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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,971 (compra) R$ 1,973 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,040 (venda)
EURO   R$ 2,634 (compra) R$ 2,635  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

03h41

15h54

2.4m

2.6m

baixa 09h38 0.2m

l Cagepa reforça suas equipes de manutenção e operação durante o Carnaval

l Detran e BPTran reforçam efetivos para garantir tranquilidade no trânsito

l Eloísa Olinto canta hoje ao meio-dia no  Sabadinho Bom, no centro da capital

l Prefeitura de Campina Grande autoriza início das obras do estádio de Galante

Ano CXX
Número 007

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

UFPB recebe caixas com pedras 
em lugar de equipamento digital

A Universidade Federal 
da Paraíba comprou equi-
pamentos para o curso de 
Cinema, mas no lugar de 
câmeras e projetores as 
caixas continham pedras, 
madeira e isopor. PágINA 9 

baixa 22h04 0.0m
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Pai de Aguinaldo 
diz que ministro 
vai disputar a 
reeleição

Ministério inicia 
implantação do 
SOS Emergências
no Trauma de JP

sAúde

Hospital poderá rece-
ber R$ 3,6 milhões por ano 
do Ministério da Saúde 
para custear a ampliação e 
qualificação da assistência 
da emergência. PágINA 17

Policiais fazem homenagem a Michel Márcio da Silva PágINA 4

Anúncio foi feito ontem pelo governador Ricardo Coutinho no Liceu Paraibano durante 
a solenidade de abertura oficial do ano letivo nas escolas públicas estaduais PágINA 17
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Novas pistas 
e competições 
elevam status 
do skate na PB

Flu escala Fred 
contra o Vasco 
no jogo de hoje 
no Engenhão

Secult inicia pagamentos do 
Prêmio Linduarte Noronha
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A UNIÃO NA FOLIA

Educação terá R$ 226 milhões

Hoje é o Dia nacional do Frevo, tombado como 
Patrimônio Imaterial da Humanidade PágINA 5

Tradição reúne 
22 agremiações 
nos desfiles da 
Av. Beira Rio

Urso, Boi e Vaca 
encerram hoje 
apresentações 
do Folia de Rua

Trem da Folia 
terá 6 vagões 
animados com 
orquestras
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Ricardo explicou que os investimentos têm como alvos reforma e ampliação de escolas e compra de equipamentos, como tablets para alunos do Ensino Médio



É tempo de carnaval e o espírito de 
folião do brasileiro se encarrega, nes-
ta época do ano, de deixar para depois 
qualquer preocupação que não tenha 
ligação direta com as festividades do 
Rei Momo. Não há nada errado com 
isto. É da natureza desta “gente bron-
zeada”, como diz a canção, desfrutar da 
alegria com a carga toda, sem dar bo-
las, pelo menos neste período, a even-
tuais dificuldades do dia a dia.  

Nada impede, porém, que assuntos 
pouco palatáveis continuem na pauta 
do noticiário e mereçam, a depender 
de cada um, reflexões ainda que ape-
nas superficiais. O “estraga-festa” des-
te carnaval, se assim se pode dizer, é 
o registro da elevação da inflação no 
país. Atingiu-se em janeiro passado 
o mais alto índice mensal da inflação, 
desde abril de 2005.

Em dezembro a taxa havia ficado 
em 0,79%, o que fez com que o índice 
fechasse o ano em 5,84%. Só que no 
período acumulado em 12 meses até 
janeiro, o IPCA registra um avanço de 
6,15%. Nos meios econômicos, a ava-
liação é que o índice só não ficou mais 
pressionado no mês passado, superan-
do a barreira de 1%, em razão da ação 
do Governo Federal junto aos governos 
do Rio de Janeiro e de São Paulo para 
não reajustarem as tarifas de ônibus, 
como estava programado. 

Na linguagem dos economistas, 
inflação é febre. E febre é sintoma de 

infecção. E para estes especialistas, o 
resultado só não foi pior porque o go-
verno injetou antitérmicos pela econo-
mia.  Não só represou durante meses 
os preços dos combustíveis, como in-
terveio no câmbio para baixar as cota-
ções do dólar e, assim, os preços dos 
importados, além da já referida nego-
ciação com governadores e prefeitos  
para segurar as tarifas do transporte 
público. 

A maioria desses analistas econô-
micos considera que o governo não fez 
o que de mais eficaz poderia ter feito. 
Deixou, por exemplo, que as despesas 
públicas saltassem e impediu que o 
Banco Central voltasse a puxar pelos 
juros. Ao longo de 2012, o governo te-
ria feito um diagnóstico equivocado, 
de que o maior problema da economia 
fosse consumo insuficiente. E fez de 
tudo para inflar a demanda. 

E, além disso, gastou mais do que 
deveria, empurrou o crédito para além 
da capacidade de endividamento do 
consumidor, concedeu isenção ou re-
dução de impostos para bens de con-
sumo e, por fim, derrubou os juros.

Mas, como já se ressaltou, é tem-
po de carnaval e chega de notícias e 
análises que servem para baixar o as-
tral.  A palavra de ordem até a próxi-
ma quarta-feira é inflacionar a alegria. 
Naturalmente, alegria com segurança 
e responsabilidade. Um bom carnaval 
para todos. 

Querem ressuscitar o corso à beira-
-mar. O mar é dos corsários, como o céu é 
do condor. Mas o fato é que o corso morreu, 
apesar da explosão do número de veículos 
automotores – principalmente das camio-
netas e pequenos caminhões, veículos ideais 
para o desfile carnavalesco motorizado. 
Mesmo os veículos ditos “de passeio” se 
prestam para o corso como se prestavam 
antigamente, fantasiados com máscaras e 
vestidos de confetes e serpentinas. Havia 
até concursos para os carros que saíssem 
melhor caracterizados. Os mais tradicionais 
eram identificados e esperados à distância: 
“lá vêm Os Piratas de Jaguaribe”!

Particularmente, não gosto de nenhu-
ma apologia a nenhum tipo de crime – como 
se faz com os grupos de cangaceiros que se 
vestem a caráter, se armam com espingar-
das de pau e dançam seu xaxado canhestro 
até nos eventos oficiais. Eles recebem os 
turistas, seja no aeroporto ou no porto, e 
abrem as cerimônias públicas, batendo 
suas sandálias de couro de bode feitas em 
Itabaiana. 

Minha família materna deu combate a 
esses facínoras, cegou um dos olhos de um 
chefe de bando e lhe matou um irmão, em 
Flores, Pernambuco. Não cito seus nomes 
para não lhes dar prestígio. Ainda hoje não 

queremos conversa com esses de cujus. As-
sim é com os blocos fantasiados de piratas. 
Não se devia fazer essa homenagem a esses 
facínoras dos mares passados.

Não sei porque os carnavalescos que 
desfilavam vestidos de bandidos dos mares 
faziam essa alegoria, e o que havia em rela-
ção a esse fato e à palavra “corso” - a licença 
que um determinado país em guerra dava 
a empresários aventureiros para armarem 
navios de assalto e piratearem mercantes 
de nações inimigas, e se apoderarem do seu 
botim. Como isso veio para o Carnaval eu 
não sei; você sabe, Douto Leitor?

Lá vinham os Piratas de Jaguaribe – e 
os pescoços se espichavam para a degola 
dos curiosos. Hoje, o corso seria muito 
mais longo e mais rico. Não se limitaria 
à Rua Duque de Caxias e adjacências. Ele 
desceria até o Centro Histórico, que opor-
tunamente virou palco de Carnaval, subiria 
suas ladeiras, iria para o Cordão Encarnado 
em procura de Jaguaribe – sem piratas – 
desceria a Rua da Palmeira até o Cem Réis, 
dobraria para a Lagoa e recomeçaria tudo 
outra vez. O Cem Réis ficaria para os pedes-
tres, pois a praça é do povo, como senten-
ciou Castro Alves. E a orla? Ora, a orla terá 
seu corso, pois o que é bom não abunda. 
Tudo será do povo.  

Editorial

Um
Sem saída

Inflacionando a alegria

O corso de antanho

                               W. J. Solha - wjsolha@superig.com.br
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Pelo menos nesse início de ano 
a maré está favorável aos pre-
feitos, no que se relaciona com 
os repasses das cotas do Fundo 
de Participação dos Municípios. 
O primeiro decênio de fevereiro 
creditado ontem, já descontada 
a retenção do Fundeb, veio com 
aumento com relação ao primeiro 
decêndio de janeiro deste ano.
 E o otimismo deve continuar, 
visto que a previsão da Secre-
taria da Receita Federal é que 
este mês tenha um acréscimo 
de 24% sobre janeiro. Já era 
tempo do FPM reagir, depois de 
sucessivas quedas em razão da 
desoneração do IPI e outros im-
postos que alimentam o fundo.

BNDES e a Agência Nacional do 
Cinema  lançaram  uma nova 
linha de financiamento, no valor 
de R$ 146 milhões, destinada a 
acelerar o processo de digitali-
zação das salas de cinema bra-
sileiras.  A meta do Ministério 
da Cultura  é digitalizar 1.400 
salas num prazo de 18 meses.

Encontram-se em andamento na Paraí-
ba quase 30 processos  para a regula-
rização de territórios quilombolas pelo 
Incra-PB. De acordo com a Associação 
de Apoio aos Assentamentos e Comu-
nidades Afro-descendentes, das  co-
munidades remanescentes quilombo-
las identificadas na PB, 36 já possuem a 
Certidão da Fundação Cultural Palmares.

