Logo 
em seguida, o bloco pega o caminho da 
Avenida General Osório, diante da Matriz 
de Nossa Senhora das Neves, e continua 
até entrar a esquerda na Rua Peregrino 
de Carvalho. Por fim, pega a Avenida Du-
que de Caxias, seguindo de volta à Praça 
Rio Branco. 

Como o próprio hino oficial diz 
“Philipeia subiu a ladeira, tomou no 
centro e gostou da brincadeira”, hoje 
são esperados o triplo de pessoas em 
relação ao ano passado, em média mil 
foliões de todas as idades. O bloco conta 
com diversas parcerias, a começar pelo 
próprio hino que foi produzido pelos 

compositores Chico Limeira e Gustavo 
Limeira, além do Estúdio Mutuca. A 
maior fonte de divulgação do bloco são 
as redes sociais, porém também são 
confeccionadas camisas disponíveis 
para venda com o intuito de ajudar nos 
gastos. Os parceiros contínuos para a 
festa de hoje são a loja Salve Simpatia, 
a agência de publicidade Bairro Novo, 
a Cachaçaria Philipeia, a Miramar Imo-
biliária e ainda o apoio da Funjope na 
contratação da orquestra de frevo. 

Em abril e maio de 2012, o bloco 
realizou o Projeto “Domingo é Dia!”, pro-
movido em parceria com a Funjope. Em 
cada domingo, no fim da tarde, as pes-
soas se reuniram no beco da Cachaçaria 
Philipéia e, ao som de uma orquestra de 
frevo, seguiram no arrasto até a Casa da 
Pólvora, onde tinha montado um palco 
e foram recebidas atrações musicais 
locais. A ação, além de relembrar o Car-
naval, atraiu a atenção das pessoas para 
a valorização do Centro Histórico da 
capital. De acordo com os organizadores 
do bloco, a depender da iniciativa dos 
poderes públicos, os pessoenses podem 
esperar em 2013 mais uma edição do 
Projeto “Domingo é Dia!”.  

O Bloco Vai Tomar no Centro 
surgiu com o objetivo de 
resgatar os antigos carnavais e 
movimentar o Centro Histórico
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3.970 contribuintes vão 
receber restituições de 
Imposto de Renda na PB

Reflexão, oração, música 
religiosa. Essa é a receita que 
tem atraido todos os anos mi-
lhares de pessoas aos retiros 
espirituais organizados pelas 
igrejas durante o Carnaval. 
Em João Pessoa, um dos reti-
ros com maior concentração 
de participantes, começa no 
próximo sábado no Liceu Pa-
raibano, e deve reunir 3 mil 
pessoas durante os quatro 
dias do evento. 

Para os mais religiosos, 
os retiros surgem como uma 
alternativa em meio aos trios 
elétricos, aos blocos do Pro-
jeto Folia de Rua e se tornam 
uma oportunidade de aprovei-
tar a folga do feriadão para o 
cultivo da fé. “Muitos preferem 
dedicar o Carnaval ao cultivo 
da espiritualidade e à família”, 
explicou o arcebispo da Paraí-
ba, Dom Aldo Pagotto. 

De acordo com a Arqui-
diocese da Paraíba, só os ca-
tólicos realizam este ano, na 
Grande João Pessoa, mais de 
50 eventos desse tipo, con-
tudo, outras igrejas, como é 
o caso da Primeira Igreja Ba-
tista de João Pessoa, também 
oferecem aos fiéis a alternati-
va de se afastar das folias car-
navalescas e passar o feriadão 
participando de palestras, 
cursos e shows religiosos. 

O evento organizado 
pela Igreja Batista tem como 
público alvo os jovens e acon-
tece no Paraíso dos Colibris, 
município do Conde, de 9 a 13 
de março. 

Na Capital
No Liceu Paraibano, o 

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

retiro é organizado pela co-
munidade católica Consola-
ção Misericordiosa, do bairro 
do Castelo Branco. De acor-
do com a Irmã Linda, podem 
participar do evento tanto os 
que desejam se isolar da agi-
tação do Carnaval, passando 
dias e noites no Liceu (retiro 
fechado), como aqueles que 
só pretendem participar de 
algumas atividades da pro-
gramação (retiro aberto). 

No primeiro caso, é pre-
ciso que se pague uma taxa 
de R$ 50 para subsidiar a 
alimentação durante os qua-
tro dias do retiro. Os que não 
pretendem dormir no colégio 
devem apenas levar 1 kg de 
alimento não perecível que 
será doado a comunidades 
carentes. 

A Comunidade Sal e Luz 
há três anos organiza um 
retiro que acontece no Anti-
go Seminário, em Bayeux. O 
evento, que é fechado, tinha 
a capacidade para agregar 
80 pessoas, não oferece mais 
vagas. Fábio Barbosa, um dos 
organizadores do evento, 
afirmou que a procura pelo 
retiro é grande e rapidamen-
te as vagas foram preenchi-
das. O tema do retiro para 
este ano é ‘Propriedade de 
Deus eu Sou’. 

Na Paraíba, um dos mu-
nicípios que mais agregam 
religiosos durante o Carnaval 
é Campina Grande. Lá aconte-
cem os conhecidos Encontro 
da Nova Consciência, Encon-
tro da Consciência Cristã e 
o Encontro da Comunidade 
Espírita, além do Crescer, En-
contro da Família Católica, 
organizado pela Diocese de 
Campina Grande. 

O processo de produção jornalística 
na imprensa oficial da Paraíba foi um dos 
temas abordados pelo diretor técnico e o 
editor chefe de A União, respectivamen-
te, Gilson Renato e William Costa, duran-
te palestra que os dois jornalistas profe-
riram, na manhã de ontem, para a turma 
2012.2 (quarto período) da disciplina 
Laboratório de Jornalismo Impresso do 
Curso de Comunicação Social da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB), com 
intermediação do professor Edônio Al-
ves. O encontro foi realizado no Centro 
de Comunicação, Turismo e Arte (CCTA), 
no campus I da UFPB, em João Pessoa, e 
fez parte da programação comemorati-
va dos 120 anos de A União.

Edônio Alves apresentou os dois 
convidados a seus alunos e, em seguida, 
Gilson Renato e William Costa traçaram 
um perfil biográfico de si mesmos, rela-
tando para os alunos, os momentos mar-
cantes de suas trajetórias profissionais, 
que incluem passagens por redações de 
rádio, televisão e jornalismo impresso da 
cidade de João Pessoa. 

Os dois jornalistas explicaram para 
os alunos a dinâmica diária de produção, 
edição e circulação de A União, o diferen-
cial que caracteriza um jornal da impren-
sa oficial em relação a seus congêneres 
privados e a questão da conduta ética no 
exercício da profissão.

Gilson Renato enumerou alguns in-
vestimentos prioritários que estão sendo 

realizados na gestão do atual superin-
tendente de A União, jornalista Fernando 
Moura, a exemplo da modernização e 
ampliação do parque gráfico da empre-
sa, como também as parcerias que estão 
sendo estabelecidas com instituições, 
como a Biblioteca Nacional, no Rio de 
Janeiro, visando otimizar o setor de pes-
quisa e documentação. Já William Costa 
comentou a recente reforma gráfica e 
editorial de A União e o desafio de adotar 
uma nova linha editorial com ênfase na 
opinião e na análise.   

A feição gráfica e o conteúdo edito-
rial da edição especial de A União do dia 
2 de fevereiro deste ano também foram 
tema da palestra de Gilson Renato e 
William Costa. Os alunos demonstraram 
bastante interesse pelo tema e foram 
contemplados com exemplares da edi-
ção histórica e do suplemento literário 
Correio das Artes para serem utilizados 
como objetos de estudo. Na etapa final 
do encontro, os estudantes fizeram di-
versas perguntas aos jornalistas, todas 
relacionadas ao dia a dia nas redações. 

Edônio Alves afirmou que é muito 
importante para os alunos dos períodos 
iniciais do curso de Comunicação manter 
um contato direto com jornalistas expe-
rientes que se encontram no “batente”. 
“As experiências práticas relatadas pelos 
jornalistas têm um fundamento didático 
que, de certa forma, complementam a 
parte teórica apresentada aos alunos em 

Diretor e editor de A União ministram palestra 
para alunos do curso de Comunicação da UFPB

sala de aula”, destacou o professor. Se-
gundo ele, outros encontros serão pro-
gramados entre alunos do CCTA e edito-
res e diretores de A União.

“É sempre muito prazeroso retornar 
às salas de aula do curso de Comunica-
ção Social da UFPB, onde estudamos, e 
encontrar uma nova geração interessada 
em seguir os nossos passos. É também 
gratificante, para nós, poder ensinar aos 

alunos um pouco do que aprendemos, 
ao longo de décadas, no exercício do jor-
nalismo”, disse William Costa. “Procura-
mos mostrar aos alunos que um jornalis-
ta não se forma do dia para o outro. A 
Universidade é importante, a prática nas 
redações, também, mas sem a vontade 
de aprender e se renovar, constantemen-
te, não se atinge a meta de ser um bom 
jornalista”, ressaltou Gilson Renato.

Palestra de Gilson (5º à esquerda) e William (de chapéu) abordou o processo de produção jornalística

Foto: A União

Durante o período do 
reinado de Momo membros 
da Doutrina Espírita estarão 
promovendo um grande re-
tiro de Carnaval. Trata-se do 
Encontro de Integração De 
Jovens Espíritas na Paraíba (X 
Enijesp), que acontecerá no 
período de 9 a 12, no Municí-
pio de Guarabira, com o tema 
“Consciência da Imortalida-

de: Convite à transformação”. 
O evento acontecerá na 

sede do Núcleo Espírita Ami-
gos da Paz (Neap), que no ano 
de 2012 completou 30 anos 
de existência. As inscrições já 
estão sendo feitas e se esten-
derão até o próximo dia 9.

Para o evento já estão 
confirmadas as participações 
de Almir Laureano, Canto & 
Luz, Grupo Emcena, Grupo de 
Teatro Asas da Esperança, Cí-
cero Maia, Júlio César, Angéli-

ca, Geylson Kaio, Andréia Var-
gas, Amely Martins, Matheus 
Laureano e Sandro.

Segundo os organiza-
dores do evento, os partici-
pantes, a partir dos 13 anos 
devem levar colchão, roupa 
de cama, de banho e roupas 
adequadas às atividades es-
portivas. O uso de aparelhos 
eletrônicos só será permi-
tido durante os intervalos e 
todos devem respeitar rigo-
rosamente os horários esta-

belecidos na programação e 
a permanência no local das 
atividades.

Inscrições
O processo de inscrição 

no Enijesp para as vagas re-
manescentes se faz em três 
etapas e poderão ser feitas 
até o dia do evento através 
do site WWW.enijesp.com.
br nos valores de R$ 60 indi-
vidual e R$ 80 com direito a 
transporte.

Jovens espíritas debatem doutrina em Guarabira
José Alves
zavieira2@gmail.com

Programação do Enijesp:

Sábado

l15h – Recepção
l17:30 – Integração
l18 – Jantar / Intervalo
l19:30 – Abertura oficial
l20h – Palestra de Abertura: Consciência da Imortalidade: 
Convite à transformação.

Domingo

l6h – Despertar
l7h – Café da Manhã
l8h – oficinas
l9:45 – Intervalo
l10h – oficinas
l12h – Almoço/Intervalo
l14h – oficinas de Artes (Música/teatro/Plástica)
l15:30h – Intervalo
l16h – oficinas de Artes (Música/teatro / Plástica)
l18h – Jantar/Intervalo
l19:30h – Programa Vibração Jovem

Segunda

l5h – Despertar
l6h – Café da Manhã
l7h – Manhã de Desafios (Passeio)
l11:30h – Retorno ao Neap
l12h – Almoço/Intervalo
l15h – oficinas
l16:30h – Intervalo
l16:45h – oficinas
l18:30h – Jantar/Intervalo
l20h – Eniarte

Terça-Feira

l6h – Despertar
l7h – Café da Manhã
l8h – Reflexão
l10h – Integração Final/Show de Encerramento
l12h – Almoço/Intervalo
l14h – Retorno Fraterno aos Lares
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3.970 terão devoluções na PB
Imposto de Renda

A Receita Federal liberou 
ontem a consulta aos lotes de 
restituição do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física re-
ferentes aos exercícios 2012, 
2011, 2010, 2009 e 2008. Na 
Paraíba, 3.970 contribuintes 
receberão suas restituições, 
totalizando R$ 1.317.525,89. 
O pagamento será feito no 
próximo dia 15, por meio de 

depósito bancário. Segundo 
a Delegacia da Receita Fede-
ral em João Pessoa, para o 
exercício de 2012, serão cre-
ditadas restituições para  510 
contribuintes, totalizando R$ 
916.552,42,  já acrescidos da 
taxa Selic de 6,60%, vigente 
de maio de 2012 a fevereiro 
de 2013.

Já o lote referente ao 
exercício de 2011 contem-
pla 102 contribuintes, que 
receberão um total de R$ 
221.353,20, já acrescidos da 
taxa Selic de 17,35%, vigente 
de maio de 2011 a fevereiro 
de 2013.

Para o exercício de 2010, 

serão creditadas restituições 
para 31 paraibanos, que, jun-
tos, receberão um montante 
de R$ 84.989,19, acrescidos 
da taxa Selic de 27,50%, refe-
rente ao período de maio de 
2010 a fevereiro de 2013.

Vinte e oito contribuin-
tes estão contemplados no 
lote do exercício de 2009, 
para os quais serão credita-
dos R$ 52.306,41, já atualiza-
dos pela taxa Selic de 35,96% 
(maio de 2009 a fevereiro 
de 2013). Com relação ao 
lote residual do exercício de 
2008, serão creditadas resti-
tuições para 29 contribuin-
tes, num total  R$ 42.324,67, 

atualizados pela taxa Selic de 
48,03%, referente ao perío-
do de maio de 2012 a novem-
bro de 2012. 

Acesso 
Para saber se a decla-

ração foi liberada, o contri-
buinte deverá acessar a pági-
na da Receita na internet, no 
endereço eletrônico http://
www.receita.fazenda.gov.br,  
ou ligar para o Receitafone 
146. A Receita Federal alerta 
que a restituição ficará dis-
ponível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não fi-
zer o resgate nesse prazo, de-
verá requerê-la por meio da 

internet, mediante o Formu-
lário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no 
serviço Declaração IRPF. 

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contatar pessoal-
mente qualquer agência do 
BB ou ligar para a Central 
de Atendimento por meio 
do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 
0800-729-0088 (deficien-
tes auditivos), para agendar 
o crédito em conta-corrente 
ou poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.

Pagamento será feito no 
próximo dia 15 através de 
depósitos bancários

Economia
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Cleane Costa 
 cleanec@gmail.com

Cadeira para criança
tem novas regras

Vendas de veículos 
caem em janeiro

Cesta básica subiu 
em dezoito capitais

Brasília – O Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) aprovou os requisitos para 
a avaliação de cadeiras de alimen-
tação para crianças. A portaria foi 
publicada ontem no Diário Oficial da 
União. Os requisitos valem para ca-
deiras do tipo alta, com ou sem ban-
deja, e cadeiras de encaxe em mesas. 

“Cadeiras de alimentação que 
possam ser convertidas em outros 
itens, como cadeira baixa, cadeira 
baixa e mesa, andador, carrinho para 
crianças, balanço, bebê conforto, 
dispositivo de retenção para crian-
ça, cadeira reclinável para bebês, ou 
outros, devem atender a esses requi-
sitos, além de atender também à re-
gulamentação específica para a outra 
função, caso exista”, diz a portaria. 
Os requisitos não se aplicam a “cadei-
ras e assentos portáteis utilizados 
para alimentação de crianças que são 
fixados em cadeiras comuns”.

A portaria estabelece prazos 
para os fabricantes e importadores 
se adequarem às normas, disponíveis 
no site do Inmetro. A portaria prevê 
também a certificação compulsória.

São Paulo - O presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea), 
Cledorvino Belini, disse que o resulta-
do das vendas de janeiro, apesar de 
ter sido inferior ao de dezembro em 
13,3%, foi recorde em relação aos 
meses de janeiro anteriores.

Na comparação com janeiro 
do ano passado houve elevação de 
16,1%, ao passar de 268 mil 273 
unidades para 311 mil 453. “O mês 
de janeiro foi bom porque foi aplicada 
uma pequena parcela do aumento do 
Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), o que permitiu que os 
consumidores, com os preços e juros 
baixos, pudessem comprar”.

A produção registrou aumento 
na comparação dos meses de janeiro 
de um ano para o outro ao passar de 
211 mil 764 unidades para 279 mil 332 
(31,9%). Para Cledorvino Belini este é 
um sinal de que o país está na rota do 
crescimento, e de que a produção de 
veículos deve crescer 4,5% ao ano. “A 
produção (de janeiro) se deve ao fato de 
que as vendas de dezembro foram altas 
e os estoques estavam baixos. 

São Paulo – Em janeiro, o pre-
ço da cesta básica subiu em todas 
as 18 capitais que são analisadas 
pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) na Pesquisa Nacional 
da Cesta Básica. As maiores altas 
ocorreram em Salvador (17,85%), 
Aracaju (13,59%), Natal (12,48%) 
e Brasília (11,30%).

Um dos produtos que mais 
contribuíram para o aumento do cus-
to da cesta básica em janeiro foi o to-
mate, cujo preço sofreu forte oscila-
ção por causa do excesso de chuvas, 
que prejudicou a produção. A farinha, 
o feijão, o arroz e a carne bovina, que 
ficaram mais caros em janeiro, tam-
bém contribuíram para a alta no pre-
ço da cesta. A cesta básica mais cara 
do país, entre as capitais analisadas, 
é a de São Paulo, onde ela custa em 
torno de R$ 318,40. Em seguida apa-
recem as de Vitória (R$ 315,38), de 
Porto Alegre (R$ 309,33) e de Floria-
nópolis (R$ 309,21). A mais barata é 
a de Aracaju, que custava em torno 
de R$ 231,80 em janeiro. Entre feve-
reiro de 2011 e janeiro deste ano, o 
preço da cesta básica teve aumento 
superior a 10% em todas as capitais 
analisadas.

As vendas do comércio 
varejista da Região Metro-
politana de João Pessoa, 
no mês de dezembro, apre-
sentaram um aumento de 
20,94% em comparação ao 
mês anterior, segundo da-
dos divulgados pelo Insti-
tuto Fecomércio de Pesqui-
sas Econômicas e Sociais 
da Paraíba (IFEP-PB). De 
acordo com o levantamen-
to, todos os segmentos, ex-
ceto materiais de constru-
ção (-8,37%), registraram 
alta nas vendas. 

O melhor desempe-
nho ocorreu no setor de 
semiduráveis (81,07%), 
com destaques para calça-
dos (92,77%) e vestuário 
(80,65%). O comércio au-
tomotivo registrou o se-
gundo lugar (20,32%), com 
destaque para o segmento 
de concessionárias de veí-
culos (21,79%), ramo que 
apresentou a maior parti-
cipação na composição do 
índice geral do varejo, com 
21,63%. 

“Além das festas de 
fim de ano, período onde 
aumenta a demanda de 
diversos artigos, sobretu-
do calçados e vestuários, 
o resultado positivo pode, 
também, ser atribuído ao 

aumento da renda real do 
trabalhador e à estabilida-
de do emprego”, afirmou o 
presidente da Fecomércio 
Paraíba, Marconi Medeiros.

Na comparação anual, 
o comércio varejista tam-
bém registrou expansão, 
com um índice de 3,6% 
em relação a dezembro 
de 2011. Dos doze ramos 
analisados, oito registra-
ram crescimento, com des-
taque para os seguimen-
tos de tecidos (11,82%), 
eletrodomésticos e ele-
troeletrônicos (10,9%), 
supermercados e mercadi-
nhos (7,84%) e farmácias, 
drogarias e perfumarias 
(7,79%). Em sentido con-
trário, os ramos de autope-
ças e acessórios (-7,01%), 
materiais de construção 
(-4,49%), móveis e deco-
ração (-3,26%) e cine-fo-
to-som e óticas (-3,16%) 
apresentaram retração nes-
ta base de comparação.

No acumulado do ano 
(janeiro a dezembro), a 
pesquisa registrou um 
crescimento de 3,73% em 
comparação ao ano de 
2011. Com exceção das 
concessionárias de veícu-
los (-3,12%), todos os de-
mais segmentos do varejo 

registraram resultado po-
sitivo, ficando os melhores 
desempenhos por conta de 
vestuário (12,32%), farmá-
cias, drogarias e perfuma-
rias (9,60%), eletrodomés-
ticos e eletroeletrônicos 
(9,56%) e móveis e deco-
rações (8,24%). Este bom 
desempenho do varejo 
pode ser atribuído, em par-
te, à redução ocorrida nos 
preços de alguns produtos 
estimulados pela redução 
total ou parcial do IPI, o 
aumento do rendimento 
real do trabalhador, estabi-
lidade do nível de emprego, 
facilidade na obtenção de 
crédito e a manutenção da 
taxa Selic a patamares his-
toricamente baixos.

Vendas em João Pessoa têm 
alta de 20% em dezembro

ComéRCIo VaRejIsta

Brasília – As inscrições 
para a Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas 
Públicas (Obmep) de 2013 
começam no próximo dia 18 
de fevereiro e vão até 5 de 
abril. A previsão é que apro-
ximadamente 20 milhões de 
alunos de todo país partici-
pem da competição. As ins-
crições devem ser feitas no 
site www.obmep.org.br.

A olimpíada visa a esti-
mular a revelação de alunos 
com grande aptidão para a 
matemática. Qualquer escola 
pública poderá inscrever os 
alunos conforme três níveis: 
o nível 1 para alunos do 6º 
e 7º anos do Ensino Funda-
mental, nível 2 para 8º e 9º 
anos e nível 3 para 1º a 3º 
anos do Ensino Médio.

As provas da primeira 
fase da olimpíada serão apli-
cadas no dia 4 de junho, em 
horário definido pelas pró-
prias escolas. Os alunos com 
melhor desempenho serão 
classificados para a segunda 
fase, que ocorrerá no dia 14 
de setembro, às 14h30 (ho-
rário de Brasília) em locais 
que ainda serão definidos.

Na edição deste ano, 
serão lançados os Clubes de 
Matemática para disseminar 
o estudo da disciplina no 
país e incentivar o desen-
volvimento intelectual dos 
alunos. A partir do dia 15 
de fevereiro, alunos de todo 
o país podem formar Clubes 
Olímpicos de Matemática e 
inscrevê-los no blog http://
clubes.obmep.org.br/blog.

Inscrição para as escolas 
públicas começa dia 18

olImpíada de matemátICa

Melhor desem-
penho foi dos 
setores de 
calçados e ves-
tuário. Logo em 
seguida vem o 
segmento au-
tomotivo

Vendas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos tiveram aumento de 9,56% no fim do ano passado

Brasília – A supos-
ta cobrança de um ser-
viço sem a aprovação 
do consumidor pode-
rá resultar em multa 
ao Banco do Brasil. 
O Departamento de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (DPDC) 
do Ministério da Jus-
tiça abriu processo ad-
ministrativo contra a 
instituição financeira.

Se for constatada 
infração, o banco po-
derá pagar multa de 
até R$ 6,2 milhões, 
com base no Código 
de Defesa do Consu-
midor.

O ato com a aber-
tura do processo foi 
publicado ontem no 
Diário Oficial da União. 
O DPDC questiona a 
cobrança do serviço 
Seguro Proteção Ouro 
sem prévia solicitação 
do cliente. 

De acordo com 
informação do minis-
tério, foram constata-
dos indícios de prática 

comercial abusiva e de 
desrespeito aos direi-
tos básicos do consu-
midor.

Com base em de-
núncias de consumidores, 
análises de documentos 
e investigações prévias 
sobre o procedimento 
do banco, o DPDC che-
gou à suspeita de que 
os consumidores não 
estão sendo avisados 
da cobrança.

Segundo o Minis-
tério da Justiça, todo 
consumidor deve ob-
ter informação ade-
quada e clara sobre 
os produtos e serviços 
ofertados e efetiva-
mente cobrados. Ne-
nhum cliente pode ser 
cobrado por algo que 
não tenha pedido.

O Banco do Brasil 
terá dez dias a partir 
do recebimento da 
notificação para apre-
sentar a defesa. Por 
meio da assessoria de 
imprensa, a instituição 
financeira informou 
que só se manifestará 
após ser comunicada 
oficialmente do pro-
cesso.

BB pode ser multado 
em até R$ 6,2 milhões

CoBRanÇa IndeVIda

Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil
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Tráfico de pessoas
Missão vai ao exterior observar violência contra vítimas

Brasília – Pela primeira vez, 
o governo brasileiro prepara uma 
missão interministerial para com-
bater a violência contra homosse-
xuais e transexuais vítimas de trá-
fico de pessoas. No próximo dia 25, 
autoridades e especialistas viajarão 
para a Itália para observar de perto 
uma série de denúncias. A missão 
reúne representantes dos Ministé-
rios das Relações Exteriores e da 
Justiça, além da Secretaria de Direi-
tos Humanos, a Polícia Federal (PF) 
e a Procuradoria do Trabalho.

A diretora do Departamento 
Consular e de Brasileiros no Exte-
rior, a diplomata Maria Luiza Ribei-
ro Lopes da Silva, disse à Agência 
Brasil que há uma série de inves-
tigações em curso que indicam ca-
sos concretos de violência e tráfico 
envolvendo brasileiros na Itália. 
“É a primeira vez que haverá uma 
missão como essa. Sabemos que os 
travestis são muito visados e vira-
ram alvos também do narcotráfico”, 
ressaltou.

A iniciativa faz parte da cam-
panha brasileira de combate à vio-
lência e ao tráfico de pessoas no 
exterior. Inicialmente, as mulheres 
eram o foco da campanha. Mas, 
desde o fim do ano passado, as au-
toridades brasileiras ampliaram os 
alvos de atenção. “Há profissões 
muito visadas, como modelos e jo-
gadores de futebol, por isso a nossa 
proposta de ampliar a campanha”, 
disse Luiza Lopes.

Além da Itália, missões de au-
toridades e especialistas brasileiros 
visitaram Portugal, a Espanha, Suí-
ça e Holanda. Em junho, o Ministé-
rio das Relações Exteriores lançou 
o Guia de Retorno ao Brasil. O docu-
mento pretende orientar e dar con-

dições de retorno aos brasileiros 
que seguem para o exterior e viram 
vítimas de redes de prostituição, 
exploração e tráfico de pessoas.

O guia foi lançado três sema-
nas depois de as polícias da Espa-
nha e do Brasil desbaratarem uma 
rede de prostituição masculina em 
que 14 pessoas foram presas. As 
vítimas dessa rede caracterizam o 
público ao qual será direcionado o 
documento elaborado em conjunto 
entre o Itamaraty e a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres.

No guia há informações sobre 
oportunidades de emprego no Bra-
sil e alternativas para buscar ajuda. 
Funcionários do Itamaraty e volun-
tários brasileiros serão treinados 
para transmitir as orientações e 
receberão o material. A ideia é am-
pliar parcerias com redes locais no 
esforço de aumentar o apoio às ví-
timas.

Editado em inglês e português, 
o guia ficará à disposição em todos 
os consulados do Brasil no exterior. 
A cartilha é resultado de parceria 
dos Ministérios das Relações Exte-
riores e da Justiça, além da Secreta-
ria de Políticas para as Mulheres.

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

FOTO: Agência Brasil

Brasília – O Brasil pre-
para o anúncio de am-
pliação de uma campanha 
internacional contra a vio-
lência e o tráfico de mulhe-
res. A ideia é anunciar a ini-
ciativa no Dia Internacional 
da Mulher, em 8 de março. 
A proposta é que a ação in-
terministerial seja firmada 
por meio de parcerias com 
autoridades de dez países 
na América do Norte, Euro-
pa, Ásia e no Oriente Mé-
dio. A escolha dos países foi 
definida a partir de denún-
cias que indicam maior inci-
dência de casos.

A diretora do Depar-
tamento Consular e de 
Brasileiros no Exterior, a 
diplomata Maria Luiza Ri-
beiro Lopes da Silva, disse à 
Agência Brasil que o obje-
tivo é promover ações que 
vão além do combate ao 
tráfico e à violência contra 
as mulheres, como garantir 
apoio às necessidades das 
brasileiras que estão fora 
do país.

“Queremos expandir o 
nosso trabalho para todos 
os países em que há mu-
lheres em situação de risco. 
Além do tráfico de pessoas, 
queremos garantir o apoio 
às mulheres e impedir que 
os casos de violência conti-
nuem”, ressaltou Luiza Lo-
pes.

A diplomata disse que 

o trabalho da Central de 
Atendimento à Mulher - 
Ligue 180 Internacional 
promoveu uma mudança 
de comportamento das ví-
timas de violência e trá-
fico no exterior. Segundo 
ela, com profissionalismo 
e paciência, as atendentes 
conquistam a confiança das 
mulheres que, em geral, 
sentem medo de denunciar.

“É um trabalho de for-
miguinha mesmo. É ouvir 
com paciência, tempo e 
muita dedicação para con-
quistar a confiança das pes-
soas que ligam para denun-
ciar. Não é fácil contar o 
que ocorre. É um trabalho 
de conquista”, destacou 
Luiza Lopes. “O governo 
está firme e dedicado para 
mostrar que há alternativas 
para essas mulheres que se 
encontram em situação de 
risco.”

A diplomata ressaltou 
que devido ao trabalho da 
Central de Atendimento à 
Mulher foi possível desba-
ratar várias redes de tráfi-
co de mulheres no exterior. 
Em 2012, o serviço recebeu 
80 ligações com denúncias. 
Do total, 26 telefonemas 
relataram violência física 
contra brasileiras no exte-
rior - em 66% houve alerta 
sobre o risco de morte e em 
19% sobre o de espanca-
mento. 