Há exatos 62 anos o governo 
brasileiro definia,  em lei, o Po-
lígono das Secas. Seis décadas 
depois inventaram novas no-
menclaturas e nada de criarem 
instrumentos eficazes para 
convivência menos traumáti-
ca do homem do campo com a 
estiagem.

BOAS NOTÍCIAS

LINHA DIGITAL

QUILOMBOLAS NADA MUDOU

VOTAÇÃO DO VETO

SALVE ARIANO!

Depois do triste caso de Santa 
Maria, referência do incêndio 
na boate onde morreram 240 
jovens, a fiscalização em todo 
o Brasil parece que foi fundada 
agora. Ou seja, antes não existia. 
Em todo os eventos reunindo vá-
rias pessoas, estão exagerando 
nas exigências em nome de su-
posta segurança.
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Há poucos dias vi entrevista de 
Affonso Romano de Sant´Anna, em que 
ele falava sobre a situação da literatura 
brasileira contemporânea, com várias de 
nossas grandes editoras compradas por 
outras, europeias, todas tendo como meta 
colocar aqui seus autores, que já vinham 
com grande divulgação de seus países de 
origem. Claro que isso tem a ver com o 
fato de que há anos não consigo emplacar 
um livro numa delas, sendo que para ver 
publicados quinhentos exemplares, por A 
Girafa, de São Paulo, meu romance Relato 
de Prócula, que recebera uma das dez 
bolsas de incentivo da Funarte no ano an-
terior, tive de desembolsar dez mil reais. 
Confirmando que a situação da editora 
estava péssima, conforme me dissera o 
José Nêumanne Pinto, ela quebrou em 
seguida e seu estoque passou para a Escri-
turas. O Tarcísio Pereira, com seu exce-
lente romance O Autor da Novela, obteve 
a mesma bolsa, dois ou três depois, e até 
hoje está inédito.

Aí a Funjope encomenda uma ópera 
ao maestro Eli-Eri Moura, ele me pede o 
libreto, ela começa a ser montada no final 
de 2012, com cerca de trinta artistas no 
palco - entre atores, palhaços, instrumen-
tistas, bonequeiros, cantores populares 
e líricos, dançarinos e pantomimeiros - 
além de cinco grandes compositores do 
Departamento de Música da UFPB, fora 
o regente, na criação das áreas, quando a 
verba da prefeitura foi cancelada. Não fui 
pago, tudo bem, estou acostumado com 
isso, mas me doeu ver tanta gente entu-
siasmada com o trabalho e ficando, de 

repente, num imoral ora veja.
E aí o longa pernambucano O Som ao 

Redor, de Kleber Mendonça Filho, de que 
participei como ator, ganha o prêmio de 
melhor filme da Federação Internacional 
dos Críticos de Cinema, em Roterdã, em 
fevereiro de 2012, sua qualidade é confir-
mada por outros prêmios – na Dinamarca, 
Polônia, Sérvia, no Rio, São Paulo, Salva-
dor, Gramado –, o filme é extremamente 
bem recebido nos Estados Unidos, com o 
The New York Times o incluindo entre os 
dez melhores do mundo, no ano, a crítica 
brasileira cai de quatro ante a obra-pri-
ma... e surge o problema das salas para 
exibição, a grande maioria  ocupada com 
filmes estrangeiros ou globais, inclusive 
em João Pessoa. Apesar das sessões lota-
das em alguns cinemas do Rio e São Paulo, 
meu filho foi ver o filme em Fortaleza, 
onde mora, e – no único horário disponí-
vel, 21h30 – deu com cerca de quarenta 
pessoas na plateia, o cinema sem sequer 
um cartaz pra divulgar o programa. 

Em 1990 deixei o teatro. Em 2004, 
abandonei a pintura. Elpídio Navarro 
morreu no ano passado e, sem seu blog, 
onde toda semana eu desovava um longo 
ensaio ilustrado, que ele divulgava a capri-
cho, fiquei sem mais esse espaço.  Minha 
literatura vai para o mesmo caminho, e o 
cinema, idem. 

Certa vez eu mostrava a Bica para um 
dos meus netos, ainda bem novo, quando 
um colega do Banco do Brasil mostrou-me 
ao filho, dizendo, provavelmente por conta 
do que conversara com ele até ali: Olha aí 
uma espécie em extinção.  

Nesse carnaval só dá Ariano 
Suassuna, o escritor que nas-
ceu no Palácio da Redenção. 
Amanhã estará em Abreu e 
Lima, Pernambuco, onde é 
alvo de homenagem durante 
os festejos; em São Paulo, 
é  tema do samba-enredo da 
escola Pérola Negra

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com

H
um

or
D

om
in

go
s 

Sá
vi

o 
- 

sa
vi

o_
fe

l@
ho

tm
ai

l.c
om

O senador Vital Filho(PMDB), que é  autor do Substitutivo que estabelece um novo 
regime de partilha nos recursos oriundos da extração do pré-sal,  acredita que 
o veto aos royalties do petróleo será votado após o carnaval. Ele tem estreitado 
conversas defendendo a manutenção do texto aprovado no Senado e na Câmara 
Federal, que quando estiver em vigor, irá assegurar recursos para mais de 5 mil 
municípios brasileiros que nunca tiveram direito as riquezas do país.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Ana Maria Araújo
Empresária

Para empreender é 

iversas pessoas sonham ou planejam abrir um negócio próprio e parar 
de trabalhar para os outros. Porém, poucas têm realmente a coragem 
e a base para que o negócio seja sustentável e chegue a dar lucros. 
Para os que almejam este objetivo, no Serviço Brasileiro de Apoio a 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) os interessados podem encontrar 
diversos cursos e orientações significativas para abrir uma empresa.
O Sebrae é uma entidade privada sem fins lucrativos criada em 1972. 
Tem por missão promover a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte.
Uma das empreendedoras que buscaram informações no Sebrae foi 
a graduada em Educação Física Ana Maria Araújo, que há 15 anos é 
proprietária e dirige uma empresa de locação de brinquedos infantis. 

De onde partiu a ideia de abrir 
a empresa?

Há 15 anos umas amigas abri-
ram uma empresa de festa com ba-
lões. E me chamaram para ser par-
ceira delas. A ideia de balões surgiu 
devido a informação de que em Bra-
sília existia esses brinquedos e era o 
maior sucesso. Mas, em João Pessoa 
até então, era uma novidade. Resolvi 
aceitar e fazer uma parceria com elas, 
foi quando trouxemos o primeiro 
brinquedo pra cá. Ele era um pula-
-pula que a gente colocava na Praia 
de Tambaú e o povo que passava pelo 
local, parava para brincar. 

Porém, a sociedade não estava 
dando muito certo e a gente se sepa-
rou. O resultado foi que eu fiquei sozi-
nha novamente. Tive que recomeçar 
tudo na nova empresa, quando estava 
com elas eu tinha toda uma estrutu-
ra, e depois eu tive que fazer a minha 
estrutura. Eu lembro que no começo 
só aparecia uma festa bem de vez en-
quanto. 

Quando surgiu o Bessa shopping 
o dono queria colocar um brinquedo 
lá, mas ele não queria que as crianças 
ficassem comprando fichas para po-
der brincar. Foi quando fiz um acordo 
com ele, depois disso, meu negócio 
disparou, fui chamada para o Habib’s. 

Nessa fase coloquei o nome na 
empresa e comecei a investir de fato. 
Sempre trazendo novidades. 

Teve algum momento em que 
as pessoas não acreditaram que 
iria dar certo?

Teve sim. Quando eu comprei o 
touro mecânico, aqui em João Pes-
soa não tinha. Eu trouxe o primeiro, 
então era novidade total. E outros 
concorrentes na época acharam que 
eu era louca, por ter pago R$ 13 mil 
em um touro mecânico, quando uma 
cama elástica custava apenas R$ 2 
mil.  Minhas ideias sempre foram à 
frente das ideias dos meus concor-
rentes. Os outros tinham medo de 
ousar, de investir e eu acreditava nas 
minhas ideias e ia fundo. Enquanto 
alguém comprava numa fábrica aqui 
em São Paulo, Fortaleza, entre ou-
tros, eu comprava na Argentina, na 
Inglaterra. Além de a qualidade ser 
superior, eram também novidades. E 
é justamente isso que o público quer. 
Eu fazia a diferença no mercado pela 
qualidade nos produtos e as novida-
des em se tratando de brinquedo.

Como foi a escolha desse 
ramo?

Como eu sou formada em Educa-
ção Física, já trabalhava com crianças, 
dava aulas particulares, e uma de mi-

nhas alunas pediu para que eu fizesse 
recreação na festa dela. Então come-
cei fazendo recreação e uma coisa foi 
levando a outra. Passei a me dedicar 
firmemente, gostei, por estar dentro 
de uma área que eu já conhecia por 
formação, tudo foi bem propício. Sem 
contar que festas acontecem a todo 
tempo, em vários locais, então a gente 
trabalha todo dia, toda hora.

Quais as primeiras dificulda-
des?

Financeira. Por que esses brin-
quedos custam caro. A primeira vez 
que precisei comprar um brinquedo 
eu tive que pedir a minha mãe. Eu 
já possuía um pula-pula, mas preci-
sava de uma cama elástica.  Eu pedi 
R$ 1.500 emprestados a minha mãe 
e  disse a ela que iria dar um jeito de 
pagar, que ela podia confiar em mim. 
Peguei o dinheiro com ela no banco, 
comprei o brinquedo, e o retorno foi 
muito rápido. Com uma semana, eu já 
estava pagando o valor emprestado.

Pelo fato dos brinquedos serem 
muito caros, a dificuldade maior foi 
justamente a financeira. 

Não optei por empréstimos por 
que os juros são altos, e como minha 
mãe podia me emprestar, foi ótimo.  
Dali pra frente eu consegui andar 
com meus pés.

Outra dificuldade foi que só tra-
balho mais com homens. Temos duas 
mulheres apenas, no máximo três, 
por que os trabalhos são pesados. 

Outra dificuldade ainda, era que 
antigamente esse ramo era muito 
desvalorizado. E eu me questionava 
como podia isso, se a própria crian-
ça, o que mais gosta é de brincar. Mas 
os adultos não se preocupavam tan-
to com os brinquedos. Por exemplo, 
quando se vai fazer uma festa infantil, 
os responsáveis pensam na comida, 
lugar, e por último nos brinquedos. Já 
recebi várias ligações pedindo para 
alugar brinquedos de última hora. Já 
temos locações agendadas para abril.

Mas quando você começou, já 
havia funcionários?

Não. No começo quem tinha que 
carregar era eu. Embora no outro dia 
meus braços estivessem todos dolo-
ridos. A gente fazia tantas festas no 
Habib’s que os brinquedos já ficavam 
montados lá direto. E minha filha fica-
va lá como monitora.

Primeiro era só nós duas, depois 
tivemos que chamar rapazes  que ne-
cessitassem de fazer esse trabalhos 
extras. E todo dinheiro que surgia, 
eu só comprava brinquedo. Meus 
concorrentes eram todos homens. 
Na época meu carro estava caindo 

aos pedaços, mas eu só queria saber 
do meu brinquedo na casa do cliente 
ser novo. Quando a gente chegava nas 
festas as crianças riam tanto do carro, 
mas o nosso foco era os brinquedos 
estarem novos.

Quando você se deu conta de 
que os negócios tinham se amplia-
do?

Quando os brinquedos não ca-
biam mais na minha casa. 

Antes eu morava em outra casa, 
na esquina, e lá o espaço era pequeno 
para tantos brinquedos. Tínhamos 
que dividir a sala com o touro mecâ-
nico, por exemplo. Da mesma forma 
foi à preocupação com os meninos 
que trabalhavam com a gente, irem 
para casa. Eu ia, às vezes, tarde da 
noite, deixá-los em casa. Houve caso 
de atirarem em mim e o tiro pegar no 
pneu do carro. Como eu não queria 
que eles voltassem para casa de ôni-
bus e da mesma forma, era perigoso 
para eu ir deixá-los, tive a necessida-
de de mudar de casa e deixar à antiga, 
para guardar os brinquedos e para 
eles dormirem caso precisem. Foi 
quando consegui separar a empresa, 
da minha vida pessoal. Na minha casa 
atualmente só funciona apenas escri-
tório.

A credibilidade é algo muito 
importante para qualquer negócio, 
Como você conquistou?

Um ponto forte na conquista da 
credibilidade, é que meus clientes 
sabem onde me achar. Sabem que po-
dem contar comigo. Alguns concor-
rentes não têm local físico, só passam 
apenas o número do celular, e quando 
o telefone descarrega ou fica fora de 
área, não existe mais a comunicação. 
Já recebi diversas ligações de clientes 
desesperados dizendo que havia con-
tratado alguém e ligava para o celular 
e eles não atendiam.

Hoje meus clientes sabem onde 
é o depósito, onde o escritório fica. 
Essa é uma peça muito importante na 
conquista da credibilidade na minha 
empresa. Já imaginou fechar um ne-
gócio sem saber onde a empresa fica? 
Complicado. Então isso me fez fechar  
negócios com empresas grandes, 
posso até citar, a Alpargatas, Pegout, 
as melhores escolas de João Pessoa, 
tais como, Pio X, Lourdinas, é algo 
inacreditável como eu consegui com 
tanto trabalho montar tudo isso.

Durante sua trajetória, até 
consolidar a empresa, houve algum 
tipo de preconceito por você ser 
mulher?

Como eu trabalhava com equi-

Concorrentes 
acharam que 
eu era louca, 
por ter pago 
R$ 13 mil 
em um touro 
mecânico

D

pamentos pesados, e eu não tenho 
um perfil de uma mulher bruta, sou 
mais delicada, as pessoas olhavam 
com certa discriminação. Mas isso 
de ser decidida, forte, já é de mim, 
fui a primeira moto girl de João Pes-
soa e quando eu tirava o capacete 
às pessoas estranhavam muito. O 
preconceito existe por se trabalhar 
com uma coisa que geralmente é o 
homem que faz, que é esse trabalho 
braçal. 

O fato também de trabalhar 
com homens, às vezes eu ouvia cer-
tas piadinhas, hoje eles já respeitam 
bastante.

Você falou que no começo da 
empresa, eram só você e sua filha, 
hoje quantas pessoas trabalham 
na empresa?

Temos 25 pessoas disponíveis 
para trabalhar comigo nos fins de 
semana, mas depende da agenda 
de eventos. As pessoas que passam 
pela minha empresa recebem orien-
tações sobre a vida, sobre a luta de 
se trabalhar. Eles ouvem e buscam 
sempre coisas boas para eles. Te-
nho hoje ex-funcionários que são 
gerentes e me ligam perguntando se 
no final de semana vai precisar dos 
serviços deles. Já cheguei a receber 
ligações de pessoas solicitando indi-
cações, por ter visto meus funcioná-
rios.

Sabemos que a preparação é 
crucial na iniciativa de abrir um ne-
gócio. Sem um preparo adequado, 
dificilmente algo é bem-sucedido. 
Você fez algum curso, ou capacita-
ção?

Participei de diversas feiras do 
Sebrae, já participei de feiras de em-
preendedorismo em outros estados 
também. Isso tudo foi me dando uma 

boa base. Mas acho que a vida é quem 
ensina muita coisa pra gente. Embora 
no começo tenha sido tudo garra mi-
nha, eu que procurei, eu que busquei.

Foi feita alguma pesquisa de 
mercado?

Antes de abrir nós descobrimos 
que era uma novidade em Brasília, 
que aqui não tinha, depois que come-
cei foi que procurei saber o que meus 
concorrentes tinham de brinquedos. 
Até que chegou uma empresa de 
fora, uma empresa grande, chegou 
com brinquedos novos, atrativos que 
ninguém tinha visto. Tinha um polvo 
enorme que ninguém tinha visto aqui 
na cidade, até que eu achei uma loja 
que vendia, então comprei um polvo 
que era duas vezes maior que o dela e 
outros brinquedos também, foi quan-
do os clientes passaram a olhar para 
a nossa empresa novamente. Essa é 
uma das nossas estratégias. Procu-
ramos sempre renovar, buscar coisas 
novas.
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EXCLUSIVO

Nádya Araújo
Especial para A União

preciso ter base e garra
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Em cima da hora

PM e Civil montam esquema especial
SEGURANÇA pARA oS foliõES

O Governo do Estado 
garante a segurança do 
folião do Litoral ao Sertão

A Polícia Militar inten-
sificou, desde ontem, o po-
liciamento nos pontos mais 
movimentados do Estado 
durante o Carnaval. Quatro 
locais receberão atenção es-
pecial: as Praias de Jacumã, 
Lucena e Baía da Traição, no 
Litoral, e a cidade de Cajazei-
ras, no Sertão. A Polícia Civil, 
por sua vez, disponibiliza 
quase 300 policiais em vá-
rias cidades. O trabalho será 
desenvolvido com o apoio de 
36 viaturas e delegacias mó-
veis instaladas em pontos 
estratégicos, a fim de melhor 
atender aos foliões.

A Polícia Militar elabo-
rou um planejamento mais 
específico para as praias e 
o município de Cajazeiras 
porque as atrações ofereci-
das ao público devem reunir 
um grande número de pes-
soas. Na Praia de Jacumã, no 
Litoral Sul do Estado, 150 
policiais militares farão a se-
gurança diariamente, com o 
apoio de 10 viaturas e dois 
trios da Ronda Ostensiva 
Tática com Apoio de Motoci-
cletas (Rotam). Esse policia-
mento se estenderá também 
para a Praia de Pitimbu. 

Para atender o folião, 
a 1ª Companhia de Polícia 
Militar Independente dispo-
nibilizou uma ‘linha direta’ 
- serviço que proporciona a 
população o contato direto 
com a polícia, por meio do 
telefone 9183-7510. “Esta-
remos empenhados para ga-
rantir a mesma tranquilidade 
alcançada em 2012 no car-
naval de Jacumã”, frisou o co-
mandante da 1ª CPMI, major 
Cristovam Lucas.

Litoral Norte 
No Litoral Norte, duas 

praias contarão com um es-
quema especial de seguran-
ça: Lucena e Baía da Traição. 
Em Lucena, 70 policiais, seis 
viaturas e  quatro motos ga-
rantirão a segurança durante 

o carnaval até a próxima ter-
ça-feira (13).

Também no Litoral Nor-
te, na Baía da Traição, a 2ª 
Companhia de Polícia Militar 
Independente montou um 
esquema de segurança espe-
cial para atender o turista e 
folião que escolher o destino 
para passar o carnaval. Por 
dia, 70 policiais, três viatu-
ras e um trio de motos vão 
intensificar as rondas e o po-
liciamento na praia. Além do 
policiamento, o comandante 
da 2ª CPMI, capitão Alberto 
Filho, preparou um material 
de orientação e prevenção 
para ser distribuído.