País vai ampliar campanha

“Há profissões 

muito visadas, 

como modelos e 

jogadores de fu-

tebol, por isso a 

nossa proposta de 

ampliar a campa-

nha”

A TV digital no Brasil terá novi-
dades a partir deste ano. Com incen-
tivos fiscais, os fabricantes de tele-
visores serão obrigados a produzir 
aparelhos com padrão estabelecido 
de associação da interatividade ao 
sinal de radiodifusão, já em 2013. O 
sistema, batizado como Ginga, foi im-
plementado em 2007, quando entrou 
em operação o Sistema Brasileiro 
de TV Digital, traz novas funções ao 
ambiente da TV. O projeto recebeu 
subvenção econômica de R$ 2,13 mi-
lhões da Finep – Agência Brasileira 
da Inovação, vinculada ao Ministé-

rio da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI). Uma das novas aplicações 
para a televisão digital é o t-banking, 
desenvolvido pela TQTVD, do Rio de 
Janeiro. Trata-se de uma ferramenta 
compatível com o modelo operacio-
nal brasileiro para acesso seguro a 
serviços bancários através do contro-
le remoto. Próximo passo é a integra-
ção com  tablets e smartphones.

“Acreditamos que o público pos-
sa pesquisar informações no tablet 
ou no smartphone enquanto assiste 
à televisão”, explica David Britto, di-
retor técnico da TQTVD.

País terá aparelho interativo 
com novas funcionalidades

TV DIGITALLeite orgânico 
com selo ganha 
espaço na mesa 
dos brasileiros 

O leite entrou na tendência orgâ-
nica, que cresce cada vez mais no país. 
Sem nenhum tipo de resíduo tóxico 
nos processos de produção, o alimen-
to obtido de forma natural já chega à 
mesa do consumidor brasileiro com 
selo de qualidade. A pioneira na cer-
tificação e na produção do leite orgâ-
nico é a empresa mineira Taigor’s, que 
recebeu cerca de R$ 600 mil em finan-
ciamento da Finep – Agência Brasilei-
ra da Inovação, vinculada ao Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI). 

Nesse processo de produção, as 
vacas ficam soltas no pasto – no qual 
não é usado fertilizante nem agrotó-
xico – e são alimentadas com ração 
orgânica, além de receber tratamento 
de base homeopática e fitoterápica. 
Embora o preço seja mais alto para 
o comprador, os números mostram a 
aposta no mercado dos alimentos or-
gânicos. Mesmo representando ain-
da uma pequena parcela de tudo que 
é produzido em território nacional, o 
crescimento em fabricação do leite 
sem resíduos tóxicos chega a 250% 
nos últimos dez anos. Para o diretor 
da Taigor’s, Joselito Batista, o inte-
resse do público contribui para o su-
cesso da indústria, e por essa razão, a 
confiabilidade no processo de indus-
trialização do leite assegurada pelo 
selo de procedência é essencial. “É a 
premissa básica do produto natural. 
O consumidor tem que saber de onde 
veio e em que condições foi desenvol-
vido o alimento que consome”.

Ao concluir 105.577 voltas em 
torno da Terra, às 14h42 do próxi-
mo sábado, o primeiro satélite bra-
sileiro terá completado 20 anos no 
espaço. O número de órbitas é mais 
um dos resultados do SCD-1 (Satéli-
te de Coleta de Dados), que tinha ex-
pectativa de apenas um ano de vida 
útil quando foi lançado pelo foguete 
norte-americano Pegasus, em 1993, 
e ainda está em funcionamento. 

Projetado, construído e operado 
pelo Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe/MCTI), o SCD-1 
segue retransmitindo informações 

para a previsão do tempo e monito-
ramento do nível de água dos rios e 
represas, entre outras aplicações.

“Após esse longo tempo em ór-
bita, o SCD-1continua em operação 
e se prova um projeto de reconheci-
do sucesso, um verdadeiro tributo 
à competência da engenharia es-
pacial brasileira. O lançamento do 
SCD-1 colocou o Inpe entre as insti-
tuições que efetivamente dominam 
o ciclo completo de uma missão es-
pacial desde sua concepção até o fi-
nal de sua operação em órbita”, diz 
o diretor do Inpe, Leonel Perondi.

SCD-1 completa 20 anos em 
operação no próximo sábado

PRIMEIRO SATÉLITE BRASILEIRO

Travestis são os mais visados e viram vítimas de redes de prostituição e exploração de tráfico de pessoas no exterior



Carnaval das Mulheres
DESTA VEZ elas capricharam no Carnaval das Mulheres 

com lindas e exuberantes fantasias, que se tivesse 
novamente o concurso seria difícil escolher a melhor. 
A da rainha Alda Santos estava espetacular e foi uma 
apoteose sua entrada à frente da bateria da Escola de 
Samba Malandros do Morro. As que não estavam de 
fantasia portavam belos arranjos de cabeça que deixava 
o salão do Sonho Doce de uma beleza ímpar. 

Pela quantidade de mulheres com ricas fantasias, 
trata-se de um baile inédito e que, segundo depoimentos 
de convidadas de outros estados, só acontece mesmo 
aqui na Paraíba. Merecia ter mais apoio e ser oficializado 
no calendário do Carnaval da capital.

Outro destaque deste ano foi a decoração assi-
nada por Maria José Barbosa, de uma beleza plástica 
que chamava a atenção de todos que ali chegavam. 
Realmente como era antigamente os bailes de Carnaval 
de outrora que deu um clima maravilhoso ao ambiente.

Boas comidas e bebidas, a Orquestra de Frevo e o 
DJ Racine trouxeram à festa momentos de pura alegria 
e descontração sob o comando de Roberta Aquino.

Sras. Marisa Molina, Mér-
cia Almeida, Luana Gomes 
Soares, Maria Alba Ribei-
ro Coutinho, procurador 
Franklin Furtado de Almei-
da, médica Eliane Maria 
Ramalho Farias, fotógrafo 
Rocha, empresário Pauli-
nho Bodisiak e Cassandra 
Cariri Carvalho, dentista 
Lúcia Helena Marques.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“O ciumento passa a vida 
tentando descobrir o 
segredo que irá destruir 
a sua felicidade”

“O ciumento 
sempre acaba 
encontrando mais 
do que procura”

OXENSTIEN MADELEINE DE SCUDÉRY

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A Daslu chega ao Nordeste 
no próximo mês de maio, abrindo 
sua primeira loja no Recife, pre-
cisamente no Shopping RioMar, 
ocupando um espaço de 510m2.
   Além de São Paulo, a badalada 
marca de roupas e acessórios tem 
lojas no Rio de Janeiro, Brasília e 
Ribeirão Preto.

Zum ZumZum
   Márcia Amorim, Kainara e Guilherme Cunha seguem neste Carnaval 
para uma temporada em Veneza, na Itália.

   Roseane e Ana Maria Gondim, com a amiga Aninha Mesquita vão 
curtir o Carnaval em Recife. Roseane, inclusive alugou uma casa e vai levando 
o pequeno Lucas devidamente acompanhado da babá.

   Irene Vita e Simone Beltrão seguem com uma caravana de amigos 
para o Carnaval em Fortaleza, no Ceará. 

FOTO: Goretti Zenaide

Conceição Imperiano, Eliane Andrade Neves Baptista, que veio do 
Recife com produção assinada pelo estilista pernambucano Ricardo 
Castro e Jocezilda Molla

Eventos esportivos
A CAPITAL PARAIBANA vai sediar dias 6 e 7 de abril 

a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Thiathlon 
Standard, o ITU Pan Amercian Cup 2013, e o Campeonato 
Sul-Americano de Thiathlon Júnior. Ou seja, três impor-
tantes eventos esportivos que serão realizadas na Praia 
do Cabo Branco. Informações pelo site www.cbtri.org.br.

FOTO: Dalva Rocha
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Folia de Rua
DEPOIS DOS MURIÇOCAS, agora é aguardar 

a saída do bloco Boi do Bessa neste sábado, sob o 
comando do seu fundador e artista plástico Clóvis 
Júnior. A concentração começa às 17h em frente 
ao antigo Golfinhos Bar, na praia, com arrasto dos 
foliões a partir das 21h.

Roselma Leite, Auxiliadora Cardoso e Carla Bezerra Cavalcanti

Lindíssima fantasia da rainha do Carnaval das Mulheres 2013, 
Alda Santos, em modelo produzido por ela e seu marido, 
o decorador André Luiz

Mulheres vitoriosas

O PRÊMIO SEBRAE MULHERES DE NEGÓCIOS  
foi para as empresárias paraibanas Ana Maria de Araújo 
Gonçalves, da Loke Brinke de João Pessoa, como Em-
preendedora Individual, Clair Leitão Martins Diniz, do 
escritório de contabilidade Clair&Leitão de Patos, na 
categoria Pequenos Negócios, e Maria da Paz Nascimen-
to dos Santos e Silva, da Associação Comunitária dos 
Agropecuaristas de São João, de Pombal, na categoria 
Negócios Coletivos. Parabéns, vitoriosas mulheres!

Sombra e água fresca
O HOTEL BREJO DAS FREIRAS, no município de 

São João do Rio do Peixe, no Alto Sertão, está com um 
pacote turístico para o período de Carnaval.

Para quem deseja sombra e água fresca com banhos 
em águas milagrosas de efeitos medicinais, aquela es-
tância termal oferece 4 diárias de 9 a 13 deste mês com 
refeições inclusas em apartamento duplo por R$ 880,00.

Casamento
ESTÃO DE CASAMENTO marcado para o dia 4 de 

maio na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, 
com recepção no Paço dos Leões, Raissa Albuquerque 
de Miranda e Lucas Medeiros.

A noiva é filha do auditor fiscal da Receita, Silvino 
e Kátia Miranda, e ele filho dos estimados médicos 
João e Lúcia Medeiros.

Plantão

A DILIGENTE asses-
sora de imprensa do Tri-
bunal de Justiça Federal na 
Paraíba, Silvana Sorrentino, 
avisando que o expediente 
daquele tribunal estará 
suspenso na segunda e 
terça-feira de Carnaval. 
As urgências deverão ser 
através dos telefones 
9982-3061(JP), 9971-4007 
(CG), 9967-1001 (Sousa), 
9113-1914 (Monteiro), 9113-
8689 (Guarabira) e 8125-
2857 (Patos).

   O promotor de Justiça de Cabedelo, Valério Bronzeado, recebeu 
a visita da nova secretária de Educação daquela município com seu staff.  
Na pauta o sistema de ensino de Cabedelo, seus principais problemas e 
sugestões para a melhoria da educação.

   Quem também vai curtir o Carnaval no Recife Antigo é o casal Roziane 
e Leconte Coelho.
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Rainha da Terceira Idade Antonieta Macedo, Madrinha do Baile, Tereza Neumann Vaz, Roberta 
Aquino, Roziane Coelho, porta estandarte Antônia Finizola, esta colunista e Messia Palmeira

FOTO: Dalva Rocha

Alegria, alegria: Raissa Lacerda, Marletti Assis, Ruth Moura, Thelma Moura e Magaly Almeida
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Fiscalização será em 
terra e no mar durante 
o Carnaval

Página 14

O tráfego de veículos 
no contorno de Jacumã 
será liberado de sábado (9) 
até a quarta-feira (13), em 
caráter  provisório, para 
facilitar o escoamento dos 
foliões que se dirigirem 
para o Litoral Sul do Esta-
do no período do Carnaval. 
A liberação do tráfego de 
veículos no contorno de Ja-
cumã, que está atualmente 
em fase de conclusão pelo 
Governo do Estado, foi 
anunciada ontem pelo De-
partamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba (DER).

A velocidade, no en-
tanto, ficará limitada em 
apenas até 40 km com trá-
fego nos dois sentidos. Pla-
cas de sinalização e patru-
lheiros rodoviários do DER 
vão orientar diariamente 
os motoristas. Após o Car-
naval, o contorno voltará a 
ser interditado para o trá-
fego de veículos visando a 
conclusão das obras.

A decisão foi anuncia-
da durante reunião no DER, 
com a presença da prefeita 
do Município do Conde, 
Tatiana Lundgren Corrêa; 

13

Objetivo é facilitar o 
escoamento dos foliões 
que forem ao Litoral Sul

DER libera tráfego de veículos
da diretora de Transportes 
do órgão rodoviário, Nilza 
Magalhães e representan-
tes da Polícia Militar e do 
Samu, para a discussão de 
uma série de providências 
visando a fiscalização do 
trânsito durante a Opera-
ção Carnaval nas rodovias 
do Litoral e entre Campina 
Grande e Boqueirão.

Ficou definido que a 
fiscalização, a ser realiza-
da pelos patrulheiros do 
DER, juntamente com o 
apoio da Polícia Militar e 
da Polícia de Trânsito, será 
rigorosa no cumprimento 
da Lei Seca, com tolerância 
zero de álcool para os mo-
toristas. Bafômetros serão 
usados pelas equipes de 
patrulhas nas rodovias que 
dão acesso a Jacumã, Pitim-
bu, Tambaba, Coqueirinho, 
Lucena, Baía da Traição e 
Campina a Boqueirão.

A fiscalização também 
estará atenta para proibir 
outras infrações de trânsi-
to, especialmente quanto a 
obrigatoriedade do uso da 
cadeirinha para crianças 
nos veículos, exigência de 
todos os documentos, em 
dia, do motorista e do car-
ro. Proibição, também, do 
uso de celular pelo moto-
rista e excesso de lotação.

A prefeita Tatiana 

Lundgren garantiu que a 
Guarda Municipal, com 
50 integrantes, vai traba-
lhar durante o Carnaval 
também na orientação do 
trânsito nas ruas centrais 
de Jacumã. Além disso, ela 
anunciou diversos postos 
de saúde, equipados com 
médicos, enfermeiros e até 
dentistas, estarão de pron-
tidão para o atendimento 
das pessoas em pequenas 
ocorrências. Casos mais 
graves serão transferidos 
para hospitais da capital 
em diversas ambulâncias já 
cedidas pela Secretaria de 
Saúde do Estado.

Contorno de jaCumã

A Prefeitura do Conde, no Litoral 
Sul da Paraíba, anunciou  a programa-
ção do Carnaval de Jacumã. Serão 20 
shows - quatro por dia -, de 8 a 12 des-
te mês, com destaque para o pernam-
bucano André Rios, que participa da 
abertura do evento amanhã. Os shows 
serão realizados na Quadra de Esportes 
de Jacumã e a expectativa é de reunir 
mais de 250 mil pessoas, sendo 50 mil 
pessoas por noite.

Além de André Rios, subirão no pal-
co no primeiro dia de festa, Swing do 
Povão, D’Mamá e Loucuras de Amor. No 
dia 9, sábado de Carnaval, a programa-
ção prevê shows de Dona Menina, Saia 
Elétrica, Os Frajolas e Pegada Boa. No 
domingo de Momo as atrações serão 
Cheiro Baiano, Xexéu, O Rodo e Beto 
Movimento. No dia 11 acontecem os 
shows de Banda da Galera, Sacarada, 
Vôa Vôa e O Fusca. Encerrando a pro-
gramação, subirão no palco Duas Medi-
das, Axé Retrô, Soluê e Palov.

O Conde tem tradição de promover 
um dos melhores carnavais na Paraíba, 
que reúne os shows musicais à noite e 
desfiles de blocos de arrasto durante o 
dia, também na Quadra de Esportes, 
com muita animação e descontração. 
A região lota de turistas, e de paraiba-
nos que residem na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, e que aproveitam 
os dias de festa para descansar e curtir 

Conde deve atrair 250 mil foliões

“Após o 
Carnaval, o 
contorno 
voltará a ser 
interditado 
para o tráfego 
de veículos 
visando a 
conclusão 
das obras”

as praias do Litoral Sul, como Tabatinga, 
Coqueirinho, Amor, Jacumã e até Tam-
baba, que tem uma área exclusiva para 
a prática do naturismo.

 
rede hoteleira
De acordo com os empresários, a 

rede hoteleira da Costa do Conde, onde 
se concentra a maioria dos hotéis, pou-
sadas e resorts, está praticamente com 
100% de ocupação já a partir de  hoje, 
quando começa o movimento de che-
gada de turistas para brincar o Carnaval. 
Com a ampliação de leitos em relação ao 
ano passado, a estimativa é de que haja 
um crescimento de 20% no número de 
turistas que devem se instalar em um dos 
empreendimentos da região. 

Sexta-feira
André Rios, Swing do Povão, D’Mamá e Loucuras de Amor

Sábado
Dona Menina, Saia Elétrica, Os Frajolas e Pegada Boa

domingo
Cheiro Baiano, Xexéu, O Rodo e Beto Movimento

Segunda-feira
Banda da Galera, Sacarada, Vôa Vôa e O Fusca

terça-feira
Duas Medidas, Axé Retrô, Soluê e Palov

Programação



Fiscalização será em terra e 
no mar durante o Carnaval

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2013

Quem vai pegar a estra-
da neste Carnaval ou apro-
veitar os dias de folga na 
praia é bom ficar atento a 
alguns cuidados para evitar 
acidentes e contratempos. 
Neste feriadão de Carnaval, 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e o Batalhão de Po-
lícia de Trânsito Urbano e 
Rodoviário (BPTran) estão 
com ações de fiscalização in-
tensas no sentido de intimi-
dar o consumo de álcool ao 
volante e desta forma dimi-
nuir as chances de acidentes. 
Da mesma forma, Corpo de 
Bombeiros e Capitania dos 
Portos estarão atuando com 
os mesmos objetivos.

Apesar do rigor da lei, 
que agora é de tolerância 
zero para o consumo de ál-
cool, muitas pessoas ainda 
insistem em combinar álcool 
com direção. Para se ter uma 
ideia, do último domingo (3) 
à madrugada da segunda-
-feira (4), o BPTran flagrou 
66 motoristas dirigindo sob 
efeito de álcool. 

A Polícia Rodoviária es-
pera um aumento considerá-
vel no fluxo de veículos nas 
estradas federais, por isso 
vai reforçar o efetivo para 
este período, seja na fiscali-
zação de quem sai do Esta-
do como para quem chega e 
transita nas BRs que cortam 
a cidade. De acordo com a as-
sessoria de comunicação do 
órgão, o intuito é diminuir os 
acidentes, realizando o teste 
do bafômetro, mas também, 
verificar irregularidades.

Segundo dados forneci-
dos pela PRF, em 2011 foram 
registrados 87 acidentes du-
rante o Carnaval, sendo 46 fe-
ridos e 4 mortes. Em 2012, fo-
ram registrados 85 acidentes 
no período do Carnaval, com 

PRF e BPTran vão intensificar 
ações para inibir o consumo 
de álcool ao volante

47 feridos e 5 mortes. Para 
tanto vale pedir cautela du-
rante a condução do veículo.

No mar, a fiscalização fi-
cará por conta da Capitania 
dos Portos que até o dia 3 de 
fevereiro realizou 617 inspe-
ções nas embarcações, com 
25 notificações e 9 embarca-
ções foram apreendidas. Além 
disso, o capitão dos Portos da 
Paraíba, Victor Buarque, pede 
que a população colabore exi-
gindo segurança das embarca-
ções e que denuncie caso veri-
fique irregularidades.

Na balsa de Cabedelo, o 
capitão informa que são rea-
lizadas fiscalizações progra-
madas e não programadas, 
onde são observadas item 
de segurança para a embar-
cação e tripulantes. “Os pró-
prios passageiros devem ob-
servar se existe colete salva 
vidas suficiente para todos 
os tripulantes, se estão visí-
veis e acessíveis”, reforçou.

O Corpo de Bombeiros, 
também estará atento aos 
banhistas que nesta época 
costumam lotar as praias do 
nosso Litoral. Para evitar o de-
saparecimento de crianças, os 
bombeiros estão distribuin-
do pulseiras de identificação 
para que os pais coloquem nas 
crianças e dessa forma consi-
gam localizá-las com mais fa-
cilidade. “Todos os domingos, 
das 8h às 10h, estamos abor-
dando motoristas, que passam 
no trecho que liga Mangabeira 
à Praia da Penha, e distribuin-
do pulseira para aqueles que 
estão com crianças”, disse o 
Tenente Benevaldo, do Corpo 
de Bombeiros.

Além da distribuição 
das pulseiras neste local, os 
guarda-vidas também estão 
com esse equipamento para 
oferecer aos banhistas nos 
locais onde estão atuando. O 
primeiro mês do ano, fechou 
com 90 ocorrências, sendo 
54 resgates aquáticos, 15 de-
saparecimentos de crianças 
e 16 atendimentos de pri-
meiros-socorros de Lucena 
às praias do Conde.

FoTo:  Evandro Pereira

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com  

Confira as dicas

da PRF
Antes de pegar a estrada  
• Faça um pequeno check-up no seu carro. 
• Examine as condições dos freios, fluídos, suspensão, pneus, inclusive o pneu estepe. 
• Os equipamentos obrigatórios e o sistema de iluminação também precisam ser 
observados. 
• Não se esqueça da documentação obrigatória. Tanto o documento pessoal quanto o 
do veículo deverão estar em dia. 

durante a viagem
• Dirija com atenção e cautela, sempre mantendo uma distância segura do veículo que 
segue à sua frente. 
• Observe e respeite a sinalização e os limites de velocidade. 
• Sinalize antes de fazer qualquer manobra e só ultrapasse com segurança, pela faixa 
da esquerda nos locais devidamente sinalizados. 
• Todos os ocupantes do veículo são obrigados a usar o cinto de segurança. 
• Crianças até 10 anos de idade, devem ser transportadas no assento traseiro com os 
devidos dispositivos de segurança. (bebê conforto, cadeirinha ou acento de elevação) 
• A cada duas horas dirigindo, é recomendável parar o veículo e fazer um descanso de 
15 minutos. 
• Não faça uso de bebida alcoólica se for dirigir. 
• Lembre-se! Dirigir alcoolizado é crime!

Motociclista
• O uso do capacete com viseira e óculos específicos é obrigatório para sua segurança. 
• Além de observar e respeitar a sinalização, o motociclista deve evitar manobras 
arriscadas, como transitar no centro da pista entre os veículos em movimento, fazer 
ultrapassagem pela direita, pelo acostamento ou transpor canteiro central. 

• Respeite os limites de velocidade e não faça uso de bebida alcoólica se for conduzir 
motocicleta.

da Capitania dos Portos
1 – Faça uma manutenção correta de sua embarcação;
2 – Tenha a bordo todo o material de salvatagem prescrito pela Capitania;
3 – Respeite a lotação máxima da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas 
para todos;
4 – Mantenha os extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade;
5 – Ao sair, informe o seu plano de navegação ao seu Clube, Marina ou Condomínio;
6 – Conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para evitar 
acidentes;
7 – Se beber passe o timão a alguém habilitado;
8 – Mantenha distância das praias e dos banhistas;
9 – Respeite a vida, seja solidário, preste socorro;
10 – Não polua o mar e os rios.

além disso, cabe ressaltar algumas infrações graves e que devem ser evitadas:
1 – Conduzir embarcação (lancha, moto aquática, etc) sem ser habilitado perante a 
Capitania dos Portos;
2 – Conduzir embarcação após ter ingerido bebida alcoólica;
3 – Conduzir embarcação com excesso de passageiros.

do Corpo de Bombeiros
• Obedeça a sinalização de locais perigosos para banho.
• Entre no mar com cuidado e não vá muito para o fundo. 
• A profundidade máxima deve ser quando a água atinge o nível da cintura. 
• Mantenha crianças sempre perto sob sua vista. 

Quem pretende pegar a estrada neste Carnaval deve ficar atento a alguns cuidados para evitar acidentes e contratempos

Dando sequência ao Proje-
to Folia de Rua, mais cinco blo-
cos prometem arrastar, hoje,  
milhares de foliões em seus 
respectivos bairros. São eles, o 
Galo do Treze de Maio, o Canto 
do Tetéu, Cordão do Frevo Ras-
gado, o Bloco da Saudade e as 
animadas e nada melancólicas 
Viúvas do Bela Vista. Confira os 
locais de concentração de cada 
bloco.

Galo do Treze de Maio
Três orquestras de frevo, 

sendo uma delas a do Galo do 
bairro e uma banda, vão agitar 
hoje os foliões do Galo do Treze 
de Maio. A concentração acon-
tece a partir das 18h, na Praça 
Assis Chateaubriand, que fica 
por trás do Hospital Padre Zé, no 
Treze de Maio. A saída está pro-
gramada para as 20h, mas antes 
da largada, as camisas do bloco 
podem ser adquiridas no quios-
que que fica no mesmo local da 
concentração. Os estandartes do 

Galo do Treze de Maio, segundo 
os organizadores, sempre tra-
zem mensagens que simbolizam 
a paz e a harmonia no Carnaval. 

Canto do Tetéu
A partir das 19h, o Canto do 

Tetéu começa a se preparar para 
mais um vôo. A concentração 
será na Avenida Cabo Branco 
(em frente à Pizza Mia). Um trio 
animará a festa com uma banda 
e músicos locais. O bloco sempre 
homenageia figuras ligadas ao 
folclore. A estimativa é de que 
o bloco arraste mais de 2 mil fo-
-liões. No início, o Canto do Te-
téu se concentrava no bairro de 
Jaguaribe.

Cordão do Frevo Rasgado
Fundado em 1998 pelo can-

tor Lis Albuquerque, o Bloco do 
Cordão do Frevo Rasgado inicia 
a concentração às 20h na praci-
nha do Mag Shopping, em Ma-
naíra. Segundo o cantor e com-
positor, a ideia surgiu a partir da 
música do mesmo nome que foi 
ganhadora de um festival reali-
zado pela Funesc. A estimativa 

de público é de 2 mil pessoas.
A princípio, o bloco saía nas 

ruas estreitas da Praia de Cam-
boinha no período de veraneio 
quando a família e os amigos se 
reuniam para festejar o sol e o 
reinado de Momo, porém com 
a necessidade de preencher um 
espaço novo dentro da cidade 
de João Pessoa. O bloco ficou 
itinerante por três anos, saindo 
no Pavilhão do Chá, na Praça 
do Bispo e finalmente na pra-
ça do Mag Shopping, no bairro 
do Bessa. Hoje, já consolidado 
pela localização e pelo públi-
co, o Cordão do Frevo Rasgado 
tem o compromisso de resgatar 
a cultura do Carnaval em forma 
de músicas, passistas, bichos, ala 
ursas e papangús. O estandarte 
tem sempre a marca do artista 
plástico Dadá Venceslau, um dos 
fundadores do bloco. 

Bloco da Saudade
Milhares de foliões devem 

cair na folia com o Bloco da 
Saudade cuja tônica principal 
são as marchinhas de carnaval 
guardadas no fundo do baú. A 

Cinco blocos animam os foliões hoje em João Pessoa
José Alves
zavieira2@gmail.com

concentração acontece a partir 
das 19h, na Praça Lauro Wan-
derley no bairro Funcionários I. 
Os organizadores avisam que o 
bloco não é só dos moradores 
do Funcionários I não, também 
estão convidados foliões de to-
dos os bairros da cidade. 

Viúvas do Bela Vista
Não existe tristeza entre as 

Viúvas do Bela Vista não. Mes-

mo na condição de viúvas elas 
vão cair mesmo é na folia, todas 
vestidas a caráter. Mas sem der-
ramar uma lágrima pela perda 
dos maridos. Essas viúvas além 
de não sentirem falta de seus 
ex-maridos são muito fogosas e 
prometem arrastar milhares de 
foliões na noite de hoje. A con-
centração do bloco acontece a 
partir das 19h, na Rua Humberto 
Paiva no bairro Ernesto Geisel. 

l Galo do Treze de Maio
Concentração às 18h na Praça Assis Chateubriand (Treze de Maio)

l Cordão do Frevo Rasgado
Concentração às 20h na pracinha do Mag Shopping – Manaíra

l Canto do Tetéu
Concentração às 19h na Av. Cabo Branco (em frente à Pizza Mia)

l Bloco da Saudade
Concentração às 19h, na Praça Lauro Wanderley (Funcionários l)

l Bloco Viúvas do Bela Vista 
Concentração às 19h na Rua Humberto Paiva (Bela Vista) no Geisel.

Fique atento



Governo realiza recadastramento de
beneficiários do Programa do Leite

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2013

O Governo do Estado da 
Paraíba, através Fundação 
de Ação Comunitária (FAC) 
e sob a coordenação da Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh) 
realiza, nesta semana, o re-
cadastramento de beneficiá-
rios do Programa do Leite 
da Paraíba em comunidades 
do bairro do Cristo, em João 
Pessoa.

O programa, que tem 
como objetivo promover a 
melhoria da qualidade de 
vida das famílias de baixa 
renda, através da distribui-
ção do leite para combater a 
fome e a desnutrição infantil, 
já realizou, até o momento, o 
recadastramento da troca de 
cartelas e a inclusão no pro-
jeto de 220 famílias das co-
munidades Bela Vista, Bom 
Samaritano e Novo Horizon-
te, no Cristo. Ontem, foi a 
vez do recadastramento dos 
beneficiários do Conjunto 
Inocoop, na Empasa, que vai 
beneficiar mais 130 famílias.

De acordo com o presi-
dente da FAC, Lau Siqueira, a 
meta elaborada pelo Governo 
do Estado visa recadastrar 
todas as famílias paraibanas 
o mais breve possível. “Neste 
mês de fevereiro, a expecta-
tiva é recadastrar todas as 
famílias de João Pessoa e, até 

o final do primeiro semestre, 
os demais beneficiados dos 
223 municípios paraibanos”, 
enfatizou.

Os beneficiários do pro-
grama são gestantes, mães 
que estão amamentando 
seus filhos, idosos e crianças 
de até sete anos de idade. O 
programa distribui dois li-
tros de leite, por dia, para 
cada família. Em toda a Pa-
raíba são 120.168 beneficiá-
rios. Em João Pessoa existem 
mais de 16 mil famílias bene-
ficiadas através dos 59 pon-
tos de distribuição. O bairro 
de Cruz das Armas concentra 
o maior número de benefi-
ciados com dois pontos de 
distribuição e cerca de mil 
famílias contempladas. O 
abastecimento é garantido 
por 2.185 produtores cadas-
trados pela Emater.

Serviço
O recadastramento das 

famílias do Conjunto Ino-
coop será realizado na sede 
da Empasa, no horário das 8h 
às 16h. O beneficiário deverá 
comparecer ao local apresen-
tando os documentos de RG, 
CPF, comprovante de residên-
cia, cartão de vacina, peso e 
altura das crianças.

Após o período de Car-
naval, a FAC divulgará um 
novo cronograma de reca-
dastramento dos beneficiá-
rios do Programa do Leite da 
Paraíba e, assim, vai contem-
plar as demais famílias.

Nesta semana, serão 
visitadas famílias do
bairro do Cristo, em JP

Foto: Secom-PB

O Leite da Paraíba é um 
programa de grande alcance 
social e tem como respon-
sabilidade a distribuição de 
leite diariamente às famílias 
carentes do Estado.

Além disso, o programa 

também beneficia direta-
mente os pequenos produ-
tores de leite do Semiárido 
paraibano que possuem a 
garantia da compra de sua 
produção. Com isso, o gover-
no também contribui para a 

geração do emprego e renda 
no Estado visando a melhoria 
da qualidade de vida da po-
pulação.

O programa está sendo 
executado em parceria com 
as secretarias de Desenvolvi-

mento da Agropecuária e da 
Pesca; Turismo e Desenvol-
vimento Econômico; Recur-
sos Hídricos, Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, além 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Agentes da Fundação de Ação Comunitária estão visitando as residências para fazer o recadastramento das famílias beneficiadas

A presidente do 
Tribunal de Justiça da 
Paraíba, desembarga-
dora Fátima Bezerra Ca-
valcanti, convocou sete 
candidatos aprovados 
no último concurso pú-
blico para contador na 
estrutura administrativa 
do Poder Judiciário. As 
portarias de nomeação 
foram publicadas no 
Diário da Justiça de on-
tem e os servidores no-
meados vão atuar nos 
fóruns das comarcas de 
João Pessoa, Campina 
Grande, Guarabira, Pa-
tos, Sousa e Cajazeiras.

A posse dos con-
tadores acontecerá no 
próximo dia 19, às 10h, 
no Gabinete da Presi-
dência do Tribunal de 
Justiça. De acordo com 
Antônio Silveira Neto, 
juiz-auxiliar da Presi-
dência do TJ, o Poder 
Judiciário não contava 
com um setor de conta-
bilidade, com profissio-
nais especializados para 
atuar em processos que 
exigem a realização de 
cálculos de juros, inde-
nizações, proventos de 
servidores, entre outros.

“Esse era um traba-
lho que vinha sendo re-
alizado pelos próprios 
servidores dos cartórios, 
sem que estivessem 

aptos para isso. Com a 
nomeação dos contado-
res e a designação para 
atuarem nas seis princi-
pais circunscrições, esse 
trabalho será facilita-
do. Inclusive, os juízes 
pertencentes a essas 
circunscrições poderão 
solicitar os serviços des-
ses contadores em seus 
processos, quando ne-
cessário”, afirmou Sil-
veira Neto.

Ele lembrou que os 
magistrados já contavam 
com um Núcleo de Tec-
nologia da Informação, 
necessário ao bom fun-
cionamento das diversas 
comarcas, e que agora 
podem dispôr do Núcleo 
de Contabilidade – setor 
há muito reivindicado 
pelos juízes comarcões.

Os novos servidores 
do Poder Judiciário são 
José Bruno Leite do Nas-
cimento e Antônio Alves 
da Silva, designados para 
atuar em João Pessoa; Iria 
Guazzi Linden designada 
para Campina Grande; 
Marcelo Diniz Lourenço 
Filho, para Guarabira; 
José dos Santos Silva, que 
vai para Patos; Simone 
Andrade Arruda, para 
o município de Sousa e 
Paloma Guedes Fragoso 
Dantas, que atuará em 
Cajazeiras.

tribunal de Justiça 
nomeia contadores

ÚLTIMO CONCURSO
Codata recebe 
solicitações para
implantação 
de registro

Com o início de novas 
gestões municipais em todo o 
território paraibano, é grande 
a busca pelo registro dos sites 
das prefeituras com o domínio 
PB.gov.br. A Companhia de Pro-
cessamento de Dados (Coda-
ta) é detentora e responsável 
pelo registro do referido do-
mínio. Assim, a prefeitura que 
desejá-lo deve encaminhar so-
licitação à companhia de TI do 
Estado, via fax ou até mesmo 
utilizando-se dos serviços dos 
Correios e Telégrafos.

A Diretora Técnica da 
Codata, Christhiny Masiero, 
informou que a solicitação 
deve ser realizada por meio de 
formulário, disponível no site 
da companhia. “Os gestores 
municipais interessados de-
vem baixar o nosso formulá-
rio modelo de requisição para 
registro de domínio, dispo-
nível no Menu Principal, link 
Documentos para Download, 
preenchê-lo devidamente, e 
encaminhá-lo em papel tim-
brado e com assinatura do 
responsável, via fax (83) 3218-
4903 ou ainda pelos Correio e 
Telégrafos, enviando Rua Ba-
rão do Triunfo, 340 – Varadou-
ro - CEP: 58.010-040 – João 
Pessoa – Paraíba”.

Christhiny enfatiza que 
a hospedagem e manutenção 
dos sites das prefeituras são 
de responsabilidade da admi-
nistração municipal. “A Codata 
só atua na realização do regis-
tro e no direcionamento do 
mesmo para os seus respecti-
vos servidores”, disse.

Até o final deste mês, o Go-
verno do Estado deverá lançar 
o Programa Palma Resistente, 
que consistirá na distribuição 
de variedades de palmas re-
sistentes à praga Cochonilha 
do carmim com produtores 
paraibanos que tiveram suas 
plantações afetadas.

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, Marenilson 
Batista, preferiu não adiantar 
detalhes do programa, mas en-
fatizou que esta será uma ação 
importante para combater a 
praga que já infestou cerca de 
100 mil hectares dos 180 mil 
hectares que haviam planta-
dos no Estado.

O pesquisador do Labo-
ratório de Entomologia da 
Empresa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária – Emepa, Edson 
Batista, informou que as plan-
tações ainda preservadas – cer-
ca de 80 mil hectares – estão 
localizadas na região do Curi-
mataú. Segundo ele, no Agres-
te, o município de Umbuzeiro 
ainda possui algumas planta-
ções da palma forrageira.

Defensivo
No começo desta sema-

na, a Federação da Agricul-
tura e da Pecuária da Paraíba 
(Faepa) informou que, após 
quatro anos de luta, o defensi-
vo agrícola Galil SC chegou ao 
mercado paraibano, cujo lan-

Estado lança até o fim do mês 
projeto sobre palma resistente

COMbaTe à pRaga

çamento oficial está previsto 
para março.  No entanto, os 
produtores interessados po-
dem adquiri-lo no município 
de Santa Rita, na Nossa Terra 
Soluções Agrícolas.

O defensivo é produzido 
pela Milenia Agrociências e 
consiste em uma solução real 
e emergencial para controlar 
a praga cochonilha do car-
mim. O presidente da Faepa, 
Mário Borba, acredita que o 
inseticida vai controlar a pra-
ga e, assim, a produtividade 
voltará a crescer.

O pesquisador Edson Ba-
tista, que já testou o produto, 
declarou  que o inseticida não 
terá a eficiência necessária, 
uma vez que controla apenas 
a “ninfa migrante” (filhotes) da 
Cochonilha do carmim. “Esse 
produto não mata a fêmea na 
sua fase adulta, porque ela tem 
uma camada serosa e o inseti-
cida não consegue controlar a 
praga”, argumentou.

O pesquisador da Emepa 

disse que o melhor contro-
le é o natural. Ele ensina aos 
produtores que venham a de-
tectar agora a existência da 
Cochonilha do carmim na sua 
plantação de palma a utiliza-
ção de um veneno natural e 
barato, que tem 98% de eficá-
cia no controle da praga. Tra-
ta-se de uma mistura de um 
litro de óleo de algodão bruto 
mais um litro de detergente e 
um litro de água, que deve ser 
colocada num pulverizador e 
espalhada na plantação.

Edson Batista orienta 
ainda que os produtores não 
devem conduzir a palma in-
festada de um campo para 
outro e devem evitar o trân-
sito de animais dentro da 
área infestada pela Cochoni-
lha do carmim. Ele adverte, 
inclusive, que esses animais 
não podem ser levados para 
comercialização em feiras, 
pois estarão carregando a 
praga no corpo e vão contri-
buir para sua disseminação.

O objetivo do programa é distribuir variedades de palmas na PB

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

FOTO: Arquivo
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Pela cidade

l HorA extrA

O secretário de Planejamento da Prefeitura de Campina 
Grande, Paulo Roberto Diniz, afirmou que todas as horas extras 
legais e realmente exercidas no mês de dezembro foram pagas. 
O secretário lembrou que as horas extras pagas em janeiro 
foram trabalhadas em dezembro.

 

l QuAdro delICAdo
 

“A pior coisa é encontrar o servidor em uma condição 
tão delicada”, afirmou Paulo Roberto Diniz, a respeito das 
dificuldades encontradas ao assumir a pasta. “Tem gente que 
chega chorando à minha sala. Mas, neste governo, o servidor 
volta a ser ouvido”, afirmou Paulo.

retrovisor
 

Paulo criticou o discurso adotado agora por aliados do ex-
prefeito. “Tem gente que diz que, mesmo tendo encontrado um 
quadro deste, o governo não deve olhar para trás. Ora, se não 
olhar para trás, não pagaria dezembro nem ou décimo terceiro. 
É preciso olhar para trás”.

Parceria 

O vice-prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima 
Filho, afirmou que, em conversas intermediadas pelo vice-
governador Rômulo Gouveia, teria recebido garantias de que o 
Governo do Estado deverá colaborar com a realização do Maior 
São João do Mundo.

repercussão 

Causou indigestão nas hostes do PMDB de Campina 
Grande a declaração do ex-vereador Antônio Pereira, que, 
ao afirmar que deixará a legenda para ser candidato a 
deputado, afirmou: “Não aconselho a qualquer pessoa séria a 
acompanhar o PMDB neste momento”.

Greve à vista 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas 
da Paraíba (STIUPB) vai realizar uma assembleia na 
próxima sexta-feira, que poderá resultar em uma greve dos 
trabalhadores da Energisa em 222 municípios do Estado, de 
acordo com o presidente Wilton Maia.

Censo 

As Instituições de Educação Superior (IES) devem 
participar do Censo da Educação Superior 2012, cuja coleta 
de informações será integralmente realizada via internet. 
O Inep abriu o Sistema do Censo da Educação Superior que 
ficará disponível até o próximo dia 26 de abril, para que os 
pesquisadores institucionais das IES procedam à digitação nos 
questionários on-line e à importação dos dados.

Convite

Apenas com o acanhado Estádio da Graça apto para 
receber jogos de futebol profissional em João Pessoa, o 
representante da cidade na Copa do Brasil 2013, o CSP deve 
mandar seu jogo contra o Coritiba, dia 4 de abril, em Campina 
Grande. O presidente do Treze, Eduardo Medeiros, já colocou 
o Estádio Presidente Vargas à disposição de Josivaldo Alves, 
mandatário do Tigre praiano.

leão... 

O ex-atleta e ídolo do Campinense, Ivan Lopes, agora 
atua como dirigente de futebol. O ex-lateral é presidente do 
Leão do Norte Futebol Clube, o tradicional Leão do Monte 
Santo, agremiação fundada como amadora, na década de 
1950, na zona norte de Campina Grande. A intenção de Ivan é 
profissionalizar a equipe e disputar o Campeonato Paraibano 
da segunda divisão em 2014.

STTP amplia horário para Carnaval
trANSPorteS ColetIVoS

Rua Sebastião Donato 
também será interditada 
para encontro cristão

Durante o período de 
eventos carnavalescos em 
Campina Grande, de 6 a 12 
de fevereiro, a STTP inter-
ditará dentro de seu plane-
jamento viário a Rua Sebas-
tião Donato. A interdição 
se faz necessária, visto o 
grande fluxo de veículos e 
circulação de pedestres nas 
imediações do local de reali-
zação do Encontro da Cons-
ciência Cristã.

Devido as interdições 
de trechos, a STTP irá li-
berar o acesso àquela rua 
apenas aos moradores que 
residem próximo às ime-
diações do evento, e sendo 
permitido apenas mediante 
a apresentação do selo de 
trânsito livre para morado-
res, previamente cadastra-
dos no órgão.

No período de realiza-
ção do evento, na Rua Sebas-
tião Donato a STTP dispo-
nibilizará estacionamento 
especial com 10 vagas para 
táxi e 12 para mototáxi, vi-
sando oferecer aos partici-
pantes dos encontros maior 
conforto e praticidade em 
seus deslocamentos.

Horário estendido
Ainda de acordo com a 

gerente de transportes da 
STTP, Araci Brasil, os qua-
dros de horários da maioria 
das rotas dos transportes 
coletivos no Terminal de In-
tegração serão estendidos, 
funcionando até as 00h30. 
“Ampliamos o funcionamen-
to do Terminal de Integração 
até as 00h30, em virtude do 
grande fluxo de pessoas que 
participarão dos eventos e 
se utilizam do transporte 
coletivo para se deslocar”, 
disse Araci, enfatizando ain-
da que a extensão no horá-
rio das rotas irá atender aos 
passageiros que desejam 
retornar até seus destinos, 
realizando o sentido Inte-
gração/Bairro.

Durante o dia o atendi-
mento será normal, favore-
cendo aos deslocamentos 
de todos os que vão parti-
cipar dos eventos durante 
o Carnaval. Para quaisquer 
duvidas a STTP manterá 
diariamente sua fiscalização 
no Terminal de Integração, 
para garantir o atendimento 
aos usuários, além de forne-
cer as informações necessá-
rias sobre o plano operacio-
nal do Carnaval 2013.  

Plantão de atendimento
A STTP disponibiliza-

rá durante todos os dias 
de evento de carnaval uma 
estrutura interna com Cen-
tral de Rádio e o telefone 
de reclamação 3341-1517, 
fazendo uma ponte de liga-
ção entre todos os fiscais 
envolvidos nos diversos 
eventos pela cidade, como 
também para que a popu-
lação possa tirar dúvidas, 
dar sugestões ou fazer suas 
reclamações.

A STTP informa tam-
bém que reforçará a fiscali-
zação do cumprimento dos 
horários pelas empresas 
permissionárias do sistema, 
garantindo o pleno atendi-
mento à população pelos 
transportes coletivos.

Diogo Almeida
Especial para A União

Foto: Arquivo

“Temos estatuto, quadro de sócios, diretoria eleita, 
sede e um time. Além do mais, também possuímos o mais 
importante: estimo que dos cerca de 10 mil habitantes 
do bairro do Monte Santo, oito são torcedores do Leão”, 
comentou Ivan Lopes, ratificando seu desejo de ver o clube 
disputar o campeonato de profissionais.

... sonhador

O Aeroporto Presidente 
João Suassuna, em Campina 
Grande, registrou no último 
mês de janeiro a maior mo-
vimentação da história. De 
acordo com o superinten-
dente regional do Aeroporto, 
Nilson Suassuna, a movimen-
tação de 12.428 passageiros 
superou o recorde anterior 
que havia sido registrado no 
mês de junho do ano passado, 

com 21.101 pessoas que em-
barcaram e desembarcaram. 

O superintendente expli-
ca que estes números indicam 
a consolidação do crescimen-
to obtido em 2012, quando o 
aeroporto subiu em 21,83% o 
número de embarques e de-
sembarques em comparação 
a 2011. “Há um crescimento 
na região, onde notamos que 
o campinense cada vez mais 
opta por utilizar o aeroporto 
local,” afirma Nilson.

De acordo com o balan-

ço anual de 2012 realizado 
pela Infraero, que adminis-
tra o Aeroporto João Suassu-
na, o aumento no número se 
dá devido a implantação de 
novos voos que passaram a 
operar desde dezembro de 
2011. “Entre os 16 aeropor-
tos operados pela Infraero 
no Nordeste, o João Suas-
suna apresentou o quarto 
maior aumento de movi-
mentação de passageiros”, 
destacou o superintendente 
do aeroporto.

Aeroporto João Suassuna tem 
recorde de movimentação

Durante a última ter-
ça-feira mais um roubo de 
carro foi registrado pela 
Central de Operações da 
Polícia Militar (Copom). 
O secretário de Interiori-
zação do Estado da Paraí-
ba, Fábio Maia, teve do-
cumentos pessoais e um 
veículo roubado. O moto-
rista do veículo também 
teve pertences levados. 
Logo após o assalto, os 
policiais prenderam dois 
homens e apreenderam 
um menor de idade em 
flagrante.

O Copom recebeu 
uma ligação telefônica in-
formando que aproxima-

damente cinco elementos 
estariam portando armas 
de fogo em um veículo 
celta de cor verde com 
placa MOT-3274/PB quan-
do anunciaram o assalto. 
O veículo em que estava 
o secretário pertence ao 
Governo do Estado.

A ação ocorreu na 
Avenida das Nações, por 
volta das 23h da última 
terça-feira. Os policiais fo-
ram designados ao local e 
ao realizarem rondas en-
contraram homens com 
atitudes suspeitas, nas 
proximidades do Açude 
Novo, que foram aborda-
dos e em seguida presos 
em flagrante. O trio foi 
encontrado portando os 
objetos roubados. 

Segundo as informa-
ções do secretário Fábio 
Maia, os criminosos du-
rante a tentativa de fuga 
por não estarem conse-
guindo ligar o carro, rea-
lizaram ameaças dizendo 
que iriam atirar.

Raniere Cristiano de 
Almeida Firmino (26) e 
Flávio Pereira Torreão Jú-
nior (23) foram conduzi-
dos para a Central de Po-
lícia, no bairro do Catolé. 
Já o menor de idade, será 
transferido para o Lar do 
Garoto onde prestará ser-
viços voluntários no mu-
nicípio de Lagoa Seca. As 
buscas continuam para a  
captura dos outros assal-
tantes, como também a 
localização do veículo.

Secretário é assaltado e 
tem carro roubado em CG

VIolÊNCIA

Kalyenne Antero
Especial para A União

Desde dezembro de 2011, o Aeroporto João Suassuna de CG teve aumento no número de voos
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Os candidatos que concor-
reram às 108 vagas oferecidas 
no primeiro concurso público 
do Detran-PB  já podem ter 
acesso ao gabarito da prova 
aplicada no último domingo. 
O gabarito foi divulgado pela 
Fundação Professor Carlos 
Augusto Bittencourt (Funcab), 
responsável pelo concurso.

Na página www.funcab.
org, os candidatos devem 
clicar no link ‘concursos em 
andamento’,  em ‘gabarito da 
prova objetiva’ e informar 
o cargo e o tipo de prova. 
Existe também o link ‘provas 
objetivas’, caso o candidato 
queira ter acesso à prova.

As provas foram aplica-
das nas cidades de João Pes-
soa, Campina Grande, Patos, 
Sousa e Cajazeiras para os car-
gos de agente de vistoria, ad-
vogado, analista de sistemas e 
agente de trânsito. Ainda não 
foi definida a data de divulga-
ção do resultado do concur-

so. A relação dos classifica-
dos será publicada no Diário 
Oficial do Estado e no portal 
www.paraiba.pb.gov.br.

A Funcab informa que o 
número parcial de candida-
tos faltosos registrados até o 
momento é de 2.094. Para o 
cargo de agente de vistoria, 
faltaram 1.123 candidatos. 
Para o cargo de advogado, 
os ausentes no dia da prova 
somam 692. Dos candida-
tos inscritos para o cargo de 
agente de trânsito, deixaram 
de fazer a prova 200 pessoas. 
Dos que optaram pelo cargo 
de analista de sistemas, falta-
ram 79 candidatos.

O número de inscritos 
por cidade foi: 8.712 em João 
Pessoa; 1.628 em Campina 
Grande; 504 em Patos; 272 
em Cajazeiras; e 162 em Sou-
sa. De acordo com a Funcab, 
o concurso do Detran-PB 
inscreveu 11.278 candida-
tos, sendo 104 portadores de 

deficiência. Para o cargo de 
agente de trânsito, em João 
Pessoa, se inscreveram 6.918 
candidatos. A concorrência 
foi de 121 candidatos para 
uma vaga. O certame ofertou 
18 vagas para cargos de nível 
superior e 90 para cargos de 
nível médio.

Os encantos do litoral 
paraibano, a gastronomia e a 
riqueza do patrimônio histó-
rico do Estado são destaques 
em reportagem publicada 
pela revista Viajar pelo Mun-
do, que está nas bancas.

A matéria, de oito pági-
nas, assinada pela jornalista 
Patrícia Golini, afirma que 
a “Paraíba é um convite ao 
sossego”. Destaca que o lito-
ral paraibano “revela atra-
ções muito além das falésias, 
praias de areia fina, mar azul 
e águas límpidas. O destino 
guarda, também, muita his-
tória para contar”.

A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) cedeu foto-

grafias do seu novo banco de 
imagens para ilustrar a publi-
cação. A reportagem observa 
que “em João Pessoa, o sol 
nasce primeiro por estar no 
ponto mais oriental do país 
– Ponta do Seixas”. Ainda so-
bre João Pessoa, há menções 
sobre a Estação Cabo Branco, 
Ciência, Cultura e Artes, obra 
do arquiteto Oscar Niemeyer; 
o Farol do Cabo Branco e a 
Igreja do Carmo.

Na sequência, a jorna-
lista informa que a Praia de 
Tambaba é o ícone da prática 
do naturismo no país. “É na-
quele trecho do Estado que 
nomes como Praia do Amor, 
Praia Bela e Praia Azul dão as 

primeiras dicas do que o via-
jante deverá encontrar nos 
próximos dias”, afirma, sem 
esquecer de praias isoladas 
em Pitimbu.

Sobre o Litoral Norte, a 
jornalista fala sobre a cidade 
portuária de Cabedelo, com 
ênfase ao pôr do sol, na Praia 
do Jacaré e ao som do Bolero 
de Ravel, executado por Juran-
dy do Sax. Outro atrativo que 
merece destaque na reporta-
gem é a ‘ilha’ de Areia Verme-
lha, um banco arenoso locali-
zado em pleno mar, distante 
dois quilômetros da costa.

Sabores e aventura 
Além da ênfase nas be-

lezas naturais do litoral pa-
raibano, a jornalista Patrícia 
Golini destaca a variedade 
dos sabores da gastronomia 
local. Em João Pessoa, pro-
põe uma visita aos restau-
rantes regionais e experi-
mentar desde pratos à base 
de frutos do mar aos genui-
namente sertanejos.

Golini ainda sugere aos 
leitores que na Praia de In-
termares, no Litoral Nor-
te, é possível praticar surf. 
“A praia é local de surfistas 
descolados e a região serve 
como local para a reprodu-
ção de tartarugas marinhas”. 
A reportagem completa pode 
ser acessada pelo link www.

revistaviajar.com.br.
O diretor de Marketing 

da PBTur, Temi Cabral, expli-
cou que a matéria da revista 
é resultado de contatos reali-
zados por ocasião de eventos 
realizados pelo Governo do 
Estado e trade em São Paulo. 
“Um representante da edito-
ra da revista nos procurou e 
nos colocamos à disposição 
para contribuir para a pro-
dução da reportagem. Não 
temos dúvidas de que essas 
ações por parte do governo e 
do trade vêm gerando divul-
gação espontânea nos meios 
de comunicação especializa-
dos em turismo”, avaliou o 
executivo.

Prefeitos de municípios 
paraibanos que decretaram 
estado de calamidade por 
causa dos efeitos da seca 
terão que apresentar ao Tri-
bunal de Contas do Estado, 
num prazo de 30 dias, des-
pesas realizadas e a realizar 
com festas carnavalescas. 
A determinação é do presi-
dente do TCE, conselheiro 
Fábio Nogueira, que enca-
minhou ofício circular a 195 
gestores municipais. 

“Não queremos impe-
dir que esses municípios 
tenham seu Carnaval, mas 
estaremos atentos aos casos 
de gastos porventura exces-
sivos e inadequados à situ-
ação de penúria dos cofres 
públicos e ao sofrimento de 
muita gente”, observou o 
presidente do TCE.

A maior parte dos mu-
nicípios paraibanos enfren-
ta dificuldades financeiras 
por causa da estiagem, com 
problemas de abastecimen-
to da população, perda de 
safra e o rebanho pratica-
mente dizimado.

O documento assinado 
pelo presidente lembra aos 
prefeitos que a realização 
de eventos custeados com 
recursos públicos somente 
é justificável nas hipóteses 
de tradição cultural, de in-
cremento de receitas decor-
rentes de atividade turística 
ou de interesse público rele-
vante. 

Diz ainda que é dever do 
gestor público observar os 
princípios constitucionais 
que regem a Administração 
Pública, com destaque para 
os da legalidade, moralida-
de, economicidade, legiti-
midade e razoabilidade, evi-
tando excesso de gastos com 
contratações e assegurando 
o equilíbrio das contas pú-
blicas.

Diante disso, o presi-
dente pede aos prefeitos 
que apresentem, dentro do 
prazo estabelecido, quadro 
demonstrativo de todas as 
receitas auferidas com a 
cobrança de taxas, alvarás 
e afins, junto a entidades 
públicas e/ou privadas e 
pessoas físicas; quadro de-
monstrativo dos convênios, 
contratos, parcerias, acor-
dos e patrocínios firmados 
com entidades públicas e/
ou privadas e pessoas físi-
cas, indicando os valores 
envolvidos e, caso existam, 
contrapartidas da prefeitu-
ra, concessões gratuitas e/
ou onerosas com entidades 
públicas e/ou privadas e 
pessoas físicas, nas quais 
seu objeto inclui o uso de 
patrimônio público; infor-
mações acerca dos crité-
rios de seleção das entida-
des públicas e/ou privadas 
e pessoas físicas que fir-
maram os vários tipos de 
contrato administrativo; 
listagem, de todos os em-
penhos efetuados, conten-
do número, data, valor, cre-
dor, licitação e histórico, 
bem como informações dos 
certames licitatórios reali-
zados, contendo número, 
objeto, tipo do certame, 
data, valor, participantes, 
vencedor.

TURISMO

Paraíba é destaque em publicação nacional

Candidatos às 108 vagas já 
podem ter acesso a gabarito

CONCURSO dO deTRAN

Mais de 11 mil
pessoas se 
increveram no 
concurso do 
Detran, cujas 
provas foram 
realizadas 
no domingo 
passado

O vice-governador 
Rômulo Gouveia desta-
cou ontem a importân-
cia  dos eventos religio-
sos que acontecem neste 
período carnavalesco 
para Campina Grande. 
“A cidade de Campina 
Grande se transforma 
em um verdadeiro retiro 
espiritual”. 

Hoje, começa o XV 
Encontro para Consciên-
cia Cristã, que acontece 
no Parque do Povo. Para 
Encontro, a Vinacc, or-
ganizadora do evento, 
programou 24 eventos 
paralelos, 114 palestras, 
seminários, painéis e pre-
gações noturnas com 45 
palestrantes e pregado-
res. O Encontro segue até 
o dia 12. 

O Encontro da Famí-
lia Católica, Crescer,  é o 
maior encontro católico 

do Estado da Paraíba e  
acontece entre os dias 
10 e 12 de fevereiro, no 
ginásio do Campestre, 
tendo como tema Fé na 
Família.

O primeiro evento 
religioso criado na cida-
de foi o Encontro para 
Nova Consciência, que 
chega este ano à sua 22ª 
edição, reúne represen-
tantes de todas as reli-
giões e acontece no Sesc 
Centro, de 8 a 12 feve-
reiro.  

Na contramão dos 
festejos de Momo, a 
Rainha da Borborema 
ganha destaque nacio-
nal durante o Carnaval 
pelos eventos religiosos 
que são realizados na ci-
dade. Além do apoio do 
Governo do Estado, os 
eventos contam com o 
apoio da prefeitura.

CG realiza grandes 
eventos religiosos

dURANTe O FeRIAdÃO

As belezas de Areia Vermelha, no litoral paraibano, são ressaltadas na reportagem, que ainda destaca pontos como Tambaba, o Farol do Cabo Branco e a Igreja do Carmo
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GERAL

Governo assina protocolo 
para implantação de 
call center na cidade

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé
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O drama de Wilson Santiago

Ninguém confirma ofi-
cialmente a informação, mas, 
nos bastidores, é dada como 
certa a adesão do vereador 
peemedebista Metuselá Agra 
à bancada do prefeito tucano 
Romero Rodrigues, na Câ-
mara Municipal de Campina 
Grande. Além dos comentá-
rios nos corredores do Palá-
cio do Bispo, sede do gover-
no municipal, e na Câmara 
de Vereadores, Romero teria 
sido visto tomando café com 
Metuselá em uma lanchonete 
em pleno Centro da cidade. 
Quem assistiu de perto, ga-
rante que, mais que compar-
tilhar o cafezinho, o prefeito 
e o vereador adoçaram a re-
lação no parlamento mirim. 
Metuselá Agrade está em seu 
segundo mandato. No gover-
no do ex-prefeito Veneziano 
Vital do Rêgo, ocupou o po-
deroso cargo de secretário 
de Saúde e, depois, coman-
dou a Secretaria de Juventu-

de, Esporte e Lazer. Médico, 
ele estaria, no momento, em 
viagem ao Estado do Pará, 
onde foi aprovado em um 
concurso público há cerca 
de dois anos, não sendo en-
contrado para comentar as 
informações.

Na fase de pré-campa-
nha, o peemedebista de-
fendeu publicamente uma 
aliança da legenda com a 
deputada estadual Daniella 
Ribeiro (PP), oferecendo-se, 
inclusive, para figurar como 
vice na chapa majoritária. 
Além disso, questionou pu-
blicamente a viabilidade do 
nome da candidata escolhi-
da pelo então prefeito, Ta-
tiana Medeiros, que também 
é médica e também esteve à 
frente da Secretaria de Saú-
de. A posição o deixou em 
rota de colisão com o co-
mando do partido, sobretu-
do com Veneziano, que não 
tolerava questionamentos à 
decisão. 

Apesar de a adesão não 
ter sido confirmada, exis-

te a expectativa de que a 
informação será ratificada 
oficialmente nas próximas 
semanas. Se isso acontecer, 
a bancada de oposição a Ro-
mero, já diminuta, ficará com 
apenas cinco dos 23 verea-
dores: Olímpio Oliveira, Ivam 
Batista e Antônio Pimentel 
Filho (PMDB), Rodrigo Ra-
mos (PMN) e Hércules Lafite 
(PSC). Desde o fim das elei-
ções, já aderiram ao governo 
os vereadores Alexandre do 
Sindicato (PTC), Orlandino 
Farias (PSC), Sargento Régis 
e Galego do Leite (ambos do 
PMN).

A contagem para a opo-
sição pode ser ainda mais 
magra, porque, segundo fi-
guras ligadas ao governo, ou-
tro peemedebista, Pimentel 
Filho, também teria aderido. 
Mas, ao contrário de Metuse-
lá, pelo menos num primeiro 
momento Pimentel preten-
de, segundo as informações 
obtidas pela reportagem de 
A União, manter a adesão no 
modo não oficial.