“Estaremos distribuindo 
pulseiras para que os pais 
coloquem nos filhos com 
nome e telefone. Além dis-
so, distribuiremos panfletos 
com dicas de segurança e na 
entrada da praia estaremos 
dando nossas boas-vindas 
lembrando algumas dessas 
dicas”, explicou Alberto Filho, 
informando que a Praia de 
Barra de Camaratuba e Praia 
de Campina também recebe-
rão reforço.

Sertão 
No Sertão, as atenções se 

voltarão para Cajazeiras, que 
promoverá festas com atra-
ções nacionais, o que deve 
atrair um grande público. A 
cidade contará com um re-
forço de 150 policiais milita-
res e 24 viaturas, efetivo que 
a população vai poder contar 
durante 24 horas.

Poluição Sonora 
O Batalhão de Policia-

mento Ambiental (BPAmb) 
atuará no combate à polui-
ção sonora, com 120 po-
liciais mobilizados e mais 
sete viaturas durante todo o 
carnaval. As ações se concen-
trarão nas Praias de Jacumã, 
Lucena, Baía da Traição e no 
rio ‘Rabo do Pavão’. Os ‘pare-
dões de som’ estão proibidos 
e quem for flagrado com esse 
tipo de veículo será orien-
tado, pois nos casos em que 
não tiverem autorização da 
Sudema poderão ser mul-

FOtO: Roberto Guedes/Secom-PB 

O trabalho é desenvolvido com apoio de 36 viaturas e delegacias móveis em pontos estratégicos, para melhor atender aos foliões

Durante os quatro dias do período 
de carnaval, a equipe de profissionais 
de saúde do Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, recebe um reforço de 
30% em relação aos plantões normais. 
Entre as especialidades, a Ortopedia, 
responsável pela maioria dos aten-
dimentos em feriados prolongados, 
terá um reforço ainda maior, tanto no 
Trauma, quanto no Hospital Treze de 
Maio, anexo da instituição. 

O aumento no número de profis-
sionais de Ortopedia é explicado pelo 
diretor-técnico do hospital, Edvan Bene-
vides. “Nesta época, a imprudência no 
trânsito causa muitos acidentes, por isso, 
essa é a especialidade que tem o maior 
aumento na demanda. Sempre é bom 
reforçar que os acidentes podem ser 
evitados com respeito às leis de trânsi-
to, com prudência”, alertou Edvan. Ou-
tra especialidade que receberá reforço, 
a partir do carnaval, e continuará com 
uma equipe maior mesmo depois das 
festas são as cirurgias pediátricas. 

No ano passado, foram realizados 
650 atendimentos nos festejos carna-
valescos. Os casos envolvendo moto-
cicletas foram os que apresentaram 
maior incidência nos plantões durante 
o período, com 80 atendimentos. Já as 
vítimas de acidentes de carro somaram 
24 pacientes. Também foram registra-
das ocorrências com vítimas de agres-
são física (26), arma de fogo (22), arma 
branca (17), atropelamento (18), quei-
maduras (15) e acidente de bicicleta 
(seis). Os demais atendimentos foram 
de casos clínicos.

Atendimento do Hospital 
de trauma ganha reforço

NA CApiTAl

Uma semana após a 
morte do soldado Michel 
Márcio da Silva Nascimento 
em um acidente de trânsito, 
o militar foi lembrado com 
mais homenagens ontem. Da 
sede do 5º Batalhão, no bair-
ro do Valentina, na capital, 
saíram representantes de di-
versos órgãos, a exemplo dos 
Bombeiros, Detran, Samu 
e Polícia Rodoviária Fede-
ral, em carreata pela paz no 
trânsito e em lembrança do 
soldado.

Muito emocionados, os 
familiares de Michel acom-
panharam todo o percurso 
e agradeceram o carinho da 
sociedade e da Corporação 
à família. “Michel sempre foi 
um excelente pai, filho e ma-
rido. Amava a família e soube 
conquistar muitos amigos. 
Nunca vi um soldado tão 
benquisto como ele”, disse o 
sargento reformado Fernan-
do José do Nascimento, pai 
de Michel.

“Só tenho a agradecer 

ao comandante-geral, coro-
nel Euller, ao Comando do 5º 
BPM, coronel Lívio, e todos 
que fazem a PM por todo o 
apoio que tem nos dado”, 
completou Fernando José. O 
soldado Wegley, do 5º BPM 
e amigo de Michel, também 
não escondeu a emoção ao 
falar do companheiro de far-
da. “Ele era uma rapaz muito 
trabalhador, um policial ho-
nesto, que não aceitava ne-
nhum tipo de favorecimen-
to”, contou.

Todo o comboio seguiu 
em carreata até o Mercado 
Público de Mangabeira, local 
em que Michel foi atropelado 
e morto por um motorista 
embriagado, no último sába-
do (2). Em frente ao merca-
do, uma faixa colocada pelos 
familiares lembrou o que o 
soldado representa: “meu 
filho, você sempre será meu 
herói”.  Durante as homena-
gens, também foi entregue 
uma placa e um ramalhete 
de flores aos familiares do 

soldado e foi feito um minuto 
de silêncio. 

No enceramento, os 
militares da equipe de Ron-
das Táticas Ostensivas com 
Apoio de Motos (Rotam), a 
subunidade à qual Michel 
pertencia, fizeram uma ora-
ção em memória do soldado. 
Ainda ontem, às 19h30, foi 
celebrada a missa de séti-
mo dia de morte de Michel, 
na Igreja Nossa Senhora do 
Bonfim, na Ilha do Bispo. 

Trajetória 
O soldado Michel Márcio 

ingressou na Polícia Militar 
em 2002. Ele era casado e 
deixou dois filhos, uma meni-
na de cinco anos e um meni-
no de sete meses. Há quatro 
meses ele estava na Rotam e 
fez vários amigos dentro da 
Corporação, inclusive em ou-
tros órgãos, como no Samu, 
onde também prestava servi-
ços. Em sua vida profissional, 
ele ainda passou pelo Corpo 
de Bombeiros.

Soldado morto em acidente de 
trânsito recebe homenagens

JUSTiÇA

tados no valor que varia de 
R$ 5 mil a R$ 50 mil reais e 
mais a apreensão do veículo. 
Quem quiser denunciar pro-
blemas com som alto, pode 
ligar para o 190 ou para o te-
lefone 3218-7222. 

Civil reforça efetivo 
A delegada geral de Polí-

cia Civil, Ivanisa Olímpio, infor-
mou que cada regional fez seu 
planejamento próprio, seguin-
do a linha de integração com 
os outros órgãos operativos de 
segurança, e vai cobrir as áreas 
de festa abrangidas por seus 
territórios. “O maior objetivo 
é reprimir os crimes contra a 
vida e atender a população da 
melhor maneira, investigando 
e prendendo os responsáveis”, 
determinou Ivanisa. 

O maior reforço acon-

tece nos litorais Sul e Norte 
do Estado. Em Jacumã, uma 
equipe composta por delega-
do, escrivão e cinco agentes 
vai trabalhar durante todos 
os dias de Carnaval, com o 
apoio de duas viaturas. Uma 
delegacia móvel também será 
instalada na entrada da praia, 
para registro de ocorrências. 

“A Delegacia de Alhandra, 
que polariza o atendimento 
na região, permanecerá aber-
ta em regime de plantão, para 
atender as ocorrências ordi-
nárias”, acrescenta o delega-
do Gilson Fernandes, gerente 
operacional de Polícia Civil 
Metropolitana.

Já o litoral Norte terá 
plantão centralizado na cida-
de de Mamanguape e reforço 
na cidade de Baía da Traição, 
que contará com uma equipe 

de delegado, escrivão e cinco 
agentes e quatro viaturas.

Gilson Fernandes expli-
cou que Lucena, que também 
é conhecida por concentrar 
uma grande quantidade de 
foliões, terá todos os dias 
plantão, com delegado, escri-
vão e agentes, além de duas 
viaturas.

Para o policiamento no 
Carnaval Tradição da capital, 
a gerência executiva de Polícia 
Civil Metropolitana designou 
equipes com delegado, escri-
vão e pelo menos três agentes, 
em todos os dias de apresenta-
ção, a partir das 16h.

Permanecem abertas 
na Grande João Pessoa para 
atendimento à população as 
Delegacias Distritais de Cruz 
das Armas (1ª DD), de Man-
gabeira (9ª DD), Distrito In-

tegrado de Segurança Pública 
(Disp), no bairro de Manaíra, 
as Delegacias especializadas 
de Crimes contra a Pessoa, 
Infância e Juventude, Roubos 
e Furtos, Repressão a Entor-
pecentes, Mulher e delega-
cias municipais de Santa Rita 
(6ª DD) e Cabedelo (7ª DD).

A Delegacia de Roubos e 
Furtos de Veículos e Cargas 
(DRFVC) estará funcionan-
do em regime de plantão de 
24h, todos os dias da semana. 
Qualquer ocorrência envol-
vendo roubos e furtos de veí-
culos e cargas em todo o Es-
tado será encaminhada pela 
delegacia onde o crime foi 
registrado à especializada da 
capital, responsável por inse-
rir dados no Registro Nacio-
nal de Veículos Automotores 
(Renavam).

A Ortopedia terá 
um reforço ainda maior, 
tanto no trauma, 
quanto no Hospital 
treze de Maio
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Prêmio Linduarte Noronha
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Fama, de Alan Parker, 
será exibido hoje na 
Estação das Artes

Sérgio de Castro Pinto
é homenageado em 
Campina Grande
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Do Nordeste e do mundo
Hoje é o Dia Nacional do Frevo, ritmo que é patrimônio
da humanidade e se mantém através das gerações

O Carnaval, em sua eferves-
cência se caracteriza, além 
do colorido dos ornamentos 
e das fantasias dos foliões, 
pela sua música e pela tra-
dição. Enquanto o Sudeste 
eternizou o samba e disse-
minou sua sonoridade pelo 

país inteiro, o Nordeste tem, dentre outros 
ritmos, o frevo. Hoje, dia 9 de fevereiro, é 
comemorado o Dia Nacional do Frevo, uma 
das expressões culturais consolidadas da 
região, marcada pela música e pela dança, 
tombado recentemente pela Unesco como 
Patrimônio Imaterial da Humanidade.

“É uma música muito animada, che-
gou com força no Brasil na década de 40. 
Antes disso era marcha, depois chegou o 
frevo. O frevo é, essencialmente, aquela 
música sem letra, apenas instrumentada. 
Cito Vassourinhas como o tema de frevo 
mais tocado”, afirmou o maestro Adelson 
Machado, da Banda 5 de Agosto, uma das 
mais tradicionais da capital paraibana em 
relação ao gênero. 

À frente da Metalúrgica Filipéia, 
o maestro Chiquito defende o frevo 
enquanto patrimônio do Nordeste e 
de expressão popular. “É um ritmo ca-
racterístico desta região do Nordeste, 
principalmente Pernambuco e Paraíba. 
O estilo é consolidado e grandes artis-
tas como Sivuca e Genival Lacerda já 
gravaram frevo”, apontou o maestro. A 
banda, fundada em 1984 por alunos do 
Departamento de Música da UFPB, vem 
fazendo um trabalho de resgate, pesquisa 
e divulgação da música nordestina com 
enfoque para o frevo.

Apesar dos veículos oficiais afir-
marem que o frevo surgiu entre o fim 
do século XIX e o século XX, o maestro 
discorda. “O frevo não tem apenas 100 
anos, começaram a falar isso por causa 
de alguns documentos que datam dessa 
época em que começaram a usar o termo 
frevo na imprensa. Apesar disso, há mais 
de 150 anos, já existiam orquestras de 
frevo na Paraíba”, revelou Chiquito. Ele 
também faz questão de ressaltar que o 
frevo não é um patrimônio só de Per-
nambuco, citando os nomes de Alcides 
Leão e Lourival Oliveira, de Campina 
Grande e Patos, respectivamente, como 
grandes mestres de frevo paraibanos. 
“Patos, Campina Grande e Santa Luzia 
são algumas das principais cidades da 
Paraíba em que existiam bandas de fre-
vo”, completou o músico.

Além do som, os passos de frevo tam-
bém são um destaque na hora de falar sobre 
o gênero. A história diz que a dança surgiu 
como camuflagem da luta dos capoeiras. 
Além disso, nos desfiles carnavalescos, 
alguns capoeiristas iam à frente, para de-
fender os músicos, dançando ao ritmo dos 
dobrados. A música tem relação com as 
peças tocadas pelas bandas marciais e fan-
farras de metais, além de fazer referência 
às marchas, dobrados, maxixes, quadrilhas 
e tangos. 

Havia uma distinção entre o Frevo-
de-Rua, o Frevo-Canção e Frevo-de-Bloco. 

André Luiz Maia
Especial para A União

“Entre os anos 50 e 80, os clubes que toca-
vam os frevos-de-bloco faziam muito su-
cesso, enquanto os grupos de rua tocavam 
outro estilo, mas com a explosão do som 
da Bahia, eles foram gradualmente encer-
rando as atividades”, lamentou o mestre da 
Banda 5 de Agosto.

A orquestra do frevo é, geralmente, 
formada por uma requinta, três clarinetas, 
três saxofones, três pistões, oito trombo-
nes, dois hornos, três tubos, dois taróis e 

um surdo. O maestro Chiquito, da Meta-
lúrgica Filipéia, faz críticas às bandas de 
hoje em dia, culpando a organização dos 
blocos e festas. “Hoje em dia, não existe 
mais orquestra de frevo na quantidade 
nem na qualidade que existia antes. An-
tes, eles ensaiavam desde setembro até o 
Carnaval para tocar com perfeição. Como 
os músicos de hoje estão muito ocupados, 
entram nas bandas há poucos dias do Car-
naval. Elas praticamente não ensaiam, pois 

só são contratadas muito próximo do Car-
naval”, salientou. Já o maestro Adelson tem 
outra visão sobre o cenário, apontando um 
renascimento do frevo na cidade na última 
década, em parte, pelo incentivo do poder 
público. “Antes, tudo estava meio parado. 
Hoje, temos pelo menos 10 orquestras 
de frevo na Paraíba e eu fico feliz em sair 
pelas ruas, vê-las tocando e perceber que 
elas executam muito bem as músicas”, 
disse, em contraponto.
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Vivências

O Carnaval de Jaguaribe de antigamente 
era o segundo melhor da cidade. Só perdia em 
animação para o Carnaval do centro, porque 
na Duque de Caxias reinava imponente o famo-
síssimo corso, feito de automóveis, camionetes 
e caminhões que desfilavam cheios de gente 
fantasiada, num ir-e-vir que começava no sába-
do e só acabava na terça-feira à noite, quando 
os ricos iam para os bailes do Astréa ou Cabo 
Branco e a classe média se contentava com as 
matinês do Boêmios Brasileiros ou do Vetera-
nos de Jaguaribe. Ainda acontecia um Carnaval 
no Rogers, mas deste eu tenho pouco conhe-
cimento até porque Tambiá/Rogers ficava do 
outro lado da cidade e – como já disse muitas 
vezes  – Jaguaribe era o meu mundo.

Lembro que todos esperavam ansiosos, o 
desfile da terça-feira de Carnaval  na Avenida 
Conceição, parece-me que por iniciativa de seu 
Manuel Pires (pai de Creusa Pires), todos os 
grandes clubes desfilavam.

Mas, antes de falar sobre esse desfile da 
Conceição, é preciso dar mais asas à imagina-
ção e relembrar o não menos famoso “bloco 
dos homens vestidos de mulher” – hoje chama-
dos de Virgens de Tambaú, Peruas do Valentina 
ou bloco urso-gay.  Eram jovens de Jaguaribe 
que, na segunda-feira de manhã, faziam ponto 
na Vasco da Gama, ali no trecho entre a Rua da 
Concórdia e a Minas Gerais, onde hoje há um 
posto de gasolina da Esso. Com um belo es-
tandarte em que aparecia um homem de vasto 
bigode, vestido de mulher, os rapazes jagua-

ribenses botavam saia, muito justas, cabelos 
compridos às vezes com longas tranças e -  o 
principal -  armavam com duas quengas de 
coco, generosos e exuberantes sutiãs, blusas 
decotadas e meias que iam até às coxas, pinta-
vam o rosto destacando um batom forte sobre 
os lábios – e estavam pronto (a)s para o desfile 
que percorria todo o quadrilátero principal do 
bairro: Vasco da Gama, Coelho Lisboa, Rua João 
da Mata, Rua das Trincheiras, Rua da Palmei-
ra, Aderbal Piragibe e aí voltando à Vasco da 
Gama onde havia a dispersão – centenas de 
pessoas, a maioria parentes dos artistas, es-
perando o bloco dividindo a recepção entre 
aplausos e apupos.

O desfile da Avenida Conceição começava 
às 4 da tarde com os chamados blocos meno-
res. E a festa ia até as 10 da noite, a multidão 
se comprimindo para ver, de perto, as grandes 
atrações – os piratas de Jaguaribe, a escola de 
samba Noel Rosa, a tribo indígena Africanos 
e, sempre fechando a festa, como o espetáculo 
maior, o mais esperado, o mais aguardado e, 
sobretudo, o mais aplaudido – o famoso “Es-
quadrilha V”. Era o único que trazia o mais 
conhecido carro alegórico de João Pessoa, o 
avião com cabine, asas e tudo o mais, além dos 
pilotos trajados a caráter – sempre os mais 
aplaudidos.

Quando o Esquadrilha V terminava de des-
filar, a gente sabia que estava na hora de voltar 
pra casa. E que, naquele m omento, tinha aca-
bado mais um Carnaval.

Esta tem sido uma dúvida 
frequente de pais e demais 
educadores. Contudo, devo di-
zer que o velho dilema de falar 
ou não falar às crianças sobre 
as drogas não mais existe. O 
problema agora é o que lhes 
dizer e como lhes dizer. 

As crianças, desde o jar-
dim da infância até o final da 
adolescência, necessitam de 
informações 
e experiên-
cias que as 
ajudem a 
desenvolver 
atitudes e va-
lores, e assim 
sintam-se 
mais seguras 
para rejeitar 
caminhos fá-
ceis e falsos. 

Devemos 
ensinar as 
nossas crian-
ças desde 
cedo, que as drogas não são 
substitutas para os problemas 
existentes, nem um caminho 
de escape dos mesmos. 

Outro aspecto importante 
a lembrar, é que pais e mães 
devem se conscientizar que 
não existe uma idade limite 
para iniciar esta educação. A 
prevenção e os cuidados com 
o uso indevido destas subs-
tâncias deve começar desde  o 
momento que os pais planejam 

gerar um filho, haja vista que, 
como sabemos, tudo que uma 
mãe grávida consome será 
também absorvido pela crian-
ça que está em seu útero.