Mesmo com o bom de-
sempenho do Batalhão de 
Polícia de Trânsito Urba-
no e Rodoviário da Paraíba 
(BTran-PB) para cumpri-
mento da Lei Seca, muito há 
para ser feito no sentido de 
coibir a combinação álcool 
e direção. O assunto deve 
chegar em breve à pauta da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, por meio de sessão 
especial já requerida pela de-
putada Daniela Ribeiro (PP).

O objetivo da sessão, 
segundo a deputada, é deba-
ter os riscos que envolvem 
álcool e trânsito e propor 
a realização de campanhas 
educativas de alcance es-
tadual para conscientizar a 
população sobre os riscos 
de dirigir alcoolizado.

A parlamentar defende 
como indispensável que a so-
ciedade seja chamada ao de-
bate e possa ver que a ques-
tão do álcool ao volante não 
é apenas um problema de fis-

calização, mas, sobretudo de 
educação e conscientização. 
“Entendo que esse problema 
é muito mais de saúde públi-
ca do que de política crimi-
nal”, enfatizou. 

Na sessão especial, 
Daniela Ribeiro pretende 
contar com a presença de 
representantes do Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran), órgãos públicos 
e da sociedade civil organi-
zada. Ela adianta que dados 
recentes do Departamento 
indicam que atualmente, no 
Brasil, a cada dois dias, mais 
de 230 pessoas morrem em 
decorrência de acidentes de 
trânsito, número equivalen-
te ao de vítimas do incêndio 
ocorrido recentemente na ci-
dade de Santa Maria (RS).

“Estudos indicam que 
o álcool está ligado à maior 
parte dos acidentes de trân-
sito com vítimas, inclusive 
as fatais. Não se pode negar 
que a Lei se mostrou um ins-
trumento eficaz para inibir 
este tipo de comportamento, 
mas nós acreditamos que o 

trabalho de conscientização 
é essencial nessa batalha”, 
explicou.

Fiscalização
Na Paraíba, entre os dias 

1º de janeiro e 4 de fevereiro, 
o BPTran realizou 1.985 tes-
tes de alcoolemia por meio 
do bafômetro e autuou 180 
motoristas embriagados, se-
gundo divulgou a assessoria 
de imprensa do órgão. Desse 
total de condutores, 152 tive-
ram suas carteiras de habili-
tação apreendidas por até 12 
meses.

Nessas operações os 
condutores foram flagrados 
com o nível de álcool su-
perior ao tolerado pela Lei 
11.705 (Lei Seca) e foram 
multados. Para alguns deles, 
a multa aplicada foi de R$ 
957,70 e para outros o valor 
chegou a R$ 1.915,00, em vir-
tude das determinações mais 
recentes da Lei Seca, que es-
tabeleceram ainda maior ri-
gor na fiscalização quando 
constatada a embriaguez do 
condutor. 

A implantação de um 
call center vai gerar 1.200 
empregos diretos em Cam-
pina Grande. O protocolo de 
intenções para a implanta-
ção da empresa foi assinado, 
no Palácio da Redenção, pelo 
governador Ricardo Couti-
nho e o diretor de Operações 
da  Orbitall Serviços e Pro-
cessamentos, Cláudio Ligua-
notto Chiarle.

Criada em 2000 em São 
Caetano do Sul (SP), a Orbitall 
é uma das maiores processa-
doras de cartões e de serviços 
de operações financeiras do 
Brasil. O grupo está investindo 
R$ 6 milhões para implanta-
ção do seu primeiro call center 
no Nordeste. O plano da em-
presa é iniciar as instalações 
no mês de março e começar a 
operar em julho deste ano.

O governador Ricardo 
Coutinho destacou o traba-
lho de atração de empre-
sas prestadoras de serviços 
que o Estado tem feito. “Os 
investidores podem ficar 
tranquilos porque existe um 
ambiente muito propício na 
Paraíba para o sucesso dos 
seus negócios. O que depen-
der do Estado e da Prefeitu-
ra de Campina Grande será 
feito para assegurar a aber-
tura deste empreendimento 
e, consequentemente, gerar  
mais empregos para nossos 
jovens. Seremos bons parcei-
ros”, garantiu Ricardo.

O governador apontou 
fatores que têm ajudado Cam-
pina Grande a receber esses 
novos empreendimentos, 
como a oferta de mão de obra 
qualificada e os incentivos e 
investimentos em infraestru-
tura realizados pelo Estado, 
a exemplo da implantação 
de uma rede óptica em João 
Pessoa, que até 2014 chega-
rá a Cajazeiras interligando 
órgãos públicos e instituições 
de ensino e pesquisa.      

O diretor de operações 
da Orbitall, Cláudio Liguanot-
to Chiarle, afirmou que a em-
presa optou em se instalar na 
Paraíba pela oferta de mão de 
obra qualificada no segmento 
e pelo destaque de Campina 
Grande como um polo uni-
versitário e tecnológico. “Ou-
tro fator determinante para a 
escolha da empresa foram a 
vontade e a determinação do 
Governo do Estado em viabi-
lizar a vinda do investimento 
para Campina Grande. Será a 
partir daí que a empresa pre-
tende se consolidar na região 
Nordeste”, garantiu.

Operações financeiras
O diretor da empresa 

afirmou que nesta primeira 
etapa, que consiste na insta-
lação do call center, pretende 
gerar empregos para estu-
dantes de cursos de Engenha-
ria, Ciências da Computação, 
Administração e Economia. 
No segundo momento, com a 
ampliação dos serviços finan-
ceiros, a meta é  aproveitar 
esses profissionais e outros 
de áreas mais técnicas. “Esta 
segunda etapa requer uma 
mão de obra mais qualifica-
da, que representa também 
salários maiores. Muitos dos 
estudantes universitários que 
estiverem na empresa serão 
aproveitados posteriormen-
te”, revelou.

Lenildo Ferreira
Da Sucursaj de Campina Grande

Peemedebista pode aderir à 
administração de Romero

Deputada propõe campanha 
para reforçar Lei Seca na PB
Patrícia Teotonio
PatríciaTeotonio@gmail.com

Daniela quer que a população participe do debate e compreenda os riscos de se dirigir alcoolizado

O ex-deputado Wilson Santiago descobriu que 
existe um plano arquitetado para lhe isolar no PMDB 
da Paraíba e começa preparar sua reação para evitar 
o fim da sua carreira política no partido. O plano, 
segundo ele, parte de Maranhão e dos irmãos Vital, de 
Campina Grande.

Santiago está sem mandato, atualmente. 
Participou das eleições de 2010 como candidato ao 
Senado, mas acabou ficando em terceiro lugar. Os 
eleitos foram Cássio Cunha Lima (PSDB) e Vital Filho 
(PMDB), que ocuparam as duas vagas de senador. 

Nas eleições de 2014, o desejo de Wilson Santiago 
é ser candidato ao Senado novamente. Mas ele acha que 
existe uma operação para lhe isolar no PMDB. E bota a 
boca no trombone para evitar o isolamento e denunciar 
essa trama.

Segundo o ex-deputado, o senador Vital Filho já 
sinalizou que sua preferência para a única vaga de senador 
em 2014 é para o senador Cícero Lucena, do PSDB. A 
família Vital tenta atrair Cícero para apoiar uma possível 
candidatura de Veneziano ao Governo do Estado. 

Para completar o quadro de complicações, 
Santiago acha que o ex-governador José Maranhão quer 
ser candidato ao Senado. Maranhão ainda não falou 
claramente sobre isso, mas tem dado pistas que prefere 
disputar uma vaga de senador. 

Wilson Santiago ainda não entendeu como os 
irmãos Vital vão fazer essa aproximação com o PSDB, 
uma vez que o senador Cássio Cunha Lima já anunciou 
que o partido deve continuar a aliança com o PSB do 
governador Ricardo Coutinho. 

Nesse caso, como apoiar a candidatura de Cícero 
Lucena sem que haja coligação entre o partido dele – o 
PSDB – e o partido de Veneziano – o PMDB? Por isso, 
Santiago ainda não anunciou que deixará o PMDB para 
se filiar em outra legenda. 

Para o PMDB, caso Wilson Santiago confirme que 
deixará a legenda, será uma grande perda. Santiago 
tem carreira política vitoriosa desde que se candidatou 
pela primeira vez à Assembleia Legislativa do Estado. 
Depois, se elegeu por duas vezes deputado federal e se 
candidatou ao Senado, ficando em terceiro lugar. 

Na Paraíba, ele comanda um grupo político 
grande. Basta observar a votação que teve o deputado 
Wilson Santiago Filho nas eleições de 2010. O filho do 
ex-deputado disputou pela primeira vez um cargo na 
política e teve votação expressiva. 

Mas, para o PMDB de Maranhão, nada disso 
conta. 

A coisa é séria

É da mais alta gravidade a denúncia feita pelo presidente do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Municipais de Campina Grande, 
Antônio Hermano de Oliveira. Segundo ele, a administração do prefeito 
Veneziano Vital desviou mais de R$ 34 milhões do Ipsem. O caso, conforme 
determinação do prefeito Romero Rodrigues, será encaminhado ao Tribunal 
de Contas do Estado e Ministério Público Estadual para investigação. 

É mais uma pedra no meio do caminho do ex-prefeito Veneziano.

Cadê a Emlur?

O prefeito Luciano Cartaxo precisa avisar à diretoria da Emlur que 
em período de Carnaval a limpeza das ruas requer agilidade. Todas as 
manhãs, o final da Avenida Epitácio Pessoa mais parece uma pocilga. Teve 
um tempo que um bloco saia da avenida e o bloco da limpeza da Emlur 
entrava fazendo a sua parte. 

A população elogiava.

A versão de Vené

O ex-prefeito Veneziano Vital nega as acusações de Antônio 
Hermano, garante que deixou R$ 27 milhões em caixa e afirma que 
sua administração salvou o Ipsem de uma situação de falência. 
Segundo ele, o problema do Ipsem é das administrações que o 
antecederam na Prefeitura de Campina Grande. Sempre que uma 
administração nova assume a Prefeitura de Campina Grande, surgem 
denúncias contra o Ipsem. 

O órgão mais parece a Geni – todos lhe jogam pedra. 



Presidente da Casa garantiu 
que não há possibilidade de 
confronto com o Judiciário

Câmara vai acatar decisão do STF 
e cassar condenados do Mensalão
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Brasília – O presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN), disse ontem 
que a Casa não vai confron-
tar a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
determinou a perda do 
mandato dos quatro depu-
tados condenados no julga-
mento da Ação Penal 470, o 
processo do Mensalão.

“Não há a menor pos-
sibilidade, é risco mínimo, 
de qualquer confronto do 
Legislativo com o Judiciá-
rio”, disse o presidente da 
Câmara, ao responder per-
guntas de jornalistas após 
audiência com o presidente 
do STF, ministro Joaquim 
Barbosa.

Alves declarou que a 
Câmara dos Deputados “vai 
cumprir o seu dever, sem 
nenhum conflito, sem ne-
nhum confronto, e em um 
processo rápido”, assim que 
todas as etapas do processo 
forem finalizadas.

“Será uma atitude que 
vai surpreender aqueles 
que pensam diferente, mas 
que vai mostrar o respeito 
entre os Poderes. Não há a 
menor possibilidade, volto 
a dizer, de nenhum arra-
nhão, nenhum conflito, ne-
nhuma indisposição do Le-
gislativo”, enfatizou Alves. 
“Quem pensar diferente, 
é como diz o dito popular, 
pode tirar o cavalinho da 
chuva”, garantiu.

Desde o ano passado, 
a Câmara e o STF divergem 
em relação à cassação do 
mandato dos deputados 
João Paulo Cunha (PT-SP), 
Valdemar Costa Neto (PR-
-SP) e Pedro Henry (PP-
-MT), condenados na Ação 
Penal 470.

No final do processo, 
o STF decidiu que os par-
lamentares condenados 
também deveriam perder 
o mandato. Além disso, os 
ministros ainda decidiram 
que a deteminação não po-
deria ser reapreciada pelo 
Congresso Nacional, ao qual 
caberia apenas ratificar o 
entendimento da Corte.

Entretanto, apesar das 
declarações de ontem, o de-
putado Henrique Alves tem 
dito que a última palavra é 
da Câmara. Anteontem (5), 
ele disse que “quem declara 
a perda de mandato, a va-
cância do cargo e a convo-
cação do suplente é a Câma-
ra dos Deputados”.

Brasília – A aprovação das 
novas regras de distribuição do 
Fundo de Participação dos Es-
tados (FPE) será uma das prio-
ridades da agenda parlamen-
tar. O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
disse, no entanto, que a “priori-
dade absoluta” do Congresso é 
apreciar o Orçamento da União 
de 2013, com sessão marcada 
para a próxima terça-feira (19).

“É importante mobilizar 
todos os esforços para votar-
mos as novas regras do FPE”, 
disse Calheiros. Quanto ao 
Orçamento, ele tornou a repe-
tir que o parecer emitido pelo 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luis Fux, não 
impede a análise de matérias 
que não estão vinculadas aos 
vetos presidenciais.

“O óbice não foi esse. Foi 
que a oposição não queria vo-
tar. E a votação orçamentária 
em final de semana geralmente 

se faz por acordo, pelo consen-
so, pelo entendimento”, disse.

Parlamentares da oposi-
ção e da base aliada deixaram 
a reunião de líderes, anteon-
tem (5), com o argumento 
de que não poderiam votar 
o Orçamento antes dos vetos 
presidenciais. Segundo eles, 
o despacho do ministro Fux 
trancava toda a agenda legis-
lativa e obrigava o Congresso 
a votar os mais de 3 mil vetos 
antes de analisar qualquer ou-
tra matéria.

Mudança no FPE é prioridade
no SenAdo

Presidentes estão indefinidos
Brasília – As 11 co-

missões permanentes só 
terão os nomes dos pre-
sidentes e vice-presiden-
tes definidos na semana 
posterior à do Carnaval. 
O calendário já está fe-
chado pelos líderes par-
tidários, que na próxi-
ma semana, logo após 
a quarta-feira de cinzas, 
retomam as discussões 
sobre quais as presidên-
cias de comissão que vão 
caber a cada partido.

Geralmente, a regra 
da proporcionalidade 
partidária – número de 
parlamentares de cada 
bancada – é a que preva-
lece na composição das 
comissões e na ordem de 
escolha para distribuição 
das presidências. Estão 
praticamente definidas 
duas: a de Constituição 
e Justiça (CCJ) para o 
PMDB, e a de Assuntos 
Econômicos (CAE) para o 

PT. A CCJ e a CAE são con-
sideradas as mais impor-
tantes. A de Constituição 
e Justiça é responsável 
pela análise da constitu-
cionalidade das matérias 
e seus representantes sa-
batinam indicados pela 
presidente Dilma Rousse-
ff para os tribunais supe-
riores, entre outros.

Já na CAE, são deli-
beradas propostas de lei 
que tratam, por exem-
plo, de reforma tributá-
ria, e seus membros são 
responsáveis pela apro-
vação dos nomes indi-
cados para diretoria do 
Banco Central.

O senador Vital do 
Rêgo disse que o mais 
provável é que a vota-
ção dos nomes que ocu-
parão os cargos de dire-
ção das comissões ocorra 
no dia 19 ou no dia 20. 
Segundo ele, os líderes 
partidários necessitam 

de tempo para negociar.
O Democratas (DEM) 

está fora da direção das 
comissões permanentes. 
O líder José Agripino 
(RN) explicou que o par-
tido trocou com o PSB 
uma suplência na Mesa 
Diretora para o senador 
Jayme Campos (MT) por 
uma comissão a que te-
ria direito pelo tamanho 
de sua bancada, que tem 
quatro senadores.

Anteontem, o pre-
sidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-
-AL), teve uma conversa 
rápida sobre o assunto 
com os senadores Alfre-
do Nascimento (AM), do 
PR, e Gim Argello (DF), 
do PTB.  “É natural que 
as comissões sigam o 
princípio da proporcio-
nalidade, mas a decisão 
não é da Mesa, é uma 
decisão coletiva”, disse 
ontem o senador.

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

Brasília – Defenso-
res públicos de todo o 
país reuniram-se on-
tem na Câmara dos 
Deputados para pedir 
apoio à derrubada do 
veto presidencial ao 
Projeto de Lei Com-
plementar 114/11 que 
permite aos estados 
gastar até 2% da recei-
ta líquida com pessoal 
da Defensoria Pública. 
O projeto altera a Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal para regulamen-
tar a autonomia orça-
mentária da Defenso-
ria Pública, prevista na 
Constituição Federal 
desde 2004.

O autor do projeto, 
senador José Pimentel 
(PT-CE), líder do gover-
no no Senado, desta-
cou, durante seminário 
no Auditório Nereu Ra-
mos, que os defensores 
públicos são segmen-
to “muito importante 
na sociedade, já que 
são responsáveis pelo 
atendimento dos mais 
pobres pela Justiça”.

Parlamentares e re-
presentantes da Defen-
soria Pública estão reu-
nidos com o presidente 
da Câmara Federal, de-
putado Henrique Alves 
(PMDB-RN), para pedir 
apoio à derrubada do 
veto. Em seguida, eles 
devem ser reunir com o 

presidente do Senado 
Federal, Renan Calhei-
ros. O Projeto de Lei 
Complementar 114/11 
foi aprovado no ano 
passado pela Câmara e 
pelo Senado e foi veta-
do pela presidente, em 
dezembro, com o argu-
mento de que contra-
ria o interesse público.

O deputado Antô-
nio Andrade (PMDB-
-MG) acredita que o 
veto da presidente Dil-
ma Rousseff à medida 
ocorreu “provavelmen-
te porque ela não foi 
alertada para sua im-
portância, e a própria 
área econômica não 
atentou para isso”.

Queda na receita
Já a deputada An-

tônia Lúcia (PSC-AC) 
argumentou que o 
veto foi decidido de-
pois que a chefe do 
governo recebeu os 
secretários de Fazenda 
dos estados, que te-
mem queda de receita. 
Ela defende a derruba-
da do veto e a reapre-
sentação do projeto na 
Câmara, pois “mais de 
80% dos brasileiros de-
pendem do Ministério 
Público para ter acesso 
à Justiça”. Ela acredi-
ta que a derrubada do 
PLP 114 foi um equívo-
co, “já que o discurso 
da presidente da Re-
pública é de defesa dos 
mais pobres”.

PL 114: defensores 
querem derrubar veto

Deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, deixa o Supremo Tribunal Federal após visita ao ministro Joaquim Barbosa; segundo ele, “a Câmara vai cumprir seu dever”

Foto: Elza Fiúza ABr

Supremo
determinou
a perda do
mandato dos
4 deputados
condenados
no julgamento
do Mensalão

Lourenço Canuto
Da Agência Brasil
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Observadores sobre 
direitos humanos podem 
ser enviados ao país

França pede a Conselho da ONU
a criação de força de paz no Mali

Nações Unidas (EFE) - A 
França pediu ontem ao Conse-
lho de Segurança da ONU que 
acelere os preparativos para o 
desdobramento de uma for-
ça de manutenção da paz no 
Mali perante o avanço de suas 
tropas no país africano.

A informação foi confir-
mada à imprensa pelo em-
baixador francês nas Nações 
Unidas, Gérard Araud, que 
detalhou que o principal ór-
gão de decisão da ONU está 
discutindo a possibilidade de 
enviar às zonas em disputa 
observadores em matéria de 
direitos humanos.

“É a primeira vez que co-
loquei esta opção no Conse-
lho de Segurança e o desdo-

bramento dessa força só será 
possível se as circunstâncias 
de segurança permitirem”, 
indicou o diplomata francês.

Ao término de uma re-
união a portas fechadas do 
Conselho convocada pela 
França, o embaixador Araud 
previu que será preciso espe-
rar “várias semanas” para ver 
como evolui a situação de se-
gurança no terreno antes de 
tomar uma decisão.

Por sua parte, o subse-
cretário-geral da ONU para 
Operações de Paz, o francês 
Hervé Ladsous, declarou 
hoje que a opção de desdo-
brar uma missão de “boinas 
azuis” no Mali está nas mãos 
do Conselho de Segurança.

O chefe dos “boinas 
azuis” lembrou que a União 
Africana e a Comunidade 
Econômica de Estados da 
África Ocidental (Cedeao) já 

se manifestaram nessa di-
reção, da mesma forma que 
alguns países do Conselho de 
Segurança.

“Acho que há um claro 
desejo da comunidade inter-
nacional que é preciso fazer 
o que for preciso fazer para 
resolver a crise no Mali”, 
acrescentou Ladsus, desta-
cando que agora é preciso 
estabilizar o país e recuperar 
o império da lei.

Em sua última resolu-
ção de dezembro passado, 
o Conselho de Segurança 
tinha previsto inicialmente 
o desdobramento de uma 
força internacional africa-
na, depois a refundação do 
Exército malinês e, por últi-
mo, a restauração da integri-
dade do país.

No entanto, a inter-
venção francesa perante o 
avanço dos grupos islâmicos 
rumo ao sul modificou os 
planos já que a rápida desin-
tegração dos rebeldes deixou 
as tropas de Paris a ponto de 
recuperar todas as cidades 
do norte do Mali.

Por essa razão, o gover-
no francês propõe agora que 
se ponha fim à força interna-
cional africana uma vez que 
esteja controlada a situação 
de segurança e abrir passa-
gem ao desdobramento de 
uma força de manutenção 
da paz.

O governo da Tunísia pediu calma à 
população após uma série de protestos 
contra a morte do líder opositor liberal 
Chukri Bel Aid, assassinado na madru-
gada de ontem ao sair de casa em um 
bairro nobre da capital Túnis.

 Devido à morte, cuja razão ainda 
é desconhecida, pelo menos mil mani-
festantes fizeram um protesto no bair-
ro de Sidi Bouzid, onde começaram os 
protestos pela queda do ditador Zine El 
Abidine Ben Ali, em 2011. Testemunhas 
dizem que a polícia disparou tiros para 
o alto e gás lacrimogêneo para disper-
sar as pessoas.

Mais cedo, o presidente Moncef 
Marzouki pediu calma à população, em 
discurso em viagem a Estrasburgo, na 
França, para reunião com o Parlamento 
Europeu. Após o assassinato, ele abre-
viou a viagem e cancelou uma visita ao 
Egito, marcada para hoje.

 “Esse odioso assassinato de um 
líder político é uma ameaça, é uma 
mensagem que nos negamos a receber. 
Vamos continuar a lutar contra os ini-
migos da revolução”.

 No mês passado, o mandatário 

afirmou que o conflito entre islamistas 
e secularistas poderia levar a uma guer-
ra civil e pediu um diálogo nacional, 
que inclua todos os matizes políticos.

 O líder do governista Ennahda, Ra-
ched Gannouchi, negou que o partido 
tenha qualquer relação com a morte 
de Bel Aid, que criticava intensamente 
a agremiação por se aproximar de gru-
pos islâmicos radicais que têm relações 
com o terrorismo.

 “É possível que o partido governis-
ta cometesse esse assassinato quando 
isso poderia prejudicar os investimen-
tos e o turismo? A Tunísia hoje está no 
maior impasse político desde a revolu-
ção. Devemos ficar calados e não entrar 
num espiral de violência. Precisamos 
mais do que nunca de unidade”, acres-
centou.

As declarações foram feitas para 
tentar controlar os ânimos dos manifes-
tantes liberais, que acusam o governo e 
o Ministério do Interior de omissão em 
relação à morte de Chukri Bel Aid. Ele 
era líder do opositor Partido dos Patrio-
tas Democratas Unificados, contrário 
aos partidos islâmicos.

Morte de líder da oposição
motiva série de protestos

NA TUNÍSIA
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Botafogo defende a
liderança hoje contra o 
Atlético na Graça

futebol de cinco

Seleção terá quatro paraibanos
No goalball, a Paraíba
também teve três 
jogadores convocados

O paradesporto do Esta-
do continua sendo motivo de 
orgulho para todos os parai-
banos. No primeiro dia deste 
mês, o treinador da Seleção 
Brasileira de Futebol de 5, Fá-
bio Vasconcelos, que também 
é paraibano e até ano passado 
era o goleiro titular da equipe 
que agora comanda, convocou 
quatro paratletas da Paraíba 
para a I Fase de Treinamen-
tos do grupo, que começa no 
próximo dia 24 e vai até o dia 
3 de março, na Associação Ni-
teroiense dos Deficientes Físi-
cos (Andef), em Niterói-RJ.

O goleiro Daniel Dantas 
da Silva e os atletas de linha 
Marcos José Alves Felipe, Se-
verino Gabriel da Silva e Da-
mião Robson de Souza Ra-
mos são os representantes 
do Estado na I Fase de Trei-
namentos da Seleção Bra-
sileira de Futebol de 5. Os 
quatro fazem parte da Asso-
ciação Paraibana de Cegos.

No total, foram 15 atle-
tas convocados por Fábio, 
incluindo nomes que par-
ticiparam da conquista do 
Tricampeonato Paralímpico 
no ano passado, em Lon-
dres. As principais novida-
des no elenco foram os go-
leiros Vinícius Holzlsauer 
(Apadv-SP) e Tonislan Pe-
reira (Ceibc-RJ). Este último 
foi eleito o melhor goleiro 
da Copa Brasil de Futebol de 
5 no ano passado.

Além dos quatro parai-
banos e dos dois goleiros 
novos, Fábio Vasconcelos 
convocou Cássio Reis (ICB
-BA), Jeferson Gonçalves 

(ICB-BA), Gledson Barros 
(ICB-BA), Raimundo Men-
des (Advp-CE), Emerson 
Carvalho (Apadv-SP), Ricar-
do Alves (Agafuc-RS), Mar-
cos Rogério (Cedemac-MA), 
Eduardo Oliveira (Ceibc-RJ) e 
Juliano Costa (Adevibel-MG).

A comissão técnica da 
Seleção Brasileira de Fu-
tebol de 5 é formada pelo 
técnico Fábio Vasconcelos, 
pelo auxiliar técnico Josinal-
do Costa, pelo coordenador 
José Antônio Ferreira Freire, 
pelo preparador físico Luis 
Felipe Castelli e pelo médico 
Lucas Leite Ribeiro.

Na última terça-feira, 
também foi divulgada a rela-
ção com os atletas do goalball 
que farão parte da Seleção 
Brasileira, masculina e femi-
nina, na I Fase de Treinamen-
to da modalidade. Entre os 
convocados pelos treinadores 
das duas equipes, estão os pa-
raibanos José Roberto Ferrei-
ra, Romário Diego Marques e 
Rafaela Paulino.

A I Fase de Treinamen-
to da Seleção Brasileira de 
Goalball será realizada no 
Ginásio Primavera, em Jun-
diaí-SP, pelos medalhistas 
de prata em Londres, e na 
Associação Niteroiense dos 
Deficientes Físicos, em Ni-
terói-RJ, com as meninas do 
Brasil. Os treinos acontecem 
de 2 a 9 de março deste ano.

Tanto Alessandro To-
sim, técnico do masculino, 
quanto Paulo Sérgio de Mi-
randa, treinador da equipe 
feminina, selecionaram nove 
nomes cada para trabalha-
rem neste primeiro desafio 
de 2013.

Foram convocados por 
Alessandro: Filippe Silvestre 
(Urece-RJ), José Roberto Fer-
reira (Apace-PB), Leandro 

Herbert Clemente
Especial para A União

Moreno (Cesec-SP), Leomon 
Moreno (ABDV-DF), Romário 
Diego Marques (Cesec-SP), Je-
ferson Ramos (Urece-RJ), Max 
Diego (Ueejaa-PA), Alexsan-
dro dos Santos (Ueejaa-PA) e 
Rafael Tavares (Ceprevi-SP).

Já Paulo Sérgio chamou 
para os primeiros treinos 
da Seleção Brasileira as 
paratletas Márcia Bonfim 
(Apadv-SP), Ana Carolina 
(IBC-RJ), Neusimar Cle-
mente (IBC-RJ), Denise de 
Souza (Adevirn-RN), Gleyse 
Priscila (IBC-RJ), Victória 
Amorim (IBC-RJ), Jéssica 
Alves (Ueejaa-PA), Maria 
Eliene (Adevirp-SP) e Ra-
faela Paulino (Apace-PB). 

A comissão técnica da Se-
leção Brasileira Masculina 
de Goalball é formada por 
Alessandro Tosim (técni-
co), HesojyGley (médico), 
Artur José Squarisi de Car-
valho (coordenador), Diego 
Colletes (preparador físi-
co) e Rafael Losck (fisiote-
rapeuta).

A equipe feminina do 
Brasil é composta por Paulo 
Sérgio de Miranda (técnico), 
Ricardo Aparecido de Olivei-
ra (auxiliar técnico),Artur 
José Squarisi de Carvalho 
(coordenador), Thiago Par-
reira Sardenberg Soares (fi-
sioterapeuta) e HesojyGley 
(médico).

A atleta paraibana 
Mary Emanuele e o seu 
treinador, Josa Moral, 
iniciaram na tarde da 
última terça-feira, uma 
campanha nas redes so-
ciais, protestando con-
tra a discriminação que 
teve a Paraíba na tradi-
cional Corrida Interna-
cional de São Silvestre, 
que ocorreu no último 
dia do ano de 2012. A 
alegação é a de que a 
corredora, que deveria 
ter saído no grupo de 
elite na prova feminina, 
chegou na 11a posição 
na classificação geral, 
sendo a quinta melhor 
brasileira na prova, mas, 
foi desclassificada pela 
organização, pois não 
estava com a numera-
ção adequada para o 
ponto de largada.

“Mary Emanuele 
ganhou a Corrida His-
tórica, em João Pessoa, 
que lhe garantiu o direi-
to de largar no pelotão 
de elite da São Silvestre, 
no entanto, a atleta 
não foi inscrita na elite, 
apesar de ter tempo no 
ranking. O responsável 
pela Corrida Histórica 
fez a inscrição da Mary 
na prova, com a pro-
messa de que, na hora 
da largada, ela estaria 
no pelotão de elite”, 
disse o técnico Josa.

Ao chegar em São 
Paulo, de acordo com o 
técnico da paraibana, o 
responsável pela prova, 
chamado de “Vasco” 
determinou que Mary 
Emanuele fosse coloca-
da no pelotão de elite. 
“Quando tudo pare-

cia resolvido, um fiscal, 
chamado de Neymar, 
mandou que a corredo-
ra saísse da elite. Neste 
momento, foi dada a 
largada da prova femi-
nina. Mary competiu 
em pé de igualdade 
com demais atletas, 
cruzando a linha de 
chegada na 11a classifi-
cação geral e a quinta 
melhor brasileira. Foi 
aí que, na chegada, o 
Neymar estava logo na 
entrada e viu a Mary 
Emanuela, quando a 
desclassificou”, contou 
Josa Moral.