Ademais, devo lembrar 
que as atitudes e exemplos dos 
pais são muito importantes na 
educação, uma vez que as pes-
soas, especialmente as crian-
ças, seguem muito mais fácil 

os nossos passos que os 
nossos conselhos. Com 
isto, sem sombra de 
dúvidas, o bom exemplo 
dos pais constitui-se na 
mais eficiente vacina 
que a sociedade tem em 
relação ao uso indevido 
de drogas.

Outra questão que 
tenho ouvido de forma 
recorrente dos educa-
dores e sociedade em 
geral é a seguinte: Que 
segmentos sociais de-
vem se envolver numa 

campanha preventiva referen-
te ao abuso de drogas?

Arrisco afirmar que to-
dos os segmentos sociais, sem 
distinção, devem se envolver 
nestas campanhas. A respon-
sabilidade é de todos, indistin-
tamente, do poder público, da 
sociedade civil organizada, bem 
como de cada cidadão ou cida-
dã. Cada um fazendo a sua parte 
lá onde se encontre e de acordo 
com sua área de atuação. 

É essencial admitirmos 
que a formação de atitudes 
adequadas por parte de todos 
os cidadãos é mais importante 
que a informação sobre as dro-
gas e as suas possíveis conse-
quências.

Assim, certamente para 
o empoderamento da cons-
cientização e a consequente 
formação de bons hábitos, 
necessário se faz que se-
jam promovidas campanhas 
educativas ininterruptas e 
obedecendo as crenças, cos-
tumes e culturas regionais, 
por intermédio dos diversos 
meios de comunicação, bem 
como nos equipamentos e 
instituições públicas e priva-
das, pois certamente desta 
forma será possível fazer 
com que os pais e educado-
res em geral se deem conta 
deste grave problema em 
seus múltiplos aspectos, e, 
portanto consigam minimizar 
a omissão dominante passan-
do a empreender ações mais 
eficientes no enfrentamento 
deste mal. 

É pacífico o entendimen-
to que, nenhuma campanha 
educativa terá sucesso se não 
houver um envolvimento de 
todos os segmentos sociais, 
por isto. Precisamos não ape-
nas nos envolver, mas também, 
e principalmente nos compro-
metermos com essa causa.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

A várzea e os sem-terra, 
juntos e misturados

Acompanhei a ex-prefeita de Bananeiras 
no Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, 
evento organizado pela Presidência da Repu-
blica e que abriu espaço para o relato de boas 
práticas administrativas, incluindo-se nelas, en-
tre outras,  a ação da alcaidessa bananeirense. 
Quando da palestra do ministro Agnaldo Ribei-
ro, fiz questão, juntamente com o atual prefeito 
Douglas Lucena, de me acomodar na primeira 
fila, como forma de demonstrar a satisfação de 
ver e ouvir um paraibano, ocupante de impor-
tante posto no governo desta Nação. Quando 
da nomeação do ministro, diante da campanha 
torpe que lhe moveram visando impedir a pos-
se, inclusive, querendo responsabilizá-lo por 
acusações que pesaram no passado contra o 
seu avô, lembrei a fábula do Lobo e do Cordeiro 
e comentei:

“Depois de passar pelo pente fino dos 
órgãos de investigação e de apresentar justi-
ficativas para alguns procedimentos judiciais 
a que respondeu, o ministeriável foi acusado 
pela grande imprensa por ser herdeiro de uma 
história que remonta às Ligas Camponesas e 
a um trágico desenlace. Quando Aguinaldinho 
contava pouco mais de seis anos de idade, seu 
avô, líder do chamado Grupo da Várzea  foi 
responsabilizado pela morte do líder camponês 
João Pedro Teixeira. A Marcha das Margaridas 
resultaria também de uma ação criminosa da 
família do candidato a ministro. O neto teria sua 
vida pregressa tisnada pelos pecados atribuídos 
ao seu avô.

Como se não bastasse, o deputado foi acu-
sado do crime imperdoável de trabalhar pelos 
municípios que o elegeram, carreando recursos 
do orçamento da União para obras no interior 
da Paraíba.

Nunca é tarde para lembrar que o senador 
Humberto Lucena teve sua candidatura cassada  
por conta da distribuição de pobres calendários 
com que brindava seus correligionários anual-
mente. A  mídia nunca o perdoou por ter saído 
da Paraíba para derrotar, para a presidência do 
Senado, o carioca Nelson Carneiro, membro do 
Conselho Diretor do então poderoso Jornal do 
Brasil”.

O jovem ministro superou tudo isso e se 
revela um grande articulador político não só por 
estas plagas, como para as bandas de “alhures”, 
como dizia Renato Ribeiro. Dizem que AR foi o 
autor da façanha de levar Maluf ao famoso aper-
to-de-mão  de Lula, resultando daí o apoio do 
antigo desafeto do PT  à candidatura de Hadad 
e retirando da cena eleitoral outra paraibana, a 
Erundina, que seria candidata a vice-prefeita de 
São Paulo.

Em arrimo ao que afirmo, vejo nos jornais 
expressiva fotografia que demonstra à sacie-
dade a capacidade aglutinadora do  ministro 
paraibano. Na Assembleia conseguiu reunir em 
torno de seus propósitos eleitorais futuros uma 
meia dúzia de parlamentares dos mais diferen-
tes matizes ideológicos. O líder do Movimento 
dos Sem-Terra, o irrequieto Frei Anastácio, 
passou a formar fileira ao lado do que res-
tou do Grupo da Várzea, antigo agrupamento 
político-eleitoral que defendia a propriedade a 
ferro e a fogo contra as investidas dos pupilos 
do frade.

Linhas paralelas  nunca deveriam se encon-
trar, mas, ao que parece, na Paraíba, os aconte-
cimentos políticos contrariam até a geometria. 
Eu tinha que estar vivo para testemunhar essa 
auspiciosa e fraterna união do latifúndio com os 
sem-terra...

Ramalho 
LeiteO Carnaval de Jaguaribe

Quando e quem deve educar sobre drogas?

É essencial 
admitirmos que
atitudes adequadas 
por parte de todos 
os cidadãos é mais 
importante 
que a informação 
sobre as drogas 
e as suas 
consequências
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Fama e Os Embalos de Sábado à Noite serão 
exibidos hoje e amanhã na Estação Cabo Branco

Cinema

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de fevereio de 2013

Roteiro

O Projeto Estacine da Es-
tação Cabo Branco – Ciências, 
Cultura e Artes continua nesse 
final de semana com sua pro-
gramação especial para o mês 
de fevereiro. No sábado, com 
a ‘Mostra Musicais’, que abar-
ca produções desde os anos 
70 aos anos 2000, exibe hoje 
o musical Fama (Fame, EUA, 
1980), e, nos domingos, com 
filmes estrelados pelo ator 
John Travolta, que leva ama-
nhã ao público Os Embalos de 
Sábado à Noite (Saturday Ni-
ght Fever, EUA, 1977).

As exibições são gratuitas 
e são realizadas no miniaudi-
tório I da Estação das Artes, 
que tem capacidade para 115 
pessoas. Os filmes exibidos no 
Projeto Estacine são resultado 
de uma parceria entre a Es-
tação Cabo Branco, a Agência 
Nacional do Cinema (Ancine) 
e a vídeo locadora Kauai, com 
a proposta de promover a cul-
tura e o entretenimento atra-
vés da Sétima Arte.

Em Fama, o diretor Alan 
Parker coloca em cena ato-
res jovens em atuações vi-
brantes, produzindo um 
filme que marcou uma dé-
cada e sua geração. Nele, é 
contada a história de oito 
adolescentes, cada um com 
seu talento e anseios, e as 
suas rotinas na renoma-
da Escola Superior de Ar-
tes Performáticas de Nova 
York, Estados Unidos. Com 
músicas emocionantes e 
coreografias memoráveis, o 
musical fincou o seu lugar 
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Livro mapeia a produção audiovisual 
do Ceará e está disponível em e-book

Lançada no final de 2012, a Cartografia do Audio-
visual Cearense é resultado de pesquisa coordenada 
pelo cineasta Luiz Bizerril. A obra - que oferece o 
‘mapa’ do cinema do Ceará, incluindo análises e aspec-
tos sociais relacionados à produção audiovisual - está 
disponível em e-book (formato digital) e, dependendo 
da preferência do leitor, em uma bem elaborada edição 
impressa. O trabalho integra o programa de fomento 
ao audiovisual Imagens do Ceará, desenvolvido pelo 
Governo do Estado, com apoio da Agência Nacional do 
Cinema (Ancine/MinC), Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e Banco do Nordeste do Brasil.

Feliz Carnaval!?
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@gmail.com

Elton John deve to-
car com Dave Grohl (Foo 
Fighters e ex-Nirvana) 
no novo disco da banda 
norte-americana Queens 
Of The Stone Age. O dis-
co ainda não tem nome, 
mas está previsto para 
ser lançado em março 
deste ano. O músico Elton 
John vem a Recife no dia 
12 de março. Já a Queens 
Of The Stone Age vem ao 
brasil um pouco depois. A 
banda faz uma apresen-
tação no segundo ano 
do Festival Lollapalooza, 
em São Paulo, no dia 30 
de março.

Elton John vai tocar 
no disco da Queens 
Of The Stone Age

A Fox deu sinal verde 
para Uma Noite no Museu 3. 
Ben Stiller volta a interpretar 
o vigia noturno Larry Daley, 
e Shawn Levy retorna para 
a direção. A estreia foi mar-
cada para 25 de dezembro 
de 2014. O primeiro filme 
se passou no Museu de His-
tória Natural de Nova York, 
enquanto a sequência se 
ambientava no Instituto Smi-
thsonian, em Washington. 
Thomas Lennon, roteirista 
dos dois primeiros filmes, 
escreveu o esboço do tercei-
ro. Ainda não há cronograma 
de filmagens.

Uma Noite no 
Museu 3 estreia 
no Natal de 2014

Mídias em destaque

Drops & notas

nesse gênero tanto que até 
hoje é lembrado e cultuado.

O musical teve, em 2009, 
a produção do seu remake. 
O novo Fama deixou de lado 
questões tratadas no original, 
como pobreza, exploração 
sexual e drogas, optando por 
se tornar mais ‘teen’ com o 
intuito de conquistar o mer-
cado adolescente que segue a 
saga dos vampiros de Stephe-
nie Meyer e da franquia High 
School Music, da Disney. No 
Fama, da década de 80, os in-
cipientes artistas são levados 
a uma pressão psicológica, em 
um ambiente extremamente 
competitivo, na tentativa de 
serem aceitos na tradicional 
Escola de Artes para prova-
rem que são os melhores e al-

Aproveitando a passagem do Carnaval, quero referir-me 
à recente decisão da Promotora xará de Leila Diniz, que proi-
biu a prefeitura de Teresina, capital do Piauí, de destinar re-
cursos financeiros para os festejos momescos que já têm iní-
cio neste sábado e, oficialmente, se prolongam até à próxima 
terça-feira. 

De nome assemelhado ao da irreverente atriz Leila Diniz, 
a promotora de Justiça Leida Diniz, não parece ser tão festiva 
ou, pelo menos, amante de distrações e festividades popula-
res, principalmente quando são custeadas com o dinheiro pú-
blico. Já no ano passado, ela havia ordenado a suspensão de 
verbas para as escolas de samba, o que inviabilizou os desfiles 
na Marechal, avenida em que acontecem os desfiles carnava-
lescos na capital piauiense. 

Diferente da atriz já falecida Leila Diniz – considerada 
uma revolucionária que adorava o carnaval –, a promotora 
não angariou muita simpatia e aceitação por parte da grande 
maioria da população teresinense, com suas decisões alusivas 
às festas e animações carnavalescas. 

Para justificar a sua decisão, agora em 2013, Leida Diniz, 
a promotora, tem um bom e irrefutável argumento: o prefeito 
de Teresina, Firmino Filho, prometeu “reduzir drasticamente 
as despesas com publicidade e com eventos festivos” e cuidar 
da “boa aplicação dos recursos públicos satisfazendo os direi-
tos essenciais dos pobres” como saúde, educação e transporte.

 Aqui na Paraíba, não se constata providência idêntica, 
mesmo considerando que o nosso Estado está, como o Piauí, 
sofrendo a desolação da seca que, embora seja um fenômeno 
cíclico da natureza, portanto previsível, se repete, se repete e 
se repete. E ninguém conseguiu debelar o seu acontecimento 
nem as suas funestas consequências.

Partiu do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, po-
rém, o anúncio de uma medida que por cento irá pôr muita 
areia na manteiga de muitos prefeitos, reeleitos ou noviços 
ansiosos para mostrarem a cara no primeiro trio elétrico que 
aparecer (o único, talvez, nas pequenas cidades), empenhan-
do os mirrados repasses do FPM, que nem perto chegam como 
suficientes para saldar as dívidas da gestão anterior.

O que determinou o TCE, e alardeado por todos os seg-
mentos midiáticos convencionais e virtuais, é que os prefeitos 
terão 30 dias para prestar contas de gastos com eventos car-
navalescos. Como está bem explícito em chamadas de primeira 
página em alguns jornais impressos locais, a exigência é espe-
cífica para os prefeitos que decretaram calamidade pública em 
seus municípios por motivo da seca. Aos demais, feliz Carnaval!

O musical Fama, de Alan Parker, mostra a rotina de jovens artistas em Nova York

cançarem a tão sonhada fama 
no show business.

Em Os Embalos de Sá-
bado à Noite, John Travolta 
interpreta Tony Manero, um 
jovem do Brooklyn que pos-
sui um emprego em uma loja 
de tintas, mas que apenas se 
realiza quando expõe as suas 
excelentes performances em 
dança nas boates de disco 
music. O filme conta ainda a 
complicada vida amorosa de 
Tony e os seus questionamen-
tos sobre como encara o seu 
cotidiano e o seu destino, isso 
tudo enquanto o dançarino se 
prepara para participar de um 
concurso em uma discoteca.

O filme transformou a 
disco music em febre mun-
dial graças à trilha sonora que 

alavancou a carreira dos Bee 
Gees, que andava em baixa nos 
anos 70, e que em Os Embalos 
de Sábado à Noite emplacou 
sete canções, cinco especial-
mente compostas para a trilha 
e duas resgatadas de álbuns 
anteriores da banda, e graças 
as atuações de John Travolta 
e da sua companheira de pista 
Stephanie, interpretada pela 
atriz Karen Gorney. O diretor 
John Badham conseguiu im-
primir ao filme uma identida-
de e ao mesmo tempo cenas 
instantaneamente reconhe-
cidas no mundo do cinema, 
como é a sequência de aber-
tura em que John Travolta ca-
minha pela calçada com seu 
gingado característico ao som 
da música ‘Stayin’ alive’.

FOTOS: Divulgação

Em cartaz

Para Maiores

Naomi Watts em uma cena do filme Para Maiores

Um adolescente de 15 anos 
tenta a todo custo encontrar um filme 
proibido, chamado “Movie 43”. Para 
tanto ele conta com a ajuda de seu 
irmão caçula, um gênio da informática 
apesar de ter apenas 11 anos. Logo 
eles descobrem que Movie 43 é na 
verdade a composição de 14 curta-
metragens, sendo que alguns deles 
são paródias dos super-heróis mais 
famosos da atualidade, como Super
-Homem, Batman e Mulher-Maravilha.

Foto: Divulgação
TAINÁ – A ORIGEM (BRA, 2012). Gênero: Aventura. 
Duração: 83 min. Classificação: Livre. Direção: Rosane 
Svartman, com Wiranú Tembé, Beatriz Noskoski, Igor 
Ozzy. A floresta amazônica é invadida por piratas da 
biodiversidade e a jovem índia Maya acaba tornando-
se vitima dos bandidos, deixando órfã a bebê Tainá. 
A criança é salva pelo pajé Tigê, que só a devolve para 
seu povo cinco anos depois, quando será escolhido o 
novo líder defensor da natureza. A indiazinha resolve 
encarar os malfeitores, desvendando o mistério de 
sua própria origem. CinEspaço 2: 14h, 15h40, 17h30 
e 19h20. Manaíra 8: 13h15, 15h30, 17h30 e 19h40. 
Tambiá 4: 14h20, 16h0 e 18h20.

MONSTROS S.A 3D (Monsters Inc., EUA, 2001). 
Gênero: Animação. Duração: 104 min. Classificação: 
Livre. Direção: Peter Docter e David. Monstros S.A. é 
a maior fábrica de sustos existente. Localizada em 
uma dimensão paralela, constrói portais que levam 
os monstros para os quartos das crianças, onde as 
assustam para gerar a fonte de energia necessária 
para a sobrevivência da fábrica. Porém, a garota Boo 
sem querer indo parar no mundo dos monstros e 
provoca a expulsão de ambos para o mundo real. 
CinEspaço 3: 14h e 16h. 

MEU NAMORADO É UM ZUMBI (Warm Bodies, EUA, 
2012). Gênero: Terror. Duração: 97 min. Classificação: 
10 anos. Direção: Jonathan Levine, com Nicholas Hoult, 
Teresa Palmer. But R é um zumbi tentando se adaptar à 
sua nova condição. Ele não faz ideia do que aconteceu, 
quem ele era ou mesmo seu nome. Em meio a esta 
crise existencial, encontra Julie uma garota humana 
que ele precisa proteger desesperadamente. Tambiá 
5: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50.

AS AVENTURAS DE TADEO (Las Aventuras de Tadeo 
Jones, ESP, 2012). Gênero: Animação. Duração: 90 
min. Classificação: Livre. Dublado. Direção: Enrique 
Gato. Tadeo é um trabalhador simples, mas de 
espírito aventureiro, que vive em Chicago. Um dia, ele 
é confundido com um arqueólogo bastante conhecido 
e, por causa disto, é enviado para uma expedição 
no Peru. Lá, ele precisa enfrentar uma organização 
criminosa que deseja saquear uma cidade inca recém 
descoberta. Manaíra 7/3D: 12h20, 14h20, 16h30 e 
18h40. Tambiá 6/3D: 14h e 15h45.

FOGO CONTRA FOGO (Fire with Fire, EUA, 2012). Gênero: 
Suspense. Duração: 96 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: David Barrett, com Bruce Willis, Rosario 
Dawson. Josh Duhamel e 50 Cent. Depois de um dia de 
trabalho, o jovem bombeiro Jeremy Coleman sai para 
beber com os amigos e acaba presenciando um crime 
brutal. Auxiliando o detetive Mike Cella, ele concorda 
em identificar o agressor. Mas o assassino comprova 
que sabe quem ele é e começa a ameaçá-lo. Ele se une 
a uma gangue rival para conseguir proteção. Manaíra 
4: 12h45, 15h, 17h10, 19h30 e 21h50.