O caso, segundo 
Josa Moral, foi parar 
na Superintendência da 
Gazeta Esportiva, que 
também faz parte da 
organização da prova. 
“O superintendente Jú-
lio Deodoro respondeu 
que perguntou ao fiscal 
Neymar sobre o ocorri-
do, tendo o mesmo re-
latado que a Mary Ema-
nuele não estava no 
grupo de elite, mas, se 
eu pudesse provar que 
o Vasco determinou 
que a atleta poderia 
sair no pelotão da fren-
te, o caso seria reverti-
do”, alegou o técnico, 
acrescentando que “a 
situação ficou complica-
da porque se encontra 
na Paraíba e o Vasco 
está em São Paulo”.

Depois de 38 dias 
no eixo Rio-São Paulo, 
a atleta desembarcou 
na última terça-feira na 
Paraíba. Ela aproveitou 
todo este período no Sul 
do país para participar 
de outras competições. 
Ela reforçou as palavras 
do seu treinador e disse 
se sentir discriminada.

Atleta diz que foi
discriminada em SP

SÃO SILVESTRE

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O goleiro Fábio Vasconcelos virou técnico e chamou quatro paraibanos para realizar treinos pela Seleção Brasileira na cidade de Niterói

Federação homenageia os melhores
atletas de natação na temporada 2012

Os principais atletas paraibanos 
que em 2012 se destacaram na 
natação, saltos ornamentais, nado 
sincronizado e polo aquático foram 
premiados pela Federação Paraiba-
na de Esportes Aquáticos (Feap) no 
último sábado, na churrascaria Sal e 
Brasa, no Bessa. O principal prêmio 
da noite foi para a saltadora Luana 
Lira e para o nadador Yuri Querino, 
eleitos os melhores atletas de 2012. 

Entre os atletas da natação, fo-
ram premiados: Ana Beatriz Santos, 
Guilherme Costa Ayres, Fernanda 
Silva, Ícaro Henrique Holanda, João 
Victor Cândido, Ayla Nóbrega An-
dré, Suendy Nunes, Fernando Luiz, 
Gabriel Oliveira, Melissa Marinheiro, 
Vitor Nezello, Milene Paiva e Fran-
cisco Galbin.

Nos saltos ornamentais, rece-
beram prêmios: Ana Laura, Tales 
Lourenço e Bruna Brunett. Mariana 
Vieira Falcão, Thalita Pereira, Tal-
ita Garcia e Thaíse Guedes foram 
as atletas do nado sincronizado 
premiadas pela Feap. Já no polo 
aquático, a entidade premiou Lucas 
Colaço Medeiros e Fagner Felipe 
Araújo. O jornal A União também 
foi homenageado com um troféu 
pelo apoio a natação paraibana.

De acordo com o presidente 
da Feap, Antônio Meira Leal, o 
Toinho, o evento teve como objeti-
vo principal reconhecer o esforço 
dos paraibanos no ano passado. “A 
premiação foi feita para reconhecer 

o empenho dos atletas durante 
aquele ano e ao mesmo tempo levar 
ao conhecimento de todos os atle-
tas o resultado dos quatro esportes 
aquáticos dirigidos pela Feder-
ação”, disse Toinho, que enfatizou 
a necessidade de compartilhar o 
desempenho dos atletas das quatro 
modalidades entre eles mesmos.

“Às vezes os atletas têm apenas 
os resultados da natação, do salto, 
do nado sincronizado ou do polo 
aquático. Como a federação pre-
cisava mostrar para todos que os 
resultados são obtidos nos quatro 
esportes, então essa premiação foi 
também para compartilhar os re-
sultados entre os atletas”, declarou 
o presidente da Feap.

Eleita pela Feap a melhor 
atleta entre as meninas dos 
esportes aquáticos da Paraíba, 
Luana Lira conquistou recente-
mente o direito de participar do 
Sul-Americano Juvenil do Chile de-
pois de atingir o índice na Seletiva 
Brasileira de Saltos Ornamentais, 
encerrada na última sexta-feira, no 
Rio de Janeiro. A competição inter-
nacional está prevista para ser real-
izada na cidade de Arica, no Chile. 
No Sul-Americano, a paraibana vai 
competir no trampolim de 3m, ao 
lado de Ingrid Oliveira. Luana ainda 
conseguiu obter índice na seletiva 
para disputar a plataforma, mas 
apenas duas atletas podem repre-
sentar o país  e ela ficou de fora. Luana Lira, dos saltos ornamentais, foi premiada

foto: divulgação
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Paraibanos vão disputar etapa 
Sul-Americana em Vinã Del Mar
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AMADOR

O presidente do CSP, Josi-
valdo Alves, está propenso a 
fazer seu jogo contra o Co-
ritiba em Campina Grande. A 
CBF publicou a tabela e não 
espeficiou o local da partida. 
O dirigente chegou até 
pensar em levar a partida 
para outro estado, mas logo 
recuou ao ler o regulamento 
especifico que deixa claro 
que o jogo tem de ser realizado na jurisdição da 
Federação do mandante. O ideal, na sua ótica, seria 
fazê-lo no Almeidão, mas ele seguirá interditado 
por muito tempo. Na Graça, teme pela arrecadação 
e acha mais conveniente jogar em Campina Grande 
no Amigão ou no PV.

CSP x Coritiba

“Caldeirão” volta 
a ferver na Graça

Hoje tem bola rolando na Graça e com certeza 
o “caldeirão” vai ferver porque a torcida do Botafo-
go anda bastante entusiasmada com o time, líder da 
competição, e tem dado demonstrações de amor em 
todos os jogos ali realizados, fazendo uma festa digna 
da tradição do clube. Felizmente até o momento não 
houve excessos e a gente fica torcendo para que con-
tinue dessa forma diante das dificuldades e limitações 
do pequeno e apertado Leonardo da Silveira.

O adversário de hoje será o Atlético de Cajazeiras, 
o primeiro time a tirar pontos do Botafogo na primeira 
fase, quando atuou em seus domínios e esteve perto 
de conquistar uma vitória heróica. Deu 1 a 1 para tristeza 
da torcida do Trovão Azul. É inegável a superioridade do 
Botafogo que entra em campo com todo o favoritismo, 
mas a missão é superar as adversidades do gramado e 
encontrar espaço para construir o resultado.

O Atlético, que não faz uma boa campanha, sempre 
foi um adversário complicado para o Botafogo e com 
certeza vai dificultar ao máximo as ações para os bota-
foguenses. Já falei aqui nesse espaço sobre o nível téc-
nico dos competidores e não tenho nenhuma dúvida de 
que Botafogo e Treze chegarão na frente dos demais 
nesse primeiro turno. O Treze, a propósito, tem uma 
parada dura contra o Nacional, hoje, em Patos e precisa 
urgentemente dar uma resposta ao seu torcedor que 
viu seu time ser derrotado no domingo passado em Ca-
jazeiras, deixando escapar a liderança depois do empate 
do Botafogo contra o CSP. O Naça ainda não encantou 
na competição e quer aproveitar o adversário para se 
afastar da zona do rebaixamento. Mais dois jogos com-
pletam a rodada e vamos ficar de olho em Itaporanga 
com Cruzeiro x CSP e  Paraíba x Auto Esporte.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O jogador deu o maior calor 
no Vasco naquela vitória de 
4 a 2 e só espero que os 
dirigentes e torcedores não 
idolatrem o rapaz. Tudo tem 
seu tempo e ainda é muito 
cedo para falar em grande 
jogador, craque e etc.

Rafinha

Você sabia que no banco de reservas durante um jogo 
oficial pode ficar 12 jogadores ao invés dos sete hoje uti-
lizados? A norma editada pela Fifa saiu no início do ano e 
está em pleno vigor. Com isso, alguns bancos de reservas 
precisam ser melhorados para caber mais gente. 

Não dá para entender o 
baixo futebol apresentado 
pelo zagueiro Dedé, do 
Vasco, que vem falhando 
constantemente e começa 
a ficar desvalorizado. Será 
que foi devido a última 
contusão?

Quem te viu...

12 jogadores na reserva

O dirigente do Botafogo foi muito feliz em sua entre-
vista abordando o clássico na Graça diante do Treze. “A 
Graça não é boa para o Botafogo, para o Treze e nem 
para os torcedores destas equipes, mas não temos outra 
opção”, disse. Infelizmente é a nossa realidade.

Ariano Wanderley

Álvaro Filho e Vítor 
Felipe vão brigar pelo
título na etapa chilena

A partir de amanhã qua-
tro duplas brasileiras de vô-
lei de praia iniciam a disputa 
da segunda etapa do Circuito 
Sul-Americano 2012/2013 e 
com a presença de dois pa-
raibanos - Álvaro Filho, que 
joga com Thiago e Vítor Feli-
pe que atua ao lado de Evan-
dro. No feminino as duplas 
são Maria Clara/Ângela e 
Fernanda Berti/Elize Maia. 
As disputas vão acontecer 
em Vinã Del Mar, no Chile, 
entre 8 e 10 de fevereiro e 
os atletas brasileiros embar-
cam hoje.

Antes, as Seleções 
Brasileiras masculina e fe-
minina de vôlei de praia 
atenderão a imprensa hoje 
no Aryzão, o Centro de De-
senvolvimento do Voleibol, 
em Saquarema-RJ. São 16 
atletas entre os homens, co-
mandados por Letícia Pes-
soa, e dez atletas entre as 
mulheres, sob a orientação 
do técnico Marcos Miranda.

A Seleção Masculina é 
formada por Alison, Álvaro 
Filho, Brian, Bruno Schmidt, 
Daniel Souza, Daniel Lazza-
ri, Edson Filipe, Emanuel, 
Evandro, Hevaldo, Leonar-
do Gomes, Pedro Cunha, Pe-
dro Solberg, Ricardo, Thia-
go e Vitor Felipe, enquanto 

a Seleção Feminina conta 
com Ângela, Bárbara Seixas, 
Carolina Solberg, Elize Maia, 
Lili, Maria Clara, Maria Eli-
sa, Rebecca, Taiana e Talita.

O treino das seleções 
hoje começará às 8h. A se-
mana antecede a disputa de 
dois importantes eventos 
das areias. Um deles, o Rai-
nha da Praia 2013, que será 
realizado no fim de semana 

de Carnaval, nos dias 9 e 10 
de fevereiro, em Ipanema, 
no Rio de Janeiro, e terá as 
participações de Juliana, 
Maria Elisa, Taiana, Talita, 
Rebeca, Lili, Bárbara Seixas 
e Vivian, atual campeã.

A etapa chilena é a 
segunda da temporada 
2012/2013, que foi iniciada 
em Santa Fé, na Argentina, 
em novembro. No torneio 

argentino, o Brasil conquis-
tou o ouro com Lili/Rebecca 
e a prata com Thiago/Álva-
ro Filho.

O país é o atual cam-
peão sul-americano de vôlei 
de praia, tanto no masculi-
no quanto no feminino. Na 
temporada passada, que 
teve sete etapas, o Brasil 
conquistou 18 medalhas, 
sendo 12 de ouro.

Investimentos para Copa do Mundo 
extrapolam e podem chegar a R$ 33 bi

O custo para a organiza-
ção da Copa de 2014 já atin-
ge R$ 26,5 bilhões. A cifra é 
R$ 2,7 bilhões maior que o 
previsto no primeiro balan-
ço orçamentário da União, 
de janeiro de 2011, e vai au-
mentar.

Para o Governo Federal, 
essa conta ainda não está fe-
chada. Questionado pela Fo-
lha, o Ministério do Esporte 
informou que a previsão é que 
os investimentos para o Mun-
dial alcancem R$ 33 bilhões.

Considerado o valor 
atual - R$ 26,5 bilhões -, o 
país vai custear 85,5% das 
obras relacionadas ao even-
to. O dinheiro vem dos go-
vernos federal, estaduais e 
municipais. O número é ba-
seado na última versão da 
matriz de responsabilidade, 
consolidada em dezembro 
de 2012.

O documento cita os 
gastos com obras de mobili-
dade urbana, estádios, por-
tos, aeroportos, telecomuni-
cações, segurança e turismo 
relacionados ao Mundial. 
Além disso, aponta os res-
ponsáveis por arcar com os 
custos.

A cifra foi atualizada 
com o aumento de preço do 
Maracanã e com os valores 
das instalações temporárias 
no entorno das arenas da 
Copa das Confederações e 
do Mundial. Para atender os 
dois torneios, essas estrutu-
ras custarão R$ 900 milhões 
às sedes.

De todo o dinheiro que 
será desembolsado para rea-
lizar a Copa do Mundo, ape-

nas R$ 3,8 bilhões serão ban-
cados pela iniciativa privada.

Outros R$ 14,9 bilhões 
serão financiados pelo Go-
verno Federal por meio de 
empréstimos ou investimen-
to direto nas obras. Os R$ 7,7 
bilhões restantes sairão dos 
Estados e das cidades-sedes.

A maior parte dos inves-
timentos não governamen-
tais será feita em aeroportos 
- R$ 3,64 bilhões serão apor-
tados em Guarulhos, Campi-
nas, Natal e Brasília.

À exceção de Natal, es-
ses terminais serão opera-
dos por concessionárias. 
Após as obras, os investido-
res vão explorá-los comer-
cialmente.

Na construção e reforma 
de estádios, a disparidade é 

ainda maior. O investimento 
direto da iniciativa privada é 
ínfimo.

Em 2008, ano seguinte 
ao anúncio de que o Brasil se-
diaria a Copa-2014, o então 
ministro do Esporte, Orlan-
do Silva Jr., declarou à Folha 
que não seria gasto "nenhum 
centavo de dinheiro público" 
com estádios do Mundial.

Questionado sobre os 
gastos governamentais, o 
Ministério do Esporte argu-
menta que a Copa é "uma 
grande oportunidade para 
o governo acelerar obras 
de infraestrutura e realizar 
intervenções importantes à 
população".

A pasta afirma ainda 
que gastos estruturais e com 
serviços não podem ser con-

siderados "custo específico 
de organização do evento".

O COL (Comitê Organi-
zador Local) ainda não se 
pronunciou sobre a elevação 
dos gatos com as obras para 
a Copa do Mundo.

Vitor Felipe, agachado, atua ao lado de Evandro e compete neste final de semana em Vinã Del Mar

Os gastos 
com reforma 
em aeroporto 
superam os 
R$ 3 bilhões 
em Guarulhos, 
Campinas, Natal 
e Brasília

Os gastos atuais para a organização do evento atinge R$ 26,5 bilhões, mas deve superar esse índice

FOTOS: Divulgação



Botafogo volta a jogar na Graça
contra o atlético

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2013

Na primeira fase 
houve empate no jogo 
realizado no Perpetão

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

    

Único time invicto no 
Campeonato Paraibano o 
Botafogo recebe hoje, às 
20h30, o Atlético de Caja-
zeiras, no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a Graça, 
em Cruz das Armas, pela 9ª 
rodada dos jogos de volta. 
Na partida da primeira fase, 
as duas equipes empataram 
(1 a 1), no Perpetão, em jogo 
bastante acirrado. Líder iso-
lado da competição, com 20 
pontos ganhos, o alvinegro 
da capital deseja voltar a 
vencer, após empatar com o 
Centro Sportivo Paraibano 
(CSP), em 1 a 1, em jogo que 
ocorreu na última sexta-feira 
no mesmo local. Beneficiado 
com a derrota do Treze - que 
vem em segundo lugar, com 
18 - para o Paraíba de Caja-
zeira (1 a 0), no Perpetão, o 
time da Maravilha do Contor-
no pretende fazer o dever de 
casa e se afastar ainda mais 
do rival.  Para encarar os 
sertanejos o treinador Mar-
celo Vilar não contará com 
o zagueiro Thuran e o volan-
te Hércules, que cumprirão 
suspensões pelo terceiro 
cartão amarelo. 

Em compensação, o vo-
lante Isaias está de volta, 
após ser liberado pelo Depar-
tamento Médico, com relação 
ao dedo quebrado da mão 
esquerda, que aconteceu na 
goleada contra o Auto Espor-
te (3 a 0). Ele entrará no lu-
gar de Hércules, formando o 
meio de campo com Fernan-
do, Doda e Edgar ou Gil Bala. 
Para a vaga de Thuran o mais 
cotado é Osmar, que forma-
rá a zaga, ao lado de André 
Lima. O restante do time será 
o mesmo que empatou con-
tra o Tigre. De acordo com 
Vilar o compromisso é muito 
difícil e perigoso, já que o ad-
versário vem de uma derrota 
em busca da reabilitação. Ele 
exige um melhor rendimen-
to do grupo, ressaltando a 
obrigação de obter a vitória 

e manter a ponta da tabela. 
“Atuando em casa temos que 
buscar os três pontos e nos 
manter na dianteira da dis-
puta. Vamos tentar corrigir 
os erros e voltar a vencer, afi-
nal, não podemos dar moleza 
ao inimigo”, frisou. 

Considerado o “xerifão” 
na defesa botafoguense o 
zagueiro André Lima sabe 
que perder pontos em casa 
é crucial para quem deseja 
terminar na primeira colo-
cação do primeiro turno do 
Estadual. Segundo ele, o gru-
po está encarando todos os 
jogos como uma decisão para 
deixar o Botafogo sempre na 
frente dos outros. “Sabemos 
que é uma caminhada difícil 
e complicada, mas temos que 
fazer a nossa parte em busca 
do título. Estamos conscientes 
e dispostos a buscar os três 
pontos para garantir o time na 
liderança isolada”, comentou. 

Reabilitação 
Após perder de 1 a 0 

para o Cruzeiro de Itaporan-
ga, penúltimo colocado da 
competição, com seis pon-
tos, o Atlético vem a capital 
em busca da reabilitação e 
quebrar a invencibilidade do 
Botafogo em seus domínios. 
A equipe está na quarta po-
sição, com 11 pontos ganhos, 
com o mesmo número de 
pontos do CSP, que está na 
terceira colocação. 

O treinador Adelmo 
Soares deve fazer algumas 
mudanças na equipe, já que 
não gostou do fraco rendi-
mento contra o represen-
tante do Vale do Piancó. 
Mesmo reconhecendo que o 
adversário é forte e favorito 
a vencer o comandante atle-
ticano pretende colocar um 
esquema mais precavido, bus-
cando surpreender os botafo-
guenses nos contra ataques. 

“Não vamos é jogar na 
retranca, mas explorar as la-
terais e tentar chegar ao gol 
do Botafogo. Iremos corrigir 
os erros que ocorreram em 
Itaporanga e levar uma vitória 
para a Cajazeiras”, observou. 
Josimar Marques apita o jogo, 
auxiliado por Gerson Ramos e 
Joseilton Cordeiro.  

 Três pontos separam Pa-
raíba e Auto Esporte, que se en-
frentam hoje, às 20h30, no Está-
dio Perpetão, em Cajazeiras, na 
9ª rodada do Estadual. O Clube 
do Povo ocupa a sexta posição, 
com 8 pontos, contra 5 do time 
cajazeirense, que está na lanter-
na. Um jogo de seis pontos para 
as duas equipes, na briga para 
fugir do possível rebaixamento 
para a Segundona/2014. No 
primeiro confronto o alvirrubro 
derrotou por 1 a 0, em jogo no 
Estádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça.  No jogo dos 
desesperados a vitória é a úni-
ca alternativa para ambos, que 
pretende se distanciar da zona 
de rebaixamento. Atuando no-
vamente em seus domínios o 
Paraíba vem de uma vitória em 
cima do Treze (1 a 0), surpreen-
dendo a todos que apostavam 
no time serrano. 

O treinador Jorge Pinhei-
ro pretende manter o entu-
siasmo e a motivação da Cobra 
Coral do Sertão em busca de 
mais três pontos na disputa. 
Ele acredita que será um jogo 
aberto, já que as duas equipes 

estão na briga para fugir das 
últimas posições. "A vitória 
contra o Treze mostra que os 
atletas podem melhorar ain-
da mais para sair da lanterna 
e reagir na competição. Quero 
trabalhar o lado psicológico 
dos jogadores para que pos-
samos manter a motivação e 
somar mais três pontos", dis-
se. Pelo lado do Auto Esporte 
a vitória contra o Nacional de 
Patos (3 a 1), trouxe uma luz 
no final do túneo para os au-
tomobilistas. O técnico Jairo 
Santos deve manter a equipe 
do último compromisso, onde 
os quatro reforços - Ânderson 
(goleiro), Coca (lateral direi-
to), Nal (volante) e Reidner 
(meia) - estrearam bem e aju-
daram o time a vencer. "Acre-
dito que seja um trabalho de 
colaboração, onde todos estão 
querendo acertar e buscar as 
vitórias. Os reforços chegaram 
no momento certo para quem 
almeja melhores dias para o 
Clube do Povo", avaliou Jai-
ro. Eder Caxias será o árbitro, 
com Alan Delon e Júlio César, 
nas bandeiras. 

Paraíba e Auto tentam
fugir do rebaixamento

EM CAJAZEIRAS

 Nacional de Patos e 
Treze buscam a reabili-
tação hoje, às 20h30, no 
Estádio José Cavalcanti, 
pela 9ª rodada dos jogos 
de volta do Paraibano. 
Os donos da casa perde-
ram na última segunda-
feira para o Auto Esporte 
(3 a 1), na Graça, na capi-
tal paraibana, enquanto 
o Galo da Borborema foi 
derrotado pelo Paraíba 
de Cajazeiras (1 a 0), no 
Perpetão, na terra do Pa-
dre Rolim. 

Com a derrota para 
os alvirrubros o alviverde 
foi para a quinta posição, 
com 10 pontos ganhos, 
com o galo na vice lide-
rança, com 18. No jogo 
entre as duas equipes na 
primeira fase o Treze go-
leou o Naça (4 a 0), em 
jogo disputado no Está-
dio Presidente Vargas, na 
Serra da Borborema. Insa-
tisfeito com os erros ocor-
ridos no último jogo o 
técnico do representante 
da Morada do Sol, Hugo 
Sales, sabe que terá que 
jogar muito mais para evi-

nacional busca reabilitação contra o treze
EM PATOS

tar as investidas do "todo 
poderoso", que vem com 
"sede" de obter a reabili-
tação. 

Sabendo do poderio 
do concorrente o técnico 
nacionalino pedirá muita 
atenção para o grupo na 
tentativa de evitar que 
o Treze possa envolver o 
time da casa. "Trata-se de 
um adversário perigoso, 
que tem um elenco com 
jogadores experientes e 

de qualidade. Não vamos 
nos rebaixar, mas tentar 
superar as dificuldades 
para sair de campo com os 
três pontos", frisou. Pelo 
lado trezeano a derrota 
para o Paraíba de Caja-
zeiras é coisa do passado, 
a ordem é voltar a vencer 
e encostar no Botafogo, 
que lidera a competição, 
com 20 pontos ganhos. 
Com a ausência do volan-
te Júlio César, que operou 

Cruzeiro e CSP abrem hoje a nona
rodada do Paraibano em Itaporanga

Um jogo de opostos en-
volvendo Cruzeiro de Itapo-
ranga e Centro Sportivo Pa-
raibano (CSP), abrem hoje, a 
partir das 15h15, no Estádio 
Zezão, a 9ª rodada da segun-
da fase do Estadual. O time 
da casa está na penúltima 
posição, com seis pontos ga-
nhos, contra 11 do time pes-
soense, que vem na terceira 
colocação. Na primeira par-
tida entre as equipes o Tigre 
levou a melhor e aplicou uma 
goleada de 8 a 2, no Estádio 
Leonardo Vinagre da Silveira, 
a Graça, em Cruz das Armas, 
em João Pessoa. Desta vez a 
situação parece ser diferente, 

principalmente após o time 
da casa conquistar a primeira 
vitória, contra o Atlético de 
Cajazeiras (1 a 0), no último 
domingo, no Zezão. Satisfeito 
com o bom rendimento do 
grupo o treinador cruzeiren-
se, Betão, deve ter a volta do 
lateral direito, Anderson Tor-
res, que cumpriu suspensão 
automática. O restante deve 
ser mantido para obter a se-
gunda vitória e tentar sair da 
zona do rebaixamento. 

"Os jogadores estão mo-
tivados e prometendo fazer 
de tudo para conquistar a 
segunda vitória na competi-
ção. Nossa meta é aproveitar 

os jogos em casa e deixar as 
últimas posições", observou 
Betão. Após empatar com o 
Botafogo (0 a 0) o CSP pre-
tende somar pontos fora de 
seus domínios e encostar no 
Treze, segundo lugar, com 18 
pontos. O treinador Ramiro 
Sousa contará com o retorno 
do zagueiro Suelington, que 
cumpriu suspensão automáti-
ca e formará a zaga com Moi-
sés. Ele deve manter o meia 
Ânderson Paraíba deslocado 
na lateral esquerda, com a 
possível volta de Tazinho, que 
entrou na segunda etapa con-
tra os botafoguenses para jo-
gar com Robertinho, deixando 

a equipe mais ofensiva. Todas 
as dúvidas serão definidas 
por Ramiro, que terá várias 
opções para colocar a melhor 
formação em campo. 

"É uma boa dor de cabe-
ça para quem  necessita es-
calar um time forte e somar 
pontos para encostar no se-
gundo colocado. Os jogadores 
sabem que encontraremos 
dificuldades, principalmente 
com a alta temperatura que 
pode dificultar um melhor 
rendimento do grupo", ob-
servou Ramiro. Clizaldo Luiz 
Maroja apita a partida, que 
terá como bandeirinhas, Luiz 
Felipe e Adriana Basílio. 

o joelho esquerdo e se re-
cupera para voltar no se-
gundo semestre do ano, 
o treinador Sérgio Cosme 
contará com o restando 
do grupo. 

No terceiro jogo con-
secutivo fora de casa - os 
dois primeiros foram na 
vitória para o CSP (4 a 2)  e 
perdeu para o Paraíba de 
Cajazeiras (1 a 0) - o Galo 
da Borborema pretende 
recuperar os três pontos 
para continuar no encal-
ço do arqui rival. Segundo 
ele, o fraco rendimento do 
grupo e as oportunidades 
desperdiçadas não podem 
acontecer novamente 
com um time que busca o 
título. "Será uma questão 
de honra conseguir a rea-
bilitação, mesmo sabendo 
que não será nada fácil o 
desafio. Pecamos e des-
perdiçamos várias chances 
de matar o jogo, mas in-
felizmente não fomos fe-
lizes", acrescentou Sérgio. 
O árbitro será João Bosco 
Sátiro, com bandeirinhas 
de Oberto Santos e Tarcí-
sio José. 

Manu (D) tem presença confirmada no jogo contra o Nacional

O Botafogo ainda não perdeu no Campeonato Paraibano de 2013 e segue líder da competição com seis vitórias e dois empates
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No jogo que marcou a 
estreia do técnico contratado 
para montar um time compe-
titivo para a Copa do Mundo 
de 2014, a Seleção Brasileira 
foi derrotada por 2 a 1 para a 
Inglaterra, em Wembley. De 
volta, Luiz Felipe Scolari viu 
um jogo disputado, mas com 
pênalti desperdiçado pela sua 
aposta Ronaldinho e erros na 
marcação, que deram a vitória 
para os ingleses. Os gols foram 
de Rooney e Lampard. O Brasil 
descontou com Fred.

O frio do inverno londrino 
não contagiou os jogadores. Ao 
contrário, o jogo foi quente e 
movimentado desde o início. 
Um clássico do futebol mun-
dial, Inglaterra e Brasil, fez jus 
à história desde o primeiro 
apito do árbitro. Disputado, 
com lances de ataque e clima 
de competição, o jogo empol-
gava os torcedores que foram à 
Wembley.

O novo Brasil de Scolari 
começou com uma formação 
de que variava do 4-4-2 ao 
4-3-3. A seleção atacava, mas 
deixava o rival jogar, sem con-
seguir impor uma marcação 
mais dura.

Quando o time tinha a 
bola, Ronaldinho virava um 
atacante, livre na frente fazen-
do companhia a Neymar e Luis 
Fabiano. O Gaúcho até se esfor-
çava e tinha alguns lapsos de 
ousadia. Em alguns momentos, 
recuava para o meio campo.

Já Luis Fabiano não chega-
va a ser um centroavante fixo 
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NACIONAL
& Mundo

Em jogo que teve pênalti 
perdido por Ronaldinho, 
Brasil cai para a Inglaterra 

Felipão estreia com derrota
SELEÇÃO BRASILEIRA

O setor defensivo brasileiro não suportou a pressão do ataque inglês que balançou as redes do goleiro Júlio Cesar por duas vezes através de Rooney e Lampard

FotoS: Divulgação

Emparelhadas no mes-
mo grupo da Copa das Con-
federações, pela qual se en-
frentarão no dia 16 de junho 
deste ano, na Arena Pernam-
buco, Espanha e Uruguai fi-
zeram um amistoso ontem, 
em Doha, no Qatar. E a sele-
ção espanhola levou a me-
lhor ao vencer por 3 a 1.

Desfalques
O técnico Vicente del 

Bosque não pôde contar com 
três jogadores importantes: 
o goleiro Iker Casillas e os 
meio-campistas Xabi Alonso 
e Xavi Hernández. Do outro 
lado, Óscar Tabárez apostou 
numa formação mais caute-
losa, com o time no 4-4-2.

Dessa forma, a Espanha 
fez o seu jogo. Tentou chegar 
ao ataque com o seu toque 
de bola paciente, passes de 
lado e movimentação. Isso 
funcionou até a intermediá-
ria. Porque foi difícil passar 
pelo bloqueio defensivo do 
adversário no primeiro tem-
po. O melhor jeito era chutar 
de fora da área. E o goleiro 
Muslera deu razão para isso.

Aos 15min, Fábregas 
chutou de longe, no meio do 
gol, e Muslera, sem firme-
za nas mãos, deixou a bola 
passar e cometeu um frango 
feio. O Uruguai, porém, não 
se abateu. Mesmo sem pres-
sionar tanto, chegou ao em-

Espanha vence o Uruguai 
em prévia das Confederações

3x1

Personagem principal do polêmico 
vídeo divulgado pelo site oficial do Bo-
tafogo, o técnico Oswaldo de Oliveira 
se pronunciou ontem. O treinador cri-
ticou a reação do Fluminense sobre o 
assunto, disse que não vê problema 
algum na exposição do conteúdo das 
imagens e saiu em defesa do clube al-
vinegro. Segundo ele, suas palavras fo-
ram ditas com o objetivo de motivar o 
grupo de jogadores e torná-los ainda 
mais próximos.

Oswaldo deixa claro que a reação 
do Fluminense o incomodou, já que 
não havia motivo algum para que os 
tricolores levassem as suas palavras 
para o lado pessoal. Segundo ele, seu 
trabalho não envolve apenas a parte 
tática, mas também a física e a psico-
lógica. Assim, o treinador considerou 
desproporcional e desnecessária toda 
a situação envolvendo os clubes.

“Foi um exagero, desproporção, 
desnecessário. Não tem a menor ne-
cessidade disso. O âmbito do meu tra-
balho é abrangente, porque eu trago 
um lastro da preparação física muito 
grande. E tem a parte psicológica tam-
bém.  Enfim, tomou proporções desne-
cessárias. Trabalhamos com lealdade, 
os dispositivos de motivação estão aí. 
A necessidade da divulgação é indis-
cutível. Não vejo nada que deprecie o 
que foi feito”, disse.

Oswaldo lamentou a repercussão 
do caso e reforçou que a polêmica é 
um assunto menor. “Acho que foi des-
proporcional, sem o menor ambiente 
de cultura. O Brasil tem tanta coisa 

Vídeo motiva discussão 
entre Botafogo e Flu-RJ

pate aos 31min.
 Cristian Rodríguez rece-

beu passe na entrada da área, 
girou e chutou rasteiro para 
bater o goleiro Valdés. De-
pois do gol, a equipe de Óscar 
Tabárez voltou a se fechar na 
defesa, dificultando as ações 
ofensivas do rival.

No intervalo, Del Bosque 
sacou Puyol e Mata e colocou 
Villa e Piqué. E esse último 
deu assistência para o gol de 
Pedro aos 5min da segunda 
etapa, num chute cruzado. 
Assim como quando tomou o 
primeiro o gol, o Uruguai rea-
giu bem. Aos 12min, Cavani 

parou em Váldes num chute 
cruzado.

 Mas a qualidade técnica 
da Espanha falou mais alto. 
Aos 29min, Fábregas cruzou 
da esquerda e Pedro, livre de 
marcação, completou para as 
redes.

Contra a França
Agora, a seleção espa-

nhola se prepara para a parti-
da contra a França, no dia 26 
de março, pelas eliminatórias 
da Copa. O Uruguai joga no 
dia 22 de março, contra o Pa-
raguai, também pelas elimi-
natórias.

As duas seleções se enfrentaram ontem em mais um amistoso

mais importante para se preocupar e 
colocar em horário nobre. Há um certo 
pesar nisso tudo”, completou.

Uma das principais críticas do Flu-
minense foi o fato de o vídeo ter sido 
divulgado pelo site oficial do Botafo-
go. Oswaldo saiu em defesa do seu 
clube e disse que o vídeo não deveria 
ter repercutido desta forma. O treina-
dor, no entanto, prefere não entrar 
no mérito de ampliar o debate, já que 
essa não é sua área.

O vídeo em que o técnico Oswal-
do de Oliveira, do Botafogo, chama os 
jogadores do Fluminense de ‘putos’ e 
pede que seus atletas ‘metam a mão 
na cara’ dos adversários foi só mais um 
capítulo de uma relação conflituosa. 
Apesar de ter comandado duas vezes 
o time das Laranjeiras - entre 2001 e 
2002, e em 2006 -, o treinador ainda 
briga para receber dívidas antigas do 
ex-clube. 

Oswaldo Oliveira disse que tudo foi motivação
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na área, mas se mantinha como 
o atacante mais centralizado e 
disputava todas as bolas com 
os zagueiros ingleses. Neymar 
era o mais apagado dos atacan-
te no primeiro tempo. Isolado 
na direita na maioria do tempo, 
tocou pouco a bola.

Depois de já ter chegado à 
área inglesa em duas oportuni-
dades, o Brasil quase marcou, 
com uma mão inglesa. Oscar 
tentou cruzar para a área e a 
bola bateu na mão de Wilshe-
re. O árbitro marcou pênalti, 

aos 17 minutos de jogo.
Ronaldinho teve tudo 

para e consagrar na sua volta 
à seleção. O camisa 10, entre-
tanto, tocou no canto esquer-
do de Hart, que conseguiu de-
fender. No rebote, o Gaúcho 
ainda tentou um carrinho, 
mas o goleiro fez outra gran-
de defesa.

Assim como o Brasil, a 
Inglaterra chegava no ataque 
e assustava. Aos 25, os donos 
da casa abriram o placar. Wal-
cott foi lançado em velocidade 

na direita e chutou forte. Júlio 
César defendeu, mas no rebo-
te o camisa 10 da Inglaterra 
tocou para o gol para o delírio 
dos torcedores locais que cele-
braram com o tradicional grito 
“Roooooney”.

O jogo se manteve movi-
mentado e parelho após o pri-
meiro gol. Os dois times chega-
vam à área do rival.

 No segundo tempo, Feli-
pão fez três alterações. Ronal-
dinho, Ramires e Luis Fabiano 
deixaram o time. Lucas, Fred e 

Arouca entraram.
A resposta brasileira veio 

logo aos dois minutos do pri-
meiro tempo. Lucas adiantou 
a marcação e roubou uma bola 
no meio campo. O meia-ata-
cante lançou Fred, que com 
tranquilidade dominou e na 
entrada da área e tocou para 
o gol.

A Inglaterra sentiu o gol 
por alguns minutos, mas de-
pois manteve o bom futebol 
do primeiro tempo, aprovei-
tando a dificuldade do Brasil 

para marcar. Aos 14 minutos 
do segundo tempo, os donos 
da casa voltaram a ficar à fren-
te no placar.

Walcott cruzou e depois 
de Dante rebater, Arouca cor-
tou mal e a bola sobrou para 
Lampard. O ídolo do Chelsea 
chutou bem de fora da área e 
marcou o gol. 

À frente no placar, os in-
gleses ainda atacavam e impe-
diam avanços dos brasileiros, 
que sucumbiram no primeiro 
jogo da nova era Scolari.
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JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006613
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  07/02/2013
----------------------------------------

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.: ADAILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 011616088/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.311,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006635
Responsavel.: CONSTRUTORA GRUPO GMG LTDA
CPF/CNPJ....: 003933879/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            483,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006771
Responsavel.: CONSTRUTORA GRUPO GMG LTDA
CPF/CNPJ....: 003933879/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            483,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006770
Responsavel.: FERNANDES E BRITO LTDA
CPF/CNPJ....: 009072579/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006185
Responsavel.: HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAU-
DE LTDA
CPF/CNPJ....: 008985082/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,30
Apresentante: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006359
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006710
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013, no dia 
26 de fevereiro de 2013, ás 10h00min. horário local, que tem como objetivo a Aquisição de Pneus, 
Câmara de Ar e Protetores de Pneus, destinados a manutenção e consumo dos veículos deste 
município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados 
poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal

MONTE HOREBE, PB 07 de janeiro de 2013.

Cristiano Braz Gomes  
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, no 
dia 26 de fevereiro de 2013, ás 09h00min. horário local, que tem como objetivo a Aquisição de 
Alimentação do tipo café da manhã, almoço e jantar, destinados aos funcionários contratados di-
versos e do PSF, PSBF, deste município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo 
de Referência.  Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal

MONTE HOREBE, PB 07 de fevereiro de 2013.

Cristiano Braz Gomes   
Pregoeiro Oficial

IMPERIUM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. – CNPJ/CPF No 10.599.180/0001-23 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n.º 
276/2013 em João Pessoa, 29 de janeiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar com 20 unidades habitacionais. Na - RUA VANJA VIANA SALES S/N - AEROCLUBE 
- Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000147/TEC/LP-1391.

EDITAL
O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE “ALICE ALMEIDA” SINTAC-PB INSCRITO NO CNPJ 07.382.734/0001-21, 
COM ENDEREÇO NO PARQUE SÓLON DE LUCENA, EDIFICIO ALMEIDA CENTER, Nº 142, 1º 
ANDAR, SALA 108, CENTRO – JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, CONVOCA TODA A CA-
TEGORIA PROFISSIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS LOTADOS NA FUNDAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE ALMEIDA” – FUNDAC-PB, PARA 
ASSEMBLEIA GERAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 14 DO ESTATUTO DO SINTAC-PB, 
PARAGRAFO ÚNICO, A SER REALIZADA ÀS 17 HORAS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E AS 
17:30 HORAS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013 NA SEDE DO 
SINDICATO DOS  POLICIAIS CIVIS DO ESTADA DA PARAÍBA, LOCALIZADO À RUA GENERAL 
OZORIO, Nº 90, CENTRO, JOÃO PESSOA – PB QUE IRÁ TRATAR DA SEGUINTE ORDEM DO DIA: 
1. INFORMES GERAIS; 2 . AVALIAÇÃO DO REAJUSTE DE 3% CONCEDIDO PELO GOVERNO 
DO ESTADO; 3. NÃO ATENDIMENTO DAS REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA POR PARTE DA 
FUNDAC;4. ENCAMINHAMENTO SOBRE OS RUMOS DO MOVIMENTO COM INDICATIVO DE 
DEFLAGRAÇÃO DE GREVE . JOÃO PESSOA, 06 DE FEVEREIRO DE 2013.

LÚCIA DE FÁTIMA BRANDÃO
PRESIDENTE DO SINTAC

Prefeitura Municipal de São João do Tigre
EDITAL/CONCURSO/CONVOCAÇÃO n° 001/2013

O Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre (PB), considerando o Resultado Final 
do Concurso Público de Provas e Títulos homologado por meio da Portaria n.º. 53/2009, publicada 
no DOE PB em 09/09/2009, CONVOCA para posse, no prazo de 30 dias, os seguintes candidatos: 
1) José Tardelly Tavares de Araújo – Insc. nº 0830900154, Cargo: Nutricionista, RG n.º. 27072667; 
2) Cícero Josenaldo Alves de Lira – Insc. nº 0830900313, Cargo: Professor de História, RG n.º. 
1626532; e 3) Maria José Mergulhão – Insc. nº 0830900593, Cargo: Orientador Educacional, RG nº 
4684324. São João do Tigre (PB), em 05/02/13. José Mauricélio Barbosa – PREFEITO.

Estado da Paraíba
Poder Judiciário

Comarca da Capital
12o Vara Cível

Av. João Machado, no 532 - Jaguaribe – João Pessoa/PB CEP 58013-520, 
PABX (83) 3208-2400

EDITAL PRAZO: 20 DIAS
COMARCA DA CAPITAL. 12o CÍVEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS Processo: 

200.2007.015.466-7. Ação: DESPEJO. A MMª. Juíza de Direito em substituição na vara supra, em 
virtude da lei, etç. FAZ SABER aos que o presente Edital lerem ou dele tiverem conhecimento, que 
através deste INTIMA o cônjuge do executado Cláudio Roberto Rodrigues da Nóbrega, a Sra. 
ANA CAROLINA ABREU VIANA DA NÓBREGA, portadora do RG 2233356-SSP/PB E CPF sob o nº 
007.523.114-09, atualmente em lugar incerto e não sabido, nos autos da Ação de Despejo Por Falta 
de Pagamento supramencionada, movida por Cristovão Amaro da Silva Filho, brasileiro, divorciado, 
engenheiro civil, CPF sob o nº 601.734.404-87, em face de Metalúrgica Portal Industrial e Comércio 
de Esquadrias Ltda e outros, que tem por finalidade a intimação da pessoa acima qualificada, da 
penhora realizada, sobre o imóvel situado na Avenida João Machado nº 889, Jaguaribe, nesta capital 
, conforme auto de penhora de fl.277, para , querendo, apresentar embargos no prazo legal. E para 
que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, expedi o 
presente Edital que será publicado e afixado na forma da lei. João Pessoa, 11/12/2012. Eu, Maria 
Risomar Jacinto Silva, Técnica Judiciária, o digitei.

Érica Tatiana Soares Amaral Freitas
Juíza de Direito, em substituição

12ª Vara Cível

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
OBJETO:  Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados 

aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição da Prefeitura Municipal de 
Diamante - PB, para o exercício de 2013.

CONTRATANTE: – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -   CNPJ: 08.942.229/0001-57
CONTRATADA: – R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA -  CNPJ: 

05.148.065/0001-00
VALOR DO CONTRATO:  R$  R$ 791.500,00 (setecentos e noventa e um mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA:  11 (ONZE) MESES
DATA DA CELEBRAÇÃO:  06 DE FEVEREIRO DE 2013.

Marcilia Mangueira Guimarães
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS – PREGÃO PRESENCIAL 05/2013

OBJETO: Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes destinados a at. a frota veicular própria e/
ou loc. a Edilidade até dez/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2013. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS/CONVÊNIOS/PROGRAMAS FEDERAIS: Dotação consignada 
no orçamento vigente - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e LUZIA 
MARQUES DA SILVA - CNPJ: 06.052.003/0002-36 - CT Nº 00032/2013 - 04.02.13 - R$ 202.190,00 / 
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA – CNPJ: 08.235.669/0001-74 - CT Nº 00033/2013 - 05.02.13 
- R$ 1.108.105,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA TRÊS DE MAIO S/A
 C.N.P.J.  no 09.212.234/0001-77

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA – 1o CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convidados a comparecer a reunião da AGO/AGE que se realizará 
no dia 15 de fevereiro de 2013, às 10h30min, em sua sede social, na Praça João Pessoa, 34 - 
Centro - Município de Belém - PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I-ORDINÁRIA. 
1) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;  2) Fixação dos 
honorários dos membros da Diretoria; 2) Deliberação sobre o resultado do exercício e destinação 
dos dividendos, das Reservas de Lucros e  das Reservas de Subvenção para Investimentos oriun-
dos de incentivos fiscais; II-EXTRAORDINÁRIA. 1) Reforma e consolidadação do Estatuto Social; 
2) Tratar de outros assuntos de interesse da socieade. AVISOS AOS ACIONISTAS: Comunicamos 
que se acham à disposição dos senhores acionistas, em sua sede social, os documentos a que 
se refere o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001 e 11.638/2007, 
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012. Informamos também que as demonstrações 
contábeis do referido exercício foram publicadas no jornal A União e no Diário Oficial do Estado 
da Paraíba edições do dia 06/02/2013. Belém - PB, 06 de fevereiro de 2013. 

Ass. Aline Barbosa de Lima. – Diretora Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00006/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL 
DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 
e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058 Ramal - 24
E-mail: cpl.donaines@gmail.com

Dona Inês - PB, 05 de Fevereiro de 2013

GILSON TEIXEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 010/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013, 
no dia 26 de fevereiro de 2013, ás 10h30min. horário local, que tem como objetivo a Aquisição, 
material de limpeza para uso geral do município e de gêneros alimentícios, para prover o setor 
de Merenda Escolar, Brasil Alfabetizado e demais programas sociais existentes no município de 
Santa Helena – PB, como: PETI, PRO-jovem, CRAS, e doação dos respectivos gêneros, conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o 
edital na sede da prefeitura municipal

MONTE HOREBE, PB 07 de janeiro de 2013.
     .

Cristiano Braz Gomes  
Pregoeiro Oficial.

Responsavel.: A.G. COM DISTR PRODS GERAL LTD
CPF/CNPJ....: 011821032/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            236,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006584
Responsavel.: CASA DA MADEIRA LTDA
CPF/CNPJ....: 010649096/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            925,60
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006395
Responsavel.: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA
CPF/CNPJ....: 060681754-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            211,69
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006321
Responsavel.: FUNCIONAL MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 001523520/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,91
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006312
Responsavel.: FUNCIONAL MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 001523520/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006349
Responsavel.: FUNCIONAL MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 001523520/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.471,02
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006355
Responsavel.: GOSTO ALIMENTACAO RESTAURANTE 
E EVE
CPF/CNPJ....: 015482945/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005978
Responsavel.: HELEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 016801616/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.040,54
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006480
Responsavel.: H W J CONSTRUCOES E INCORPO-

RACOES L
CPF/CNPJ....: 004203988/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 005980
Responsavel.: JANYELLE NUNES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 082160094-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             15,25
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006124
Responsavel.: LAIZA DE ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ....: 015320771/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.571,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007069
Responsavel.: MARCELO MARIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 467758034-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006319
Responsavel.: RAIMUNDO BEZERRA DE ALBU-
QUERQUE
CPF/CNPJ....: 141993274-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006487
Responsavel.: RISOMAR ALVES DE FRANCA ME
CPF/CNPJ....: 002284918/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,81
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006231
Responsavel.: SO TERRA CONST.   E PROJETOS L
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            129,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006229
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade,  no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos   
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  07/02/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00001/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustíveis e 
Óleos Lubrificantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3273-2684. E-mail: saude_alg@hotmail.com 

Alagoa Grande - PB, 06 de Fevereiro de 2013.

AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00001/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Professor 

Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Fevereiro de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica, 
SAMU e CAPS do município de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 06 de Fevereiro de 2013.

UBIRATAN BTISTA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, no 
dia 26 de fevereiro de 2013, ás 09h30min. horário local, que tem como objetivo a Contratação de 
01 (Uma) Empresa no ramo laboratorial, destinada a realizar EXAMES LABORATORIAIS do povo 
carente deste município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  
Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal

MONTE HOREBE, PB 07 de fevereiro de 2013.

Cristiano Braz Gomes   
Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
2o VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.0002-9/2013/2/SC

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO MONITÓRIA no 0001231-12.2009.4.05.8200- CLASSE 229 
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
RÉU(S): VAL INFORMATICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA., 

VALDECI VIEIRA DA COSTA e ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA.
INTIMAÇÃO DE: VAL INFORMATICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA., na pessoa 

de seu representante legal, VALDECI VIEIRA DA COSTA e ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA.
FINALIDADE: Pagar (em), no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 23.137,95 (vinte e três mil 

cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).
ADVERTÊNCIA: Vencido o prazo, ao montante da condenação será acrescido multa de 10% (dez) 

por cento, e caso o pagamento seja parcial a multa incidirá sobre o restante da dívida (art. 475-J § 4°) 
ou, apresentar Impugnação à Execução mediante Petição nos autos em face de não serem cabíveis 
Embargos à Execução mediante Petição nos autos em face de não serem cabíveis Embargos à 
Execução [Lei nº. 11.232, de 22.12.2005 (DOU de 23.12.2005)] indicando bens à penhora no mesmo 
prazo nos termos dos arts. 475-I e 461 DO Código de Processo Civil-CPC.

PUBLICAÇÃO: O presente Edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez 
que no órgão oficial e duas vezes em jornal local, bem como afixado no átrio do Foro desta Seção 
Judiciária, cientificados os interessados de que a sede deste Juízo fica situada no Fórum, Juiz 
Federal Ridalvo Costa, Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Conj. Pedro Gondim, nesta Capital.

EXPEDI este edital por ordem do MM. Juiz federal da 2° Vara, Eu, Wamberto Rodrigues da 
Silva, Técnico Judiciário, o digitei e o imprimi. Eu, Patrícia de Holanda Cunha Barreto, Diretora de 
Secretaria da 2° Vara, em exercício, o conferi.

PHELIPE VICENTE DE PAULA CARDOSO
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara, no exercício da titularidade da 2° Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
2o VARA

EDITAL DE CITAÇÃO No EDT.0002.000001-4/2013/2/SC
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AÇÃO MONITÓRIA Nº. 0003169-42. 2009.4.05.8200-CLASSE 28 
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
RÉUS: MARCELO CRISÓSTOMO FERREIRA TORRES, JOSÉ RAMOS NEVES.
CITAÇÃO DE: JOSÉ RAMOS NEVES, ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Efetuar (em) o pagamento da dívida no montante de R$ 22.487,70 (vinte e dois mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), no prazo de 15(quinze) dias (art. 1.102b, 
do CPC) ou ofertar, querendo, embargos, em idêntico prazo (art. 1.102c, do CPC). Cumprindo 
o mandato, ficar (ao) isentos(s) de custas e honorários advocatícios (art. 1.102c, §1°, do CPC).

ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos embargos no prazo de 15 (quinze) dias, converter-se-á 
o mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se o título executivo judicial (art. 1.102 c, 
do CPC).

PUBLICAÇÃO: O presente Edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez 
que no órgão oficial e duas vezes em jornal local, bem como afixado no átrio do Foro desta Seção 
Judiciária, cientificados os interessados de que a sede deste Juízo fica situada no Fórum, Juiz 
Federal Ridalvo Costa, Rua João Teixeira de Carvalho, n°. 480, 3º andar, Brisamar, nesta Capital.

EXPEDI este edital por ordem do MM. Juiz federal da 2° Vara, Eu,  Wamberto Rodrigues da 
Silva, Técnico Judiciário, o digitei e o imprimi. Eu, Patrícia de Holanda Cunha Barreto, Diretora de 
Secretaria da 2° Vara, em exercício, o conferi.

PHELIPE VICENTE DE PAULA CARDOSO
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara, no exercício da titularidade da 2° Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1o VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000041-1/2012
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO)
PROCESSO nº 0010249-28.2007.4.05.8200 – CLASSE 29
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU:ACACIO MARQUES MOREIRA.
OBJETO: A cobrança do valor de 226.426,98 ( duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e 

seis reais e noventa e oito centavos) do réu/devedor, valores esses atualizados até 30°outubro2007, 
referentes  à dívida originária de compras efetuadas através do uso de seu cartão de crédito CAIXA 
Mastercard, obtido em decorrência de contrato celebrado entre a autora e o réu.

FINALIDADE: CITAÇÃO de ACÁCIO MARQUES MOREIRA na forma do art.285, do CPC, para contestar 
a ação supramencionada, tudo de acordo conforme a petição inicial (fls.03/07) e a o(a) descpaho/
decisão (fls.66), proferido(a) por este Juízo. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) cientificado(s) desde logo o(a)(s) réu(s) de que não contestada a ação, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo assinado neste Edital, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor conforme dispõe o art.285 do CPC.

PUBLICIDADE: como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) requerido(a)(s), 
por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta nos autos, e para 
que a notícia chegue ao seu conhecimento e não possa(m) alegar ignorância, mandou o MM. Juiz 
Federal da 1ª Vara expedir o presente edital que será afixado na sede deste Juízo e publicado uma 
vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação, nos termos do art.232, inciso 
II e III,  1º, do CPC, mediante o qual fica (m) citado(a)(s) ACÁCIO MARQUES MOREIRA.

SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, situada na Rua João Teixeira de Carvalho, 
nº. 480, Conjunto Brisamar, João Pessoa/Paraíba(fones: (83) 2108-4057/2108-4062).

Expedido nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 11 de dezembro 
de 2012. Eu, Eduardo M Borges de Souza, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE 
AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi e subscrevo. 

TÉRCIUS GONDIM MAIA
Juiz Federal da 13ª Vara, em auxílio na 1° Vara

REEPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 012/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL No 012/2013, no, dia 04 de 
março de 2013, ÀS 10h00min., que tem como objetivo a Locação de Software dos sistemas de 
Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Licitação, destinados ao uso desta Administração,  
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 MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013, no 
dia 26 de fevereiro de 2013, ás 11h30min. horário local, que tem como objetivo a Aquisição de 
Aquisição de Material de Construção em Geral, destinados ao consumo deste município, conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o 
edital na sede da prefeitura municipal

MONTE HOREBE, PB 07 de janeiro de 2013.

Cristiano Braz Gomes  
Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00017/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material odontológico desti-

nado a manutenção da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local: 26 de Fevereiro de 2013 às 
08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 06 de Fevereiro de 2013

ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA 
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00018/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material hospitalar e medica-

mentos injetáveis destinados às atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 27 
de Fevereiro de 2013 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 06 de Fevereiro de 2013

ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00009/2013
OBJETO: Contratação de empresa para locação e manutenção mensal de softwares na área 

publica, destinados a manutenção das atividades administrativas do município de Vieirópolis. Data 
e Local: 25 de Fevereiro de 2013 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua 
Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Fevereiro de 2013

DIANA ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00010/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de urnas funerárias, incluindo os 

serviços de traslado funeral, destinado ao município de Vieirópolis. Data e Local: 25 de Fevereiro 
de 2013 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 
16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Fevereiro de 2013

DIANA ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00011/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços técnicos na área de topografia e 

planialtimetria para elaboração de projetos, destinados a manutenção das atividades da Prefeitura 
Municipal de Vieirópolis. Data e Local: 25 de Fevereiro de 2013 às 13:00 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Fevereiro de 2013

DIANA ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00012/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de materiais didáticos e de 

expediente, destinados a manutenção de diversas secretarias do município de Vieirópolis. Data 
e Local: 25 de Fevereiro de 2013 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua 
Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Fevereiro de 2013

DIANA ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial

25A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00007/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material odontológico para atender as necessidades da secretaria de saúde do município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.

Joca Claudino - PB, 06 de Fevereiro de 2013.

AURELIANO BATISTA DUARTE
Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 006/2013 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO 

FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (AULAS DE CORTE E 
COSTURA, PINTURA E CROCHÊ); VINCULADO Á SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 
VALOR GLOBAL: R$ 7.200,00; PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDA-
MENTAÇÃO: DISPENSA  Nº 005/2013. ART. 24, X,  DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA DOTAÇÃO: 
08.244.1141.2190-3390.36-00 000; SIGNATÁRIOS: DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS  E PAROQUIA 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA
Sec. de Desenvolvimento Social – Gestor do FMAS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES /PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min, do dia 22.02.2013, licitação modalidade Pre-
gão Presencial, do tipo menor preço, objetivando Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios 
diversos, destinados aos atendimentos da MERENDA ESCOLAR (PNAE), CRECHE MUNICIPAL, 
PETI, PROJOVEM, CESTAS BÁSICAS, SOPÃO COMUNITÁRIO Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93 e alterações, 10.520/02, Decreto Municipal nº 
04/2010 e demais Legislações vigentes. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão 
ser obtidos a partir do dia 13 de fevereiro de 2013, no endereço retro mencionado, em dias úteis, 
no horário compreendido de 08h00min às 12h00min.

Pilões - PB, 05 de Fevereiro de 2013.

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 001/13
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 26 de fevereiro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis, lubrificantes e filtros diversos, mediante requisição diária e periódica. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
08/13. Informações: no horário das 13:00 às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.

SIMONE MEDEIROS BESERRA
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 001/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 26 de fevereiro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis, lubrificantes e filtros diversos, mediante requisição diária e periódica. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
08/13. Informações: no horário das 13:00 às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.

ISABELLA DUARTE GOUVEIA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros 
alimentícios para a merenda Escolar para os alunos na rede municipal de ensino neste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado.

Telefone: (083) 36351013.
Email: jfasbarbosa@ig.com.br

Damião - PB, 05 de Fevereiro de 2013

JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 08:30 horas do dia 26 
de Fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Locação de veículos destinados a atender diversas secretarias municipais deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36351013.
Email: jfasbarbosa@ig.com.br

Damião - PB, 05 de Fevereiro de 2013

JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA
 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 profissional para os 
serviços na área Jurídica para o Fundo Municipal de Saúde, CICERO JOSÉ DA SILVA, portador 
do CPF nº 204.903.564-00, no valor proposto de R$ 2.5000,00 (dois mil e quinhentos reais) 
mensal, que será pago de acordo com a execução dos serviços, na elaboração de projetos de 
lei, decretos, portarias, pareceres, promover defesa perante a Comarca de Conceição, acom-
panhar processos trabalhistas Vara de Itaporanga – PB, para Atender os serviços do Fundo 
Municipal de Saúde de Ibiara. 

Ibiara, 05 de Fevereiro de 2013.

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 009/2013 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS, VALOR GLOBAL: R$ 
10.800,00. PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
Nº 005/2013. ART. 24, X, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. DOTAÇÃO: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1143.2128 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 00.000 próprio. SIGNA-
TÁRIOS: JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA E RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS.

JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA
Sec. de Desenvolvimento Social – Gestor do FMAS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00007/2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 13h30min, do dia 25 de Fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
no ramo pertinente para fornecimentos de Refeições tipo Quentinhas para componentes de apoio 
nos mais diversos segmentos, por ocasiões de participações em eventos promovidos pela Prefeitura 
Municipal, como também para Autoridades eventualmente a serviços do Município, ambas autoriza-
das pela PMG, pelo período enquanto durar os quantitativos ou até dezembro de 2013. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 13h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: gabinete@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-4250.

Guarabira - PB, 06 de Fevereiro de 2013

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO No 007/2013. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARTES: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E ZELMA DE MELO CÉSAR GUEDES. VALOR 
GLOBAL: R$ 36.000,00. PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDAMEN-
TAÇÃO: DISPENSA No 006/2013. ART. 24, X, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. DOTAÇÃO: FMAS 
- 08.244.1141.2190, 3390.36, 00.000 PRÓPRIO; SIGNATÁRIOS: DERIVALDO ROMÃO DOS 
SANTOS E ZELMA DE MELO CÉSAR GUEDES.

DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 0002/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 15h00min, do dia 22 de Fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando aquisições parceladas de Gêneros 
Alimentícios diversos, destinados ao atendimento da MERENDA ESCOLAR (PNAE), para alunos 
matriculados e assistidos pelo ensino fundamental e outros Programas Federais, no exercício 2013. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 
123/2006, Decreto Municipal nº 04/2013 e demais Legislações vigentes. Demais esclarecimentos 
e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos a partir do dia 13 de fevereiro de 2013, no endereço 
retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min.

 
Mulungu - PB, 05 de Fevereiro de 2013.

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 002/2013; OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada 

na prestação de serviços de locação de veículos, para serem utilizados pela prefeitura municipal de 
Pedras de Fogo/PB, em caráter provisório. Partes: Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e Otavio 
Augusto Nobrega de Carvalho – me; VALOR GLOBAL: R$ 39.950,00; PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS; 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CONVITE Nº 001/2013; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 22, III, § 3º, 
DA LEI N.º 8.666/93, ALTERADA; SIGNATÁRIOS: DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS E OTAVIO 
AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO – ME.

DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS
Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 019/2013; OBJETO: Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de dedetização, imunização e desratização em 31 prédios (escolas municipais) 
da Secretaria De Educação, Cultura e Desportos e 16 prédios públicos da Secretaria Municipal de 
Saúde. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E ADONIS DE AQUINO SALES 
JUNIOR-ME; VALOR GLOBAL: R$ 16.651,00; PRAZO: 30 (trinta) dias; PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
CONVITE No 004/2013; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 22, III, § 3º, da Lei N.º 8.666/93, alterada; 
SIGNATÁRIOS: DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS E ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR-ME.

DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00012/2013

OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes 
da Zona Rural para a Sede do Município de São José da Lagoa Tapada.Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, 
às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 06 de Fevereiro de 2013

CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 
 Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00013/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de veículos 0 Km para atender as necessida-
des de diversas secretarias do município de São José da Lagoa Tapada.Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, 
às 10:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 06 de Fevereiro de 2013

CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 
 Pregoeiro Oficial

 
   ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00014/2013

OBJETOOBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de medicamentos para 
a Farmácia Básica do município de São José da Lagoa Tapada. Local e Data: Na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 
horas do dia 26 de Fevereiro de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 06 de Fevereiro de 2013

CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA

 
EDITAL DE LEILÃO N. 01/2013
OBJETO: Alienação de 3 (três) veículos automotores,Fiat Uno Mille Way 1.0 e 2 (dois) veículos 

automotores, Fiat Doblo/Ambulância 1.8, considerados inservíveis para administração pública, 
por estarem péssimas condições de  uso e por apresentarem elevados custos de manutenção, 
conforme anexo I do Edital; DIA E HORA DA ARREMATAÇÃO: 01 de março de 2013, às 10:00; 
NORMA LEGAL: Lei 8.666/93; EDITAL E INFORMAÇÕES: Na Prefeitura Municipal de São José da 
Lagoa Tapada/PB, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

 
São José da Lagoa Tapada - PB, 06 de Fevereiro de 2013

CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO  
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  No 003/2013

OBJETIVO Contratação de uma empresa para colocar a disposição de todas as secretarias deste 
município, através de meios digitais de transmissão de informações via rádio, seus serviços de 
acesso e o uso pela CONTRATANTE dos serviços  acesso à rede municipal internet em LINK DEDI-
CADO para todos os  endereços relacionados no Anexo I deste edital que possui computadores 
que serão interligados a internet.

ABERTURA: 20 de Fevereiro de 2013 as 09:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa,391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba. Informações de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca, PB 06 de Fevereiro de 2013

Braz de Sousa Lins
Pregoeiro oficial de Pedra Branca

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  No 004/2013

OBJETIVO Contratação de empresa para aquisição parcelada  de material para consumo e apoio 
administrativo,destinado as todas as secretarias do município de PEDRA BRANCA  conforme 
especificações do edital e seus anexos

ABERTURA: 20 de Fevereiro de 2013 as 10:40:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa,391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba. Informações de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca, PB 06 de Fevereiro de 2013

Braz de Sousa Lins
Pregoeiro oficial de Pedra Branca

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  No 005/2013

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: 20 de Fevereiro de 2013 as 15:00:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa,391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba. Informações de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca, PB 06 de Fevereiro de 2013

Braz de Sousa Lins
Pregoeiro oficial de Pedra Branca

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE No IN00001/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2013, 
que objetiva: Contratação direta de 01 (um) de um escritório pessoa jurídica, especializado na 
área de gestão pública; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME - R$ 27.500,00.

Joca Claudino - PB, 06 de Fevereiro de 2013

LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2013.
OBJETO: Contratação direta de 01 (um) de um escritório pessoa jurídica, especializado na 

área de gestão pública.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 06/02/2013.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação direta de 01 (um) de um escritório pessoa jurídica, especializado na 

área de gestão pública.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de: Joca Claudino
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00001/2013 - 08.02.13 - QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-

-ME - R$ 27.500,00

CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA
TOMADA DE PREÇOS Nº011/2013 - AVISO

A CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA através da Comissão Especial de Licitação, torna 
público que no dia 22 de fevereiro de 2013, às 08h30min, na Rua Dr. João Moura, 487, bairro São 
José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, realizará Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços, tipo Menor Preço, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo Objeto é 
a Reforma do Galpão, Banheiros e Lavanderia da Casa da Criança Dr. João Moura. Os interessados 
poderão obter o Edital e demais informações, no endereço acima mencionado ou através do fone 
(83) 8866-3345, em horário comercial.

Campina Grande, 30 de Janeiro de 2013.
MARIA BETÂNIA DE SOUSA BARROS

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
TOMADA DE PREÇOS 001/2013

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada – PB, instituída 
pela portaria ¹ 117/2013 de 02/01/2013, torna público para o conhecimento dos interessados que fará 
licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto a execução de melhoria habitacional 
para controle da doença de chagas (Restauração de Unidades Habitacionais), cuja abertura será 
às 08:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2013, na sala de reuniões desta comissão, situada à Rua 
Eliomar Cordeiro de Souza ¹ 99, Centro, Pedra Lavrada – 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: (0xx83) 3375-4056.

Pedra Lavrada – PB, 06 de fevereiro de 2013.
Yanna Maria de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 014/2013

Objeto: Selecionar Empresa objetivando a realização de exames do tipo: Ecocardiograma; Ele-
trocardiogramal; Teste ergonometríco; Exame de Holter; Consultas clínicas especializadas na área 
cardiológica, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de conformidade 
com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será 
no dia 21 de fevereiro de 2013, às 09:30h (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 11:00.

Bom Sucesso/PB, 06 de fevereiro de 2013.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013
PROCESSO Nº 0010/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATO-
RES, MOTOS, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.

O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Dona Inês, comunica aos interessados, que foi 
adiada a data de abertura do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013, 
PROCESSO Nº 0010/2013, haja vista que no dia 12/02/2013, trata-se um feriado nacional, data esta 
marcada para inicio dos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernentes às 
propostas de preços, formalização de lances verbais e documentos de habilitação, adiando a sua 
abertura para o dia 13/02/2013 às 14h00mim. 

Telefone: (083) 33771058 Ramal - 24
E-mail: cpl.donaines@gmail.com

Dona Inês - PB, 06 de Fevereiro de 2013
GILSON TEIXEIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2013
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 27 de Fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de medi-
camentos (dispensados 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, 06 de Fevereiro de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES 
 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
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 
Rua Manoel Benevonuto do Brado, 257 - Centro - Marcação-PB, às 10:00 horas do dia 25 de fevereiro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais de construção diversos, mediante requisição diária e periódica, devendo a entrega ocorrer 
nos locais das obras e serviços na sede do município. Recursos: FUNDEB, Programas do Governo 
Federal, Transferências da Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Recursos Próprios do Município 
de Marcação, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e Decreto Municipal nº 013, de 20 de julho de 2007. 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 13:00 dos dias úteis.

Marcação - PB, 06 de fevereiro de 2013.
DAVID FERREIRA SANTOS DA SILVA - Pregoeiro

PREMOLBRITO IND. COM. PREMOLDADOS LTDA, CNPJ/CPF Nº 03.311.616/0001-71, torna 
público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação, 
para a atividade de: Fabricação de lajes pré-moldadas, situado à Rua Orlando de Freitas Feitosa, 
S/N – LT 655, Distrito Ind. De Mangabeira, João Pessoa - PB.

João Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor da empresa COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ 
02.914.690/0001-10 no valor total de R$ 36.000,00. Demais informações 83-3372-2481. Cuité – PB, em 
06 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos– Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor da empresa SIDGLEY SILVA DANTAS ME CNPJ 09.356.131/0001-80 no 
valor total de R$ 111.880,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 06 de fevereiro 2013. 
Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor da empresa RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA – FM CUITÉ CNPJ 
10.746.626/0002-86 no valor total de R$ 60.000,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 
06 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ 02.914.690/0001-10 
no valor total de R$ 36.000,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à 
contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481. Cuité – PB, 
em 06 de fevereiro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa SIDGLEY SILVA DANTAS ME CNPJ 09.356.131/0001-80 no valor total de 
R$ 111.880,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 06 de fevereiro 
de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 
licitação em favor da empresa RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA – FM CUITÉ CNPJ 10.746.626/0002-86  
no valor total de R$ 60.000,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à 
contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481. Cuité – PB, 
em 06 de fevereiro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

 
Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 009/2013, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E ROSILDA DA SILVA MONTEIRO, VALOR GLOBAL: R$ 8.136,00. PRAZO 
CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA Nº 008/2013. ART. 
24, X,  DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. DOTAÇÃO: 10.301.1132.2084 - 3390.36-00 005; SIGNATÁRIOS: 
EDNA MARIA COSTA DE MELO E ROSILDA DA SILVA MONTEIRO.

EDNA MARIA COSTA DE MELO
Secretária de Saúde – Gestora do FMS

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 010/2013 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE, VALOR GLOBAL: 
R$ 9.600,00. PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
Nº 009/2013. ART. 24, X,   DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. DOTAÇÃO: FUNCIONAL PROGRAMÁTI-
CA: 08.244.1141.2190 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 00.000 próprio. 
SIGNATÁRIOS: JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA E  MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE.

JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA
Sec. de Desenvolvimento Social – Gestor do FMAS

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 011/2013; OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL; PARTES: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO DA SILVA; VALOR 
GLOBAL: R$ 6.000,00; PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013; FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA Nº 010/2013, ART. 24, II, DA LEI N.º 8.666/93, ALTERADA; RECURSOS(PROPRIOS) 
04.122.1111.2027-3390.36-00 000; SIGNATÁRIOS: DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS E MARIA DA 
CONCEIÇÃO GALDINO DA SILVA.

DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS
Prefeito Constitucional

 
Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 012/2013, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARTES: FUN-
DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JOSEMAR DE SOUSA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 
10.800,00. PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
Nº 011/2013. ART. 24, X, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. DOTAÇÃO: 08.244.1142.2127- 33.90.36.-
00.000 (PRÓPRIO) e 00.003 (CONVÊNIO). SIGNATÁRIOS: JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA E 
JOSEMAR DE SOUSA SILVA.

JOSÉ ITAMAR MONTEIRO DA SILVA
Sec. de Desenvolvimento Social – Gestor do FMAS  

  
Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 013/2013; OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E JOSÉ IVANILDO GOMES DA SILVA; VALOR GLOBAL: R$ 8.400,00; PRAZO 
CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013; DISPENSA Nº 012/2013; FUNDAMENTAÇÃO: ART. 
24, X, DA LEI N.º 8.666/93, ALTERADA; DOTAÇÃO: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.303.1132.2084, 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 00.005 (SUS), SIGNATÁRIOS: EDNA 
MARIA COSTA DE MELO E JOSÉ IVANILDO GOMES DA SILVA.

EDNA MARIA COSTA DE MELO
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

 
Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 014/2013; OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, 
COM ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA O SISTEMA INFORMATI-
ZADO: SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO; FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 013/2013. ART. 24, INCISO II DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB E IMPORT 
INFORMÁTICA LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00; PRAZO CONTRATUAL: 12(DOZE)MESES. 
SIGNATÁRIOS: DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS E ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO NETO.

DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS 
Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 015/2013; OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO 

COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS, PARA CÓPIA E IMPRESSÃO, NOVOS OU EM PERFEITAS 
CONDIÇÕES DE USO, PARA SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE 
FOGO/PB, EM CARÁTER PROVISÓRIO. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO 
E COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME; VALOR GLOBAL: R$ 5.883,00; PRAZO: 30 
(TRINTA) DIAS; PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA Nº 014/2013; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
ART. 26, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.666/93, ALTERADA; SIGNATÁRIOS: DERIVALDO ROMÃO 
DOS SANTOS E COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo  Tomada de Preços  
nº  006/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:  FRANCISCO DE SOUSA LIMA  – LOTE 02
OBJETO:  Locação de veiculo destinado a Secretaria de Educação.  
VALOR R$:  1.800,00  (hum mil e oitocentos reais)  mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara – PB, 06 de Fevereiro de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo  Tomada de Preços  
nº  006/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:   FRANCISCO ALVES ARARUNA – LOTE 03
OBJETO:  Locação de veiculo destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.  
VALOR R$:  4.000,00  (quatro mil reais)  mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara – PB, 06 de Fevereiro de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo  Tomada de Preços  
nº  006/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:  EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA – LOTE 04
OBJETO:  Locação de veiculo destinado a Secretaria de Ação Social.  
VALOR R$:  1.400,00  (hum mil e quatrocentos reais)  mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara – PB, 06 de Fevereiro de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo  Tomada de Preços  
nº  006/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:   VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA  – LOTE 05
OBJETO:  Locação de veiculo destinado a secretaria de Obras e Serviços Urbanos.  
VALOR R$:  9.900,00  (nove mil e novecentos reais)  mensal.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara – PB, 06 de Fevereiro de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo  Tomada de Preços  
nº  007/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:  DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
OBJETO: Formação educacional perpassando os diferentes níveis de ensino com caráter pedagógico 

e técnico, conforme edital.  
VALOR GLOBAL R$: 98.600,00 (noventa e oito mil e seiscentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara – PB, 06 de Fevereiro  de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, PARECERES, PROMOVER DEFESA 
PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO A 
JUSTIÇA DO TRABALHO VARA DE ITAPORANGA, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE IBIARA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDOR – CICERO JOSE DA SILVA 
CPF  nº 204.903.564-00
VALOR DO CONTRATO - R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VALIDADE – 31.12.2013 
DATA DA CELEBRAÇÃO – 06 de Fevereiro de 2013

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa foi programado manutenções na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia elétrica precisará ser interrompido nas datas e horários abaixo: 

OESTE: 
 
QUINTA-FEIRA, 14/02/2013 – CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – 10h às 13h – Sítios: Pitombeira, Riacho do 
Padres; CACIMBA DE AREIA – 8h às 12h – Rua: Antonio Soares; CONDADO – 8h às 12h – Sítios: Agreste, 
Bandarra, Cipó, Lagoa Alves, Pedra D’água, Pedra D’água Cima, Pedras, Pedregulho; IGARACY – 8h30 às 11h30 
– Ruas: Alexandre de Caldas, Bernadino Lopes Brasileiro, Clementino Alexandre, Etelvina Brasileiro, Honorato 
Alves de Queiroz, João Severo Brasileiro, João Soares da Costa, Moises Lopes de Souza, Nova, Pedro Lopes 
Brasileiro, Presidente Castelo Branco, Valdemar Soares Brasileiro; LOCALIDADE: POVOADO DE 
SERRINHA – 8h às 11h – Sítio: Contra Fogo; PRINCESA ISABEL – 8h às 12h – Sítio: Cedro; SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS – 8h às 9h30 – Sítios: Almão, Ameixa, Arapuã, Armão, Bananeiras, Junco, Lagem, Maia, Morro, 
Morro do Manoel, Morro dos Marinho, Pé de Serra, Santa Luzia; SÃO MAMEDE – 8h às 12h – Sítios: União, 
Braúna, Várzea Alegre. 
 
SEXTA-FEIRA, 15/02/2013 – CAJAZEIRAS – 14h30 às 17h30 – Ruas: Coronel Juvêncio Carneiro, Fausto 
Rolim, Henrique Coelho, Monsenhor Sabino Coelho, Profeta João Alves, Romualdo Rolim, Vitoria Bezerra; 
ITAPORANGA – 8h às 12h – Fazenda: Vaca Morta, Sítios: Genipapo, Vaca Morta, Vitoria – 13h30 às 17h30 – 
Comunidade: Lagoa do Mato; LOCALIDADE: POVOADO DE PICOS – 8h às 13h – Sítio: Cajueiro; 
MARIZÓPOLIS – 8h às 13h – Sítios: Perímetro Irrigado, Massapé; PATOS – 8h às 11h – Jatobá – Ruas: 
Manoel Mota, Santa Cecília, São Januario – 13h30 às 17h – Fazenda: Monte Alegre; SANTA LUZIA – 8h às 13h 
– Fazendas: Coqueiral Barra, Lagoinha, Santo Agostinho, Santo Antonio, Sítios: Barra, Barras Casa Velha, 
Cachoeira Setor II, Mulunguzinho, Olho D’água, Pedra D’água, Picotes, Poço Escondido, Santa Tereza, São 
Francisco Olho D’água Grande, Tapuio; VÁRZEA – 8h às 11h – Sítio: Pitombeira. 
 
SÁBADO, 16/02/2013 – AGUIAR – 7h30 às 13h30 – Sítios: Mandur, Riacho Verde; BOM JESUS – 8h às 12h – 
Rua: João Vieira, Sítios: Escurinho, Manga dos Tangue; CAJAZEIRAS – 7h às 9h30 – Cristo Rei – Ruas: 
Angelina Maria de Figueiredo Moreira, Francisco Fernandes, Francisco Goncalves de Oliveira, Francisco Mendes, 
Henrique Dantas Lacerda Neto; MONTE HOREBE – 13h30 às 17h30 – Avenida: Governador Pedro Gondim, 
Ruas: do Centro, Epaminondas Dias Guarita, Francisco Tavares de Lima, Governador Pedro Gondim, João 
Agripino, Joaquim de Souza, JosBasílioio Braga, José Dias de Franca, Mãe Hermínia, Maria Josely Dias Palitot, 
Presidente Juscelino Kubistchek, Presidente Médici, Roseno Pereira de Assis, Sítio: Areias; PATOS – 11h30 às 
17h30 – Ruas: do Prado, Felizardo Leite, Frei Martinho, João da Mata; SÃO JOSÉ DO SABUGI – 8h às 13h – 
Sítios: Brejinho, Brejinho de Cima; SOUSA – 13h30 às 16h30 – Ruas: Aldemir Paulo da Silva, Benedito Ferreira 
de Lima, Benicio Alves Vieira, Diocleciano Nunes de Resende, Expedito Lourenço de Sousa, Francisco Celestino 
de Paula, Josias Vieira de Figueiredo, Raimundo Braga Rolim Filho, Severino Ramos Luz, Vicente Damiao Sousa. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa foi programado manutenções na rede. 

Sendo assim, o fornecimento de energia elétrica precisará ser interrompido nas datas e horários abaixo: 

 
DOMINGO, 10/02/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 11h – José Pinheiro – Ruas: Amaro Coutinho, 
Antenor Pinheiro, Carlos Gomes, Cezarina Barbosa De Oliveira, Maximiniano Machado, Ministro Jose Américo 
De Almeida, Silva Jardim. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 11/02/2012 – BODOCONGÓ – 14h às 16h – Ruas: Carlos Alberto Souza, Engenheiro 
Lourival de Andrade, Joao Pontes, Joao Virgulino Araujo, Jose de Alencar; QUEIMADAS – 14h às 15h – Sítio: 
Soares – 15h30 às 17h – Ruas: Ezequiel da Silva, Inês Maria da Conceicao, Mariano Paulino De Souza, Sítios: 
Oiti, Pedra do Sino. 
 
TERÇA-FEIRA, 12/02/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h às 9h – Cruzeiro/Liberdade – Avenida: Ministro 
Alcides Carneiro, Ruas: Aprígio Pereira Nepomuceno, Augusto Borborema, Gasparino Barreto, Idelfonso Souto 
Maior, Manoel do O Jr. – 14h30 às 16h30 – Três Irmãs – Ruas: Belém, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, 
Salvador, Salvador Allende, Volta Redonda; QUEIMADAS – 8h às 11h – Sítio: Campinas. 
 
QUARTA-FEIRA, 13/02/2012 – LAGOA SECA – 8h às 10h – Granja: Bela Vista, Ruas: Augusto Felix 
Barros, Jose Manoel de Araujo, Lino Gomes Rosendo, Sebastião Cantelino Alves, Silvério Hipólito Pinheiro, 
Sítios: Floriano, São Luiz, Vizinho; QUEIMADAS – 8h às 10h – Avenida: Assis Chateaubriand, Ruas: 
Antonio Teixeira, da Redenção, Felipe Gomes da Costa, Jose Andre, Jose Bulcao da Silva, Jose Conserva Filho, 
Josefina Sousa Montenegro, Ligeiro, Luiz Marinho da Silva, Manoel J P Albuquerque, Manoel Messias 
Rodrigues, Rita Matias, Rui Barbosa de Melo, Severina A Sousa, Zeferina Agra de Souza – 14h às 16h30 – 
Fazenda: Velha, Ruas: Felipe Gomes da Costa, Jose Maria Filho, Josefa Maria da Conceicao, Josefina Sousa 
Montenegro, Professor Fernando Silveira, Sítio: Riacho do Meio. 
 
QUINTA-FEIRA, 14/02/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 11h – Ramadinha – Ruas: Ana Paula Duarte 
de Medeiros, Doutor Henrique F Alves, Joaquim Amorim Jr, Jose Moraes, Jose Mota, Maria Cavalcante Cruz, 
Mario Rodrigues Coura, Vicente Gomes Almeida, Washington Alves Gomes – 8h às 11h – Sítios: Estreito, 
Lucas; LAGOA SECA – 8h às 11h – Sítio: Floriano – 14h às 16h30 – Sítio: Almeida. 
 
SEXTA-FEIRA, 15/02/2012 – FAGUNDES – 8h às 11h – Fazenda: Agreste, Sítios: Fagundes, Trombeta; 
LAGOA SECA – 14h às 16h – Granjas: Privelandia, São Jose, São Silvestre, Sítios: Imbaúba, São Joao; 
QUEIMADAS – 8h às 11h – Rua: Irineu Pereira de Melo, Sítios: Serra Alta, Lutador, Baixo Verde, Furnas, 
Balanço – 14h às 16h – Sítio: Gravatá. 
 
SÁBADO, 16/02/2012 – CAMPINA GRANDE – 10h às 12h – Sítios: Jenipapo, Samambaia, Várzea Porteira, 
Veado; QUEIMADAS – 8h às 10h – Sítio: Riacho do Meio – 8h às 11h – Ruas: Cezar Ribeiro, Eunice Ribeiro 
Araujo, Joao Barbosa da Silva, Joao Miranda, Odilon Almeida Barreto, Sebastião Lucena de Castro, Solon de 
Lucena; SÃO JOSÉ da MATA – 8h às 9h – Sítios: Bosque, Chá do Bosque, Pedra Velha. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia 
pode ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa foi programado manutenções na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia elétrica precisará ser interrompido nas datas e horários abaixo: 

LESTE: 
 
QUARTA-FEIRA, 13/02/2013 – CABEDELO – 8h às 10h – Centro – Ruas: João Pires Figueredo, Maria Nazaré 
J de Sena, Nova, Nova Descoberta, Solon de Lucena, Tenente Antonio Pontes, Vereador Pedro A da Silva – 10h30 
às 12h30 – Ponta de Campina – Rua: Costa Bela Vista; JOÃO PESSOA – 14h às 16h – Mangabeira – Ruas: 
Dineza Carneiro Monteiro, Josefa Taveira. 
 
QUINTA-FEIRA, 14/02/2013 – CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 8h às 14h – Sítio: Jaques; JOÃO PESSOA – 
8h às 11h – Bessa – Avenida: Presidente Afonso Pena, Ruas: Maria da Penha Ribeiro Lima, Paulo Roberto de 
Sousa Acioly, Randal Cavalcante Pimentel, Renato de Souza Maciel, Universitária Maria das Graças Ribeiro de 
Alencar – 8h às 12h – Portal do Sol – Avenidas: Governador Antonio da Silva Mariz, Hilton Souto Maior, Santa 
Barbara, Ruas: Aluisio Bezerra da Silva, Engenheiro Vicente de Paula Chianca, Gumercindo Cabral Lucena, 
Mauricio de Araujo Gama Filho, Professora Josefa Di Lorenzo Souza – 8h às 10h – Manaíra – Avenidas: General 
Edson Ramalho, General Geraldo Costa, Ruas: Aluisio Franca, Augusto Belmont, Nicola Porto – 14h às 17h – 
Cruz das Armas – Rua: Ex Combatente Assis Luiz – 14h às 17h – Distrito Industrial – Rua: Doutor Walter 
Bellian – 14h às 17h – Jardim Veneza – Ruas: Capitão Primo Cavalcante Paiva, Elmira Soares Gadelha, Jaime 
Itabaiana, José Dantas de Almeida, Manuel Lopes de Carvalho, Maria José Miranda do Amaral, Tenente João 
Antonio de Melo – 14h às 16h – Manaíra – Avenida: João Maurílio, Ruas: Aluisio Franca, Bezerra Reis, Carlos 
Alverga; PITIBUM – 7h às 11h – Sítio: Barra do Estoril; SOBRADO – 7h às 12h – Rua: João Pedro Teixeira, 
Sítio: Antas do Sono – 8h às 11h – Sítio: Cordeiro – 14h às 16h – Sítios: Figueira, Fogueira. 
 
SEXTA-FEIRA, 15/02/2013 – CUITÉ DE MAMANGUAPE – 8h às 11h – Ruas: Hermenegildo Zacarias, Luiz 
Leôncio, Sítio: Cuité; JOÃO PESSOA – Mangabeira – Ruas: Ana Cavalcante De Albuquerque Teixeira Lima, 
Anaíde Bento Da Silva, Celina Vitorino Dos Santos, Comerciante Manoel Pires Bezerra, Doutor Euclides Neiva 
Oliveira, Euclides Neiva, Irenaldo Goncalves Dos Santos, Jornalista Wladimir Herzog, Jose Barbosa De Oliveira, 
Josefa Taveira, Manoel P Bandeira, Anésio Gomes Da Silva, Professor Ivanildo Batista Do Carmo, Severino 
Menezes Lira – 8h às 10h – Manaíra – Avenidas: Guarabira, Pombal, Umbuzeiro, Ruas: Euzely Fabricio de 
Sousa, Francisco Claudino Pereira, José Aluysio da Costa Machado – 10h30 às 12h30 – Manaíra – Avenidas: 
Sape, Silvino Chaves, Ruas: Euzely Fabricio de Sousa, Francisco Claudino Pereira, João Câncio da Silva – 14h às 
16h – Manaíra – Avenida: Umbuzeiro, Ruas: Eutiquiano Barreto, São Gonçalo; MARCAÇÃO – 7h às 14h – 
Aldeia: Caurupim – 8h às 14h – Aldeia: Caurupim, Tramataia; SANTA RITA – 5h às 11h – Comunidade: São 
Gonçalo; SOBRADO – 8h às 11h – Assentamento: Nova Vivencia, Comunidade: Paulo Rolim, Ruas: Julio 
Guabiraba, Paulo Rolim. 
 
SÁBADO, 16/02/2013 – ITABAIANA – 8h às 11h – Ruas: Cônego Tranquilino, Conselheiro Severino de Araujo 
Guarita, Doutor Abelardo Jurema, Doutor João Florêncio, Firmino Rodrigues, João Florêncio, José Lins do Rego, 
Manoel Joaquim de Araujo, Manoel Joaquim de Carvalho, Marieta Medeiros, Monsenhor Francisco Coelho, Santa 
Rita; JOÃO PESSOA – 8h às 14h – Bessa – Ruas: Antonio Juvino de Lima, Mal Hermes da Fonseca, Maria 
Amparo Abreu E Lima Resende, Maria das Neves Cardoso Sousa, Tertuliano de Castro, Vicente Ielpe – 10h às 14h 
– Torre – Avenida: Ministro José Américo de Almeida, Ruas: Clemente Rosas, Quintino Bocaiúva – 11h às 13h – 
Cruz das Armas – Avenidas: Cruzeiro do Sul, Doutor Antonio Lins, Engenheiro Retumba, Siqueira Campos – 14h 
às 17h – Marcos Moura – Ruas: Carlos Gomes, Doutor Elzir Matos, Luis Francisco da Costa, Palmira Lidia 
Ferreira, Pereira da Silva, Rubens Braga, Senador Afonso Arinos, Silvino José da Silva – 14h às 17h – Mandacaru 
– Ruas: Alfredo José Athaide, José Gomes Junior; LUCENA – 8h às 13h – Fagundes – Ruas: Carolina Galvão, 
Diógenes Chianca, Gilberto Silva Patrick, Otavio de Freitas Lins, Praia de Fagundes, São Jose; RIO TINTO – 8h 
às 13h – Rua: Mario Veloso Camilo Filho, Sítios: Campina, Lagoa da Praia, Pacare; SANTA RITA – 7h às 10h – 
Fazendas: Capitão, Jacaraúna, Japungu, Nossa Senhora de Lourdes, Sítios: Alagamar, Jacuipe. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o restabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

CENTRO: 
 
DOMINGO, 10/02/2013 – GUARABIRA – 7h30 às 11h30 – Avenida: Santo Antonio, Ruas: Ascendino Toscano 
de Brito, Faixa da Pista, Luiz Porpino da Silva, Otacílo de Lira Cabral – 14h30 às 16h30 – Avenidas: Dom Pedro 
II, Padre Inácio de Almeida, Sabiniano Maia, Ruas: 7 de Setembro, Cleodon Coelho, José Álvares Trigueiro, José 
da Cunha Rego, Leonel Ferraz, Sá Benevides. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 11/02/2013 – AREIA – 8h às 11h30 – Sítios: Cachoeira, Cantinho, Chá da Barra, Engenho 
Santa Helena, Fechado Carlos Barret, Pau Darco, Pintura de Cima, Redenção, São Sebastião – 14h às 16h – Sítio: 
Barra do Câmara; BANANEIRAS – 10h30 às 11h – Sítios: Roma de Baixo, Roma de Cima; CATURITÉ – 10h30 
às 11h30 – Sítios: Espinheiro, Serraria, Serraria de Baixo, Serraria de Caturité, Serraria de Cima 
PILÕES – 13h30 às 17h – Sítios: Independência, Rio do Braz, São Francisco I; SUMÉ – 8h às 9h – Sítio: 
DNOCS – 10h às 12h30 – Sítios: Poço da Pedra, Terra Vermelha. 
 
TERÇA-FEIRA, 12/02/2013 – ESPERANÇA – 8h às 12h – Sítio: Pintado. 
 
QUARTA-FEIRA, 13/02/2013 –CACIMBA DE DENTRO – 8h30 às 11h – Sítios: Mata de Olho D’água – 13h 
às 16h – Sítio: Mata do Riachão; ESPERANÇA – 14h às 17h – Sítios: Mulatinha, São Miguel; GUARABIRA – 
8h às 12h – Ruas: 29 de Junho, Antonio de Góis, Colômbia, Delfino Cosmo, Francisco Batista dos Santos, 
Humberto Pinto Aranha, João Irineu de Franca, Nossa Senhora da Piedade, Pedro Simiao Regis, Raul Gomes da 
Costa, Santa Isabel, São Pedro, Severino de Paiva Resende, Santo Amaro – 14h às 16h30 – Ruas: da Linha, 
Diógenes Aquino Bastos, João Irineu de Franca, José Clementino, José Xavier de Lima, México, Pedro Celestino de 
Souza, Santa Isabel, Santa Rita, São Francisco, São Pedro, São Rafael, Zacarias Genoino dos Santos; SÃO JOÃO 
DE CARIRI – 9h às 11h30 – Sítios: Lage da Cunha, Marinheiro; SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DA ROÇA – 
8h às 11h30 – Sítios: Macacos, Santarém. 
 
QUINTA-FEIRA, 14/02/2013 – ALCANTIL – 8h às 12h30 – Sítio: Barra de Aroeiras – 14h30 às 17h30 – 
Fazenda: Divisa; ALAGOA GRANDE – 9h às 11h – Rua: Severino Ramalho, Vilas: Santo Antonio, São Joao, 
São Sebastião; AREIA – 14h às 17h – Sítios: Gruta do Lino, Tabuleiro, Tabuleiro do Muquem; BANANEIRAS – 
8h às 12h30 – Sítios: Caulin , Chá do Lindolfo, Gamelas, Gruta da Luzia – 15h30 às 17h30 – Sítios: Angico, Baixa 
Verde; MULUNGU – 14h às 17h30 – Sítio: Lagoa de Genipapo; PIRPIRITUBA – 8h às 12h – Ruas: Bernadino 
Alves Correia, Cristo Redentor, Francisco Teodolino, Manoel Alves Ferreira, Maria Ribeiro, Padre Francisco Assis, 
Padre Ricardo, São Jose, São Sebastião, Severino Alves Ferreira, Solon de Lucena, Teodoro Alves Paiva, Walfredo 
Cantalice; REMIGIO – 8h às 12h – Ruas: Padre Cícero, Picuí, Sítio: Lagoa do Mato; SUMÉ – 8h às 11h30 – 
Sítio: Caiçara. 
 
SEXTA-FEIRA, 15/02/2013 – ALAGOA GRANDE – 14h às 15h – Ruas: da Bela Vista, da Palmeira, do Campo, 
Nova, Padre Ibiapina, São Jose, Sítios: Boa Vista, Zumbi, Zumbi II – 8h às 11h – Sítio: Engenho Baixinho; 
ALGODÃO DE JANDAÍRA – 8h às 12h – Sítio: Serra do Algodão; ARARUNA – 15h às 17h – Sítios: 
Camucar, Mata Velha; BARRA DE SANTA ROSA – 8h30 às 12h – Sítios: Bombocadinho, Viração; 
BOQUEIRÃO – 8h30 às 12h30 – Sítios: Pereira, Serra Inácio Pereira; REMÍGIO – 14h às 17h – Sítios: Capim 
de Cheiro, Xique Xique; SÃO JOÃO DO CARIRI – 9h às 11h – Ruas: 15 de Novembro, 4 de Outubro, 7 de 
Setembro, Apolônio Cantalice, Apolônio Gaudêncio, Argemiro Tavares Daniel, Bela Vista, da Lagoa, Deputado 
Álvaro Gaudêncio, Desembargador Brito, Doutor Elias Ramos, Emilia Barbosa de Andrade, Inácio Daniel, João 
Pereira de Morais, José Leal Ramos, Maria de Alcântara, Vereador Joaquim Tavares de Lucena – 14h às 15h – 
Sítio: Sacramento; SERRA BRANCA – 8h às 13h – Sítio: Olho D’água do Padre. 
 
SÁBADO, 16/02/2013 – ALAGOA GRANDE – 8h às 12h – Sítios: João Pereira, Malhada do Toco, Pedra de 
Santo Antonio, Pouso Alto Bebedouro, Riachao do Progresso, São Marcos II – 14h30 às 17h30 – Ruas: 15 de 
Novembro, Cônego Firmino, Edgar Nobrega, João Naponuceno, Martiniano Nascimento, Padre Belisio; ARARA – 
8h30 às 10h30 – Sítio: São Bento de Cima; BOQUEIRÃO – 8h30 às 11h – Sítios: Pedra Branca, Pedra Branca II; 
CACIMBA DE DENTRO – 8h às 10h30 – Ruas: Alfredo Barela, Antonio Alves Trindade, Antonio Euriques de 
Vasconcelos, Benjamim Gomes Maranhão, das Comunicações, Gerson Barbalho Araujo, Horacio Lima, José 
Américo de Almeida, José Casado, José Gomes Maranhão, Manoel Ferreira, Odilon Edizio de Lima, Olegário 
Cipriano, Olegário Pereira da Silva, Presidente João Pessoa, Sítio: Lagoa D’água; SANTO ANDRÉ – 8h às 10h – 
Ruas: Aprígio Ribeiro de Brito, do Comercio, do Mercado, Fenelon de Medeiros, Francisco de Sousa Araujo, 
Humberto Matias Madeiro, João Quirino de Oliveira, José Gomes Aquino, José Gomes de Lima, José Nunes 
Pereira, Marluce Matias de Medeiros, Suplino Alves dos Santos; SUMÉ – 8h30 às 11h – Assentamento: 
Mandacaru, Fazenda: Veneza do Juá, Sítios: do Juá, Olho D’água do Juá, Princesa do Juá. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO: 

07/02/2013
PROCESSO          N.º 012/2013
INEXIGIBILIDADE N° 005/2013
INSTRUMENTO: CONTRATO DE BANDAS MUSICAIS.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA  e 
            WANDERSON GONÇALVES ARRUDA –ME. 
OBJETO: Contratação de 08 (oito) Bandas Musicais de renome e apoio, para abrilhantar a 

referida festividade do Carnaval, edição 2013.
VALOR: R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais)
SIGNATÁRIOS: 

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS  - Pela Prefeitura Municipal de SANTA HELENA  
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA –ME. - Pela Contratada              

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO (RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA , ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, alteradas pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 
9.648/98 etc. e

Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento a Comissão 
de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 012/2013;

Considerando o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou na 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam,

   
RESOLVE: RATIFICAR
O Processo de Licitação nº. 012/2013 e 
Inexigibilidade nº. 005/2013
Objeto: Contratação de 08 (oito) Bandas Musicais de renome e apoio, para abrilhantar a referida 

festividade do Carnaval, edição 2013, e HOMOLOGAR em favor de:
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA -ME, CNPJ (MF) Nº 14.209.749/0001-58, para apresen-

tação artística das Bandas, SENDO: no dia 09/02/2013 (sábado)– As Bandas Orquestra Uiraunense 
de Frevo e Banda Chicletear dia 10/02/2013 (domingo)  – Bandas Nagibe e Zazuêta; dia 11/02/2013 
(segunda) – Sala de Frevo e Banda Zunzueira; dia 12/02/2013 (Terça)- Bandas Esquema e Arreio de 
Prata com início às 23h00min e término às 05h00min, Incluindo todo instrumental de iluminação – no 
Valor total de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais).

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 026/2013, OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS, VALOR GLOBAL: R$ 16.800,00, 
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA Nº 
019/2013. ART. 24, X,  DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. DOTAÇÃO: 10.301.1133.2092- 390.36-00 000; 
00 005; SIGNATÁRIOS: EDNA MARIA COSTA DE MELO E MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS.

EDNA MARIA COSTA DE MELO
Secretária de Saúde – Gestora do FMS

Gabinete do Prefeito Municipal de SANTA HELENA , Estado da Paraíba, em 07 de fevereiro de 2013.

EMMANEUL FELIPE LUCENA MESSIAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 25 de fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços na 
área de gestão operacional, correspondendo ao apoio administrativo e o gerenciamento de informa-
ções - processamento e armazenamento. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 às 
18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:30 horas do dia 25 de fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços na 
área de gestão operacional, correspondendo ao apoio administrativo e o gerenciamento de informa-
ções - processamento e armazenamento. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 às 
18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 25 de fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte diversos e de estudantes, conforme itinerário correspondente, junto as Secretarias deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 às 18:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 25 de fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte diversos, de pacientes e de Equipes do PSF, conforme itinerário correspondente, junto a 
Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 às 18:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO DA 
UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A 
CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.
O Banco do Brasil S.A conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004,  publicada no Diário 
Oficial da União de 23.07.2004, após esgotadas as tentativas de ciência por meio 
de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (NOVENTA) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional-PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal-CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.
O crédito inadimplido, referente a operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.
Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

Nome CPF / CNPJ Participação Nº Operação
Antonia Xavier Da Silva 059.084.984-08 Mutuaria 4000047
Antonio de Farias Moreira 043.809.174-44 Mutuário 4000304
Antonio Firmino Dos Santos 220.111.374-20 Mutuário 4000279
Antonio Franca Dantas 056.982.884-88 Mutuário 4000049
Claudia Raquel Marinho Dos Santos 050.899.084-00 Mutuaria 4000125
Daniel Paz De Macena 076.995.634-33 Mutuário 4000051
Ednaldo Costa Da Silva 690.446.944-72 Mutuário 4000189
Eliane Lima Souza 055.275.564-88 Mutuário 4000054
Francinalva De Oliveira Fabrício 070.923.574-70 Mutuário 4000056
Gilson Fernandes Lira 060.511.514-19 Mutuário 4000317
Givanildo De Oliveira 798.058.764-20 Mutuário 4000058
Ivanilda Custodio Dos Santos 071.092.594-80 Mutuário 4000033
Irenice Da Silva Mota 051.251.094-60 Mutuário 4000146
João Herculano De Brito 030.254.054-73 Mutuário 4000132
Jose Andre Da Silva 263.989.314-91 Financiado 40/00132-6
Jose Claudio Pereira 964.550.984-04 Mutuário 4000150
Jose Dos Santos Silva 082.492.574-21 Mutuário 4000099
Leane Cristina Estevam Da Silva 083.623.664-51 Mutuaria 4000199
Lenilda Paulino De Oliveira 065.769.304-96 Mutuário 4000129
Luciana Da Silva Oliveira 061.809.664-78 Mutuaria 4000200
Magna Eliane De Luna 032.807.954-51 Mutuaria 4000115
Maria Gorethe Lucio 063.795.574-90 Mutuário 4000206
Maria Jose Ferreira 015.120.224-97 Mutuaria 4000162
Maria Jose Luiz De Carvalho 051.251.314-74 Mutuário 40000102
Marli Cardoso Dos Santos 339.164.974-72 Mutuário 4000284
Oziel Gabel Da Silva 079.517.594-90 Mutuário 4000074
Ozinaldo Do Rego Silva 076.247.244-80 Mutuário 4000210
Rosilda Marinho Dos Santos 000.453.997-43 Mutuaria 40000105
Rozimeri Martins Lira 050.328.744-00 Mutuário 4000358
Samuel Rodrigues Da Costa 083.804.864-12 Muuario 4000213
Sebastião Da Silva Santos 006.405.167-69 Mutuário 4000287
Severina Aluizio Da Silva 044.992.064-05 Mutuário 4000077
Severina Mendes De Souza 051.504.604-35 Mutuário 4000078
Severino Firmino Primeiro 028.656.254-51 Mutuário 4000118
Teodomira Pereira Da Silva 081.787.034-24 Mutuário 4.000.452
Valter Vicente Da Costa 081.373.014-70 Mutuário 4000176

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CNPJ 00.000.000/0001-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires de 
Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 28 de fevereiro de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de carnes, frangos, peixes e  laticínios diversos para 
as escolas e creches municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 
Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 28 de fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de carnes, frangos, peixes e  laticínios 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 
Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 27 de fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de hortifrutigranjeiros diversos  para as 
escolas e creches municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 às 18:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires de 
Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:30 horas do dia 27 de fevereiro de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de hortifrutigranjeiros diversos. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 13:00 às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires de 
Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 27 de fevereiro de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados 
as escolas e creches municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 
Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 27 de fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Augusto 

Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis diversos, destinado as secretarias 
deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 06 de Fevereiro de 2013

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar licitação na moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis e gás 
GLP, destinado as diversas secretarias do município. Data: 21 de fevereiro de 2013. Horário: 14:00 (quatorze 
horas). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, 
nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Su-
porte Legal: Lei nº 10.520/02,  8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06, Decreto 
3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 01 de fevereiro de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar licitação na modali-

dade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de material de expediente 
diversos, destinado as diversas secretarias. Data: 22 de fevereiro de 2013. Horário: 14:00 (quatorze horas). 
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, 
São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: 
Lei nº 10.520/02,  8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06, Decreto 3.555/2000, 
5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 01 de fevereiro de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE PRAÇA
Excelentíssima Sra. Dra. Dayse Maria Pinheiro Mota, Juíza de Direito da 3ª vara da Comarca 

de Cajazeiras, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais.

FAZ saber aos que o presente Edital lerem ou dele tiverem conhecimento, que no dias 26 de 
fevereiro de 2013, pelas 08:30h no átrio Fórum Ferreira Júnior situado na Avenida Comandante Vital 
Rolim s/n centro, Cajazeiras – PB, o Oficial de Justiça que estiver servindo de porteiro dos auditórios 
levará a público pregão de venda e arrematação,a quem mais der e maior lance oferecer,igual ou 
acima da avaliação do bem penhorado aos Autos da Ação de Execução Quantia Certa, processo 
n° 013.2010.000703-1 promovida pelo Auto Posto Cajazeiras LTDA contra José Roberto da Silva 
Dantas,a saber: uma escavadeira hidráulica de esteira de marca FIAT FIATALLIS S 90 de cor 
amarela, ano 1986 em perfeito estado de conservação e uso, avaliada em R$ 45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais). OUTROSSIM, se não aparecerem licitantes,desde já fica designada a segunda 
praça para o dia 20/03/2013,pelas 08:00 horas, no mesmo local,ocasião em que a arrematação 
dar-se-á por maior lanço. Dos autos não consta recurso pendente de decisão.

Devedor: José Roberto Silva Dantas. Credor: Auto Posto Cajazeiras LTDA. E para que chegue 
ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente 
que será publicado e afixado em local de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade 
de Cajazeiras - PB, Cartório da 3ª Serventia, aos 30 dias do mês de Janeiro de 2013. Eu, Lidiane 
Almeida Costa, Técnica Judiciária, digitei-o. Dra. Adriana Lins Bezerra de Oliveira, Juíza de Direito, 
em substituição.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 15.08.12.510 PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2012
DATA DE ABERTURA: 20/02/2013 - ÀS 14:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-00113-9
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA 

PARA O HEMOCENTRO DA PARAÍBA.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 072 – Próprios do Hemocentro. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 06 de fevereiro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ/CPF N° 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA -

Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação N° 283/2013 
em João Pessoa, 29 de janeiro de 2013 - Prazo:365 dias. Para a atividade de: Pavimentação as-
fáltica da Rodovia da Reintegração localizada na PB 228 Trecho: Assunção/Salgadinho/Areia de 
Baraúnas/Passagem/Quixaba/BR 230 e PB 252 Trecho: Entrada PB 228/Cacimba de Areia, com 
extensão de 84,2 km, contemplando terraplenagem, pavimentação, obras de contenção, drenagem, 
obras d’artes, sinalização, canteiro de obras, instalações de britagem e de beneficiamento de solos, 
usina de asfalto e de solos, oficinas de manutenção, deposito de materiais e 16 (dezesseis) áreas 
de empréstimo (jazidas,areais, pedreiras e saibreiras), além de bota-foras e caminhos de serviço. 
Na(o) – PB 228 / PB 252 Municipio: - UF: PB. Processo: 2012-009053/TEC/-LI-1884

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N487/2012
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 25/02/2013 às 14:30 horas para:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 540 talões de vales refeições, 
destinado a Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, 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 - 13-00111-3
João pessoa, 06 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N450/2012
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 25/02/2013 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de bolsa coletora e de transferência, destinado a Secretaria 
de Estado da Saúde – SES/HEMOCENTRO, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 12-02177-8
João pessoa, 06 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar licitação na modalida-

de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiro diversos, 
destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e Casa do Acolhimento. Data: 25 de fevereiro 
de 2013. Horário: 14:00 (quatorze horas). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação – Secretaria de 
Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, 
nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02,  8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 
Complementar nº 123/06, Decreto 3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 01 de fevereiro de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar licitação na moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
diversos, destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e Casa do Acolhimento. Data: 26 
de fevereiro de 2013. Horário: 14:00 (quatorze horas). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação – 
Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 
3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02,  8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/06, Decreto 3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 01 de fevereiro de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratações de Atrações Artísticas para se apresentarem nos dias 09, 10, 11 e 12/02/2013. 
EVENTO: Festejos Carnavalescos 2013. ATRAÇÕES: 09.02.13: BANDA AVELOZ e UZ FRAJOLAS 10.02.13: 
BANDHA 10 (AXÉ 10) / DI MAMÁ e PEGADA SACANA. 11.02.13: FORROZÃO PELE MORENA / DUQUINHA e 
FORRÓ DA SACANAGEM 12.02.13: FORRÓ DA NIGHT ELÉTRICO e FORROZÃO PIMENTA DE CHEIRO. Pra-
ça José Barbosa - Centro da Cidade. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2013. ENQUADRAMENTO: Art. 25, INCISO III. RECURSOS/
DOTAÇÃO: Próprios do Município / consignada no orçamento vigente. VIGÊNCIA: Fevereiro/2013. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO e ELDER DE ARAÚJO LOPES, CNPJ: 
13.178.293/0001-43 - CT Nº 055/2013 – 06.02.2013 - R$ 99.000,00 – Noventa e Nove Mil Reais.

Publique-se, para sua eficácia
MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2013.
OBJETO: Contratações de Atrações Artísticas para se apresentarem nos dias 09, 10, 11 e 12/02/2013. 

EVENTO: Festejos Carnavalescos 2013. ATRAÇÕES: 09.02.13: BANDA AVELOZ e UZ FRAJOLAS 10.02.13: 
BANDHA 10 (AXÉ 10) / DI MAMÁ e PEGADA SACANA. 11.02.13: FORROZÃO PELE MORENA / DUQUINHA 
e FORRÓ DA SACANAGEM 12.02.13: FORRÓ DA NIGHT ELÉTRICO e FORROZÃO PIMENTA DE CHEIRO. 
Praça José Barbosa - Centro da Cidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06.02.2013.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Atração Artística para se apresentar no dia 12/02/2013. EVENTO: Festejos 
Carnavalescos 2013. ATRAÇÃO: 12.02.13: BANDA FORRÓ DA GALEGA ELÉTRICO. Praça José Barbosa 
- Centro da Cidade. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. FUNDAMENTO LEGAL: Ine-
xigibilidade de Licitação nº IN00003/2013. ENQUADRAMENTO: Art. 25, INCISO III. RECURSOS/DOTAÇÃO: 
Próprios do Município / consignada no orçamento vigente. VIGÊNCIA: Fevereiro/2013. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO e JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA, CNPJ: 
09.033.478/0001-92 - CT Nº 052/2013 – 04.02.2013 - R$ 14.000,00 – Quatorze Mil Reais.

Publique-se, para sua eficácia.
MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2013.
OBJETO: Contratação de Atração Artística para se apresentar no dia 12/02/2013. 
EVENTO: Festejos Carnavalescos 2013. ATRAÇÃO: 12.02.13: BANDA FORRÓ DA GALEGA ELÉTRICO. 

Praça José Barbosa - Centro da Cidade. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01.02.2013.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL VARZEA
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013
OBJETO:  Chamamento de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA  DE FORMA 
COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DAS ES-
COLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA /PB. DATA REUNIÃO: 28 de fevereiro de 
2013, ás 08:30 horas. INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 
horas na sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.

VÁRZEA-PB, 05 de fevereiro de 2013
EDICLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2013
Considerando que a reunião marcada para o dia 25 de janeiro de 2013, restou DESERTA, o município 

de Mãe D´agua torna publico a abertura de licitação para  Contratação de empresa para fazer seguros total 
dos veículo com assistência 24 horas pelo período de 01 ano conforme termo de referencia em anexo. DATA 
REUNUÃO: 22 de fevereiro de 2013, ás 14:00horas  INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital 
na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da 
Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, 
Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 05 de fevereiro de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2013
OBJETIVO:  Aquisição parcelada de material hospitalar, odontológico, laboratorial, destinados as atividades 

da secretaria de saúde município de mãe d’água conforme termo de referencia do edital em anexo ABERTU-
RA: 22 de fevereiro de 2013  ás 08:00 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz 
Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na 
sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações 
pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB,05 de fevereiro de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO CHAMADA PUBLICA nº 001/2013

OBJETIVO:  chamamento de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA  DE FOR-
MA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DAS 
ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA município de mãe d’água conforme termo de referencia do edital em 
anexo ABERTURA: 27 de fevereiro de 2013  ás 08:30. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital 
na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da 
Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, 
Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB,05 de fevereiro de 2013.
Silvania Soares da Silva
PRESIDENTE CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 02/2013
OBJETIVO:  Credenciamento de motos para Serviços de Transporte individual de Passageiros e de pequenas 

cargas destinados a todas as secretarias do município de mãe d’água conforme termo de referencia do edital 
em anexo ABERTURA: 27 de fevereiro de 2013  ás 11:00. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter 
o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - 
Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 
12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB,05 de fevereiro de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos na área de Gestão Pública e 

prestação de contas de convênios do Município de Bernardino Batista, Data e Local 26/02/2013, às 08:30 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 06 de Fevereiro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de pneus e acessórios novos de primeira 

linha de fabricação, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Bernardino 
Batista, Data e Local 26/02/2013, às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 06 de Fevereiro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - EME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013
OBJETO: Contratação de serviços de locação mensal de veículos, destinados ao transporte de estu-

dantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município de Bernardino Batista, Data e 
Local 26/02/2013, às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro 
- Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 06 de Fevereiro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), des-

tinados das atividades administrativas do município de São Domingos. Data de abertura: às 08:30 horas do 
dia 20 de Fevereiro de 2013. Edital e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro 
- São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 06 de Fevereiro de 2013. 
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais elétricos, destinados a manutenção de 

diversas secretarias do município de São Domingos. Data de abertura: às 09:30 horas do dia 20 de Fevereiro 
de 2013. Edital e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 06 de Fevereiro de 2013. 
Eudes Leite de Sá Junior.

Pregoeiro.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013
OBJETO:  Contratação de serviços de assessoria e consultoria na elaboração e acompanhamento de 

projetos técnicos do município, conforme especificações no edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 21 de fevereiro de 2013, ás 8:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala da 

CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 05 de fevereiro de 2013

EDICLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013
OBJETO: Contratação de serviços de exames de colposcopia com emissão de laudos e biopsia do estudo 

isto-patológico  especializados na área de: GINECOLOGIA, para atender o usuários do SUS no município de 
Várzea, conforme edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 21 de fevereiro de 2013, ás 10:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala da 

CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 05 de fevereiro de 2013

EDICLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013
OBJETO: Contratação de serviços de consultas  especializados na área de: GINECOLOGIA, realização 

de eletro cauterização e cirurgias ginecológicas de alta frequência, para atender o usuários do SUS no 
município de Várzea., conforme edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 21 de fevereiro de 2013, ás 11:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala 

da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 05 de fevereiro de 2013

EDICLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2013
OBJETO:  Aquisição parcelada de Gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município, 

conforme especificações no edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 21 de fevereiro de 2013, ás 14:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala 

da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 05 de fevereiro de 2013

EDICLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013
PROCESSO Nº 0010/2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATORES, 

MOTOS, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.
O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Dona Inês, comunica aos interessados, que foi adiada 

a data de abertura do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013, PRO-
CESSO Nº 0010/2013, haja vista que no dia 12/02/2013, trata-se um feriado nacional, data esta marcada 
para inicio dos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernentes às propostas de 
preços, formalização de lances verbais e documentos de habilitação, adiando a sua abertura para o dia 
13/02/2013 às 14h00mim. 

Telefone: (083) 33771058 Ramal - 24
E-mail: cpl.donaines@gmail.com

Dona Inês - PB, 06 de Fevereiro de 2013
GILSON TEIXEIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 08:00 horas 
do dia 27 de fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisi-
ção parcelada de refeições diversas. Recursos: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Próprios do 
Município de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, 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.

Mamanguape - PB, 06 de fevereiro de 2013.
MILTON DE ALMEIDA JÚNIOR - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
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 Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 09:00 horas do 
dia 26 de fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para execução 
dos serviços de transporte diversos e de estudantes da Zona Rural e adjacências para a sede do município 
e demais localidades e vice versa, conforme itinerário correspondente. Recursos: FUNDEB, Programas do 
Governo Federal e Próprios do Município de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, 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.

Mamanguape - PB, 06 de fevereiro de 2013.
MILTON DE ALMEIDA JÚNIOR - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 09:00 horas do 
dia 25 de fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição 
parcelada de materiais de construção diversos, mediante requisição diária e periódica, devendo a entrega 
ocorrer nos locais das obras e serviços na sede do município. Recursos: FUNDEB, Programas do Governo 
Federal e Próprios do Município de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Infor-
mações: 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.

Mamanguape - PB, 06 de fevereiro de 2013.
MILTON DE ALMEIDA JÚNIOR - Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 10:00 ho-
ras do dia 27 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 724, 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.

Mamanguape - PB, 06 de fevereiro de 2013.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA - Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
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 Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 09:00 horas do 
dia 27 de fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição 
parcelada de refeições diversas. 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 724, 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.

Mamanguape - PB, 06 de fevereiro de 2013.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA - Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 11:00 horas do 
dia 26 de fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para execução 
dos serviços de transporte diversos, de equipes do PSF e de pacientes da Zona Rural e adjacências para 
a sede do município e demais localidades e vice versa, conforme itinerário correspondente. 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 724, 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.

Mamanguape - PB, 06 de fevereiro de 2013.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA - Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 11:00 horas do 
dia 25 de fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição 
parcelada de materiais de construção diversos, mediante requisição diária e periódica, devendo a entrega 
ocorrer nos locais das obras e serviços na sede do município. 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 724, de 05 de dezembro de 2005. 
Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclareci-
mentos do certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 06 de fevereiro de 2013.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA - Pregoeiro

HILDEMAR VINICIUS DOS SANTOS – CPF Nº 364.807.384-20, torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edificação 
Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais – AC: 113m² - GRAMAME – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 
2013-000797/TEC/LO-4705.

PULA PIRULA FESTAS E EVENTOS LTDA – CNPJ Nº 10.978.563/0001-02, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Ope-
ração Nº 1475/2010 – Festas Infantis e Eventos AC- 400m² - CABEDELO – PB. Processo: 2013-000770/
TEC/LO-4698.

BRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 10.322.418/0001-79, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 431/2011 – Edificação Residencial AC-878,88m² - Cuia – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 
2013-000853/TEC/LO-4722.

BRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – 10.322.418/0001-79, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edificação 
Multifamiliar com 10 Unidades Habitacionais – AC: 849m² - JARDIM OCEANIA – JOÃO PESSOA – PB. 
Processo: 2013-000750/TEC/LO-4693.

INDÚSTRIA ALIMENTICIA DO VALE LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.833.180/0001-43, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
165/2013 em João Pessoa, 17 de janeiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Jazida de Argila 
(Saibreira) de empréstimo, referente a área de 2,94 ha. Na(o) – Fazenda Vale do Mangereba – ROD PB 
025 km 18 – Zona Rural – Município: LUCENA – UF: PB. Processo: 2010-003281/TEC/LO-1095.

JCP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A - CNPJ Nº 15.115.535/0001-85, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação, para o Empreendi-
mento Denominado “Solar Tambaú”, a ser edificado na Av. Almirante Tamandaré, ST 05, QD. 008, Lote 
03 e 09, confrontando-se com a Av. Epitácio Pessoa, lado direito, com a Av. José Augusto Trindade, lado 
esquerdo, e com a Av. Antônio Lira nos fundos, Bairro Tambaú, nesta Capital.

INDÚSTRIA DE SABÃO E VELAS RIASE LTDA – CNPJ Nº 09.050.063/0001-27, na Rua Prof. Maciel, 51 
Centro – ITABAIANA-PB, CEP – 58.360-000, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 301/2010, através do PROC. 
Nº 2013-000779/TEC/LO-47OO, para a atividade de: Fabricação de Sabão em Barra.

IMMI CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
14.976.902/0001-72, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação nº 267/2013 em João Pessoa, 28 de janeiro de 2013 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Atividade Licenciada: Extração de areia de forma mecanizada em uma área de 
49,49 hectares, referente ao Processo DNPM Nº 846.200/2012. Na(o) – Leito do Rio Farinha, Zona Rural 
Município: CACIMBA DE AREIA – UF: PB. 2013-000252/TEC/LO-4562.

IMMI CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 14.976.902/0001-72, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação – Extração de Areia – área: 49,49ha – Zona Rural, CACIMBA DE AREIA – PB. Processo: 
2013-000252/TEC/LO-4562.

IMMI CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
14.976.902/0001-72, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 46/2013 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para 
a     atividade de: Extração de areia de forma mecanizada em uma área de 49,49 hectares, Referente ao 
Processo: DNPM nº 846.200/2012. Na(o) – Leito do Rio Farinha – Zona Rural Município: CACIMBA DE 
AREIA – UF: PB. Processo: 2012-007217/TEC/LI-1684.

DIÓGENES DIEGO ALMEIDA – CNPJ Nº 17.290.771/0001-63, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Comércio Varejista 
de Madeira e Material de Construção AC-180m² - JERICÓ – PB. Processo: 2013-000845/TEC/LO-4720.

SCHREINER CONSTRUÇÕES E INCOR. LTDA – CNPJ Nº 14.554.902/0001-84, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
– Edificação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais – AC: 110m² - TIBIRI II – SANTA RITA – PB. 
Processo: 2013-000829/TEC/LO-4710.

PACCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME – CNPJ Nº 05.501.185/0002-12, Inscrição Estadual 
de número: 16.176.336-7, comunica que perdeu um talão de nota fiscal de número 451 ao 500 de sua 
empresa que já se encontra fechada a cerca de um ano atrás a qual fica localizada Av. Rio Branco, 93 
centro, Sapé/PB. Conforme Certidão de Ocorrência Policial datada de 29 de janeiro de 2013. 

JOSÉ DE ARIMATEIA DESTERRO MEDEIROS – CNPJ/CPF Nº 441.710.214-72, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4860/2012 
em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar, 
com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e sumidouro. Na(o) – Rua Evangelista 
Maria Venâncio Ferreira de Aguiar – S/N – JOÃO Paulo II – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-004495/TEC/LP-0963.

João Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013Publicidade
28 A UNIÃO 
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