PARA MAIORES (Movie 43, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia. Duração: 98 min. Classificação: 16 anos.  
Direção: Bob Odenkirk, Brett Ratner, Elizabeth Banks 
e outros, com Hugh Jackman, Emma Stone, Anna Faris 
e Gerard Butler. Um adolescente de 15 anos tenta a 
todo custo encontrar um filme proibido, chamado 
“Movie 43”. Para tanto ele conta com a ajuda de seu 
irmão caçula, um gênio da informática apesar de ter 
apenas 11 anos. Logo eles descobrem que Movie 43 
é na verdade a composição de 14 curta-metragens, 
sendo que alguns deles são paródias dos super-heróis 
mais famosos da atualidade, como Super-Homem, 
Batman e Mulher-Maravilha. Manaíra 3: 13h30, 16h, 
18h20 e 20h40.

DJANGO LIVRE (Django Unchained, EUA, 2012). Gênero: 
Faroeste. Duração: 165 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Quentin Tarantino, com 
Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz. Djan-
go é um escravo liberto pelo caçador de recompensas 
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, 18h e 
21h30. Tambiá 1: 14h, 17h e 20h.

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 encar-
regado de capturá-lo. CinEspaço 1: 14h. Manaíra 8: 
21h40. Tambiá 4: 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: 17h20

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 2: 16h15 e 21h20.

INATIVIDADE PARANORNAL (A Haunted House, EUA, 
2013). Gênero: Comédia. Duração: 86 min. Classifica-
ção: 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: 20h50. Tambiá 3: 14h45, 16h45, 
18h45 e 20h45.

OS MISERÁVEIS (Les Miserables, GBR, 2012). Duração: 
157 min. Classificação: 12 anos. Gênero:, Musical. Dire-
ção: 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 
1: 14h10, 17h40 e 21h.

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 2: 21h10. 
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: 18h, 
20h e 22h. Manaíra 2: 14h e 19h. Manaíra 5: 13h, 
15h10, 17h20, 19h50 e 22h. Tambiá 6/3: 17h30, 
19h15 e 21h.

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. Tambiá 2: 16h30, 
18h30 e 20h30. 

DETONA RALPH (Wreck-It Ralph, EUA, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 101 min. Classificação: 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: 14h30 .
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Literatura

Evento organizado pelo Núcleo Blecaute será 
aberto hoje, em Campina Grande, e faz uma
homenagem ao poeta Sérgio de Castro Pinto 

igrações e Divergências na Li-
teratura”. Este é o tema do IV 
Encontro de Literatura Contem-
porânea, que, por sua vez, faz 
parte do XXII Encontro da Nova 
Consciência. O evento acontece 
em Campina Grande, no antigo 
prédio de Administração da 

UEPB, amanhã e segunda-feira das 10h às 18h, e o seu 
objetivo é de trazer um painel acerca das duas noções 
que operam nas fronteiras estéticas e espaciais da lite-
ratura brasileira e internacional. O evento é organizado 
pelo Núcleo Literário Blecaute e XVII Encontro da Nova 
Consciência.

Dentro da programação do evento, está uma home-
nagem ao escritor paraibano Sérgio de Castro Pinto, por 
meio dos membros do Núcleo Literário Blecaute. Autor 
de obras clássicas da poesia paraibana e brasileira, como 
A Ilha na Ostra e Zoo Imaginário, Sérgio de Castro Pinto 
é nacionalmente premiado e considerado o maior poeta 
paraibano vivo pelos críticos e poetas contemporâneos.

Bruno Gaudêncio, organizador do evento, diz que 
o encontro nunca realizou homenagens antes e que o 
primeiro homenageado não poderia ser outro escritor. 
“Neste ano a gente percebeu que havia um espaço para a 
homenagem, e aí deixou bem claro que o primeiro nome 
deveria ser Sérgio de Castro Pinto. Eu o considero um dos 
melhores poetas paraibanos de todos os tempos. Ele é 
um poeta conhecido, naturalmente, mas é muito pouco 
pela grande contribuição que ele faz para a literatura. 
Também acredito que ele nunca foi homenageado aqui 
em Campina Grande, então a gente idealizou e pensou 
nele como sendo o primeiro homenageado do evento”, 
comenta.

Literatura 
em pauta

Cairé Andrade
Especial para A União

A Secretaria de Estado da Cul-
tura (Secult) iniciou os pagamentos 
referentes aos projetos contemplados 
no Prêmio Linduarte Noronha – Pro-
dução de Obras Audiovisuais Inéditas. 
Fortalecendo circuitos cineclubistas e 
atividades cinematográficas do Estado, 
foram concedidos prêmios em três ca-
tegorias: Curta-metragem, Revelando a 
Paraíba e Renovação e Desenvolvimen-
to da Atividade Cineclubista.

Para a realização de curtas-metra-
gens foi disponibilizado apoio financeiro 
bruto de R$ 37.600,00, para cada um 
dos quatro roteiros contemplados. Já 

na modalidade Revelando a Paraíba foram 
contemplados 13 projetos que vão receber 
uma premiação de R$ 12.600,00 cada. Na 
categoria Renovação e Desenvolvimento 
da Atividade Cineclubista foram selecio-
nados três projetos, com financiamento 
de R$ 5.500,00.

O contador do Fundo de Incentivo à 
Cultura (FIC), Walmor Soares, informou 
que os autores dos projetos seleciona-
dos deverão informar o número da conta 
corrente para que os pagamentos sejam 
efetuados durante a execução dos proje-
tos. A Secretaria de Cultura fará contatos 
com os proponentes que tiveram projetos 

selecionados. Outras informações podem 
ser solicitadas através do telefone 3218-
4168.

Prêmio Linduarte Noronha
O Prêmio Linduarte Noronha preten-

de estimular a produção e a circulação da 
produção audiovisual paraibana. Em sua 
segunda edição, o prêmio destinou R$ 375 
mil para apoio a realizações audiovisuais 
e atividades cineclubistas, contabilizando 
um acréscimo de R$ 150 mil em relação a 
sua primeira edição.

O edital é uma homenagem a um 
dos expoentes do cinema paraibano. 

Precursor do Cinema Novo, Lindu-
arte Noronha tornou-se referência 
para o cinema brasileiro a partir de 
sua obra mais célebre, o curta-me-
tragem Aruanda, obtendo grandes 
repercussões estéticas e inspirando 
cineastas como Glauber Rocha. Lin-
duarte foi repórter, crítico de cine-
ma, procurador do Estado, professor 
do Departamento de Comunicação 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e dirigiu a Rádio Tabajara 
AM. Ele faleceu em janeiro de 2012, 
deixando um legado histórico de 
contribuição ao Estado da Paraíba.

Sérgio realizará uma incursão sobre o Grupo 
Sanhauá em sua palestra Poesia e Transgressão no 
primeiro dia do encontro. Bruno explica como será 
a palestra. “O mote da palestra vai ser o Grupo Sa-
nhauá, que atuou nos anos 50 e 60 e que revolucio-
nou a poesia paraibana. Como ele fez parte do grupo, 
ele vai relembrar dos momentos e contar um pouco 
sobre a experiência dele”.

Ainda entre os destaques, também haverá uma 
série de lançamentos importantes: Ouro dentro 
da Cabeça, da romancista Maria Valéria Rezende; 
Cores da Paixão, da poetisa e romancista Mercedes 
Cavalcanti; Rapunzel e Outros Poemas de Infância, 
do poeta Jairo Cézar; Guia de Sobrevivência Para Fins 
dos Tempos, do romancista Ricardo Kelmer; Palavras 
que Devoram Lágrimas (ou a Felicidade Cangaceira), 
do romancista Roberto Menezes e O Voo da Borbole-
ta Negra, do dramaturgo e romancista Paulo Vieira. 
Além destes livros, haverá o lançamento da Revista 
de Literatura Erótica Sexus, dirigida pelo escritor 
Bruno Ribeiro.

A escolha do tema, de acordo com Bruno Gau-
dêncio, surgiu a partir de uma mudança histórica 
na repercussão dos escritores paraibanos. “Todo 
ano a gente escolhe um tema que possibilite uma 
diversidade de abordagem, neste ano o tema nasceu 
de uma reflexão, onde, antes, para ser um escritor 
paraibano consagrado, deveria migrar para o Sul 
do país. Hoje a gente nota uma mudança quanto a 
isso. A nossa ideia foi de juntar esses dois conceitos 
e pensar um pouco nisso a partir da realidade da 
literatura paraibana”, conclui.

O evento é promovido pelo artista visual Flaw 
Mendes e pelos escritores Bruno Gaudêncio, João 
Matias e Janaílson Macêdo do Núcleo Literário Ble-
caute, e também pela ONG Nova Consciência, res-
ponsável pelo XXII Encontro da Nova Consciência.  

“M
O Encontro
de Literatura 
Contemporânea, que 
chega à quarta edição, 
é coordenado por 
Bruno Gaudêncio
(acima) e vai
homenagear
Sérgio de Castro 
Pinto (abaixo)
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Aumenta o número de 
adoções de crianças negras 
no Distrito Federal

Carga roubada 
UFPB recebe pedra e madeira no lugar de equipamentos

A Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) recebeu na manhã de 
ontem pedras, madeiras e isopor no 
lugar de equipamentos destinados 
ao Laboratório de Aplicações de Ví-
deo Digital (Lavid). A descoberta foi 
constatada quando as caixas foram 
abertas na sede do Lavid.

Logo que tomou conhecimento, 
o coordenador do Lavid, professor 
Guido Lemos, determinou que as 
caixas fossem lacradas e o local onde 
elas estavam isolado. Em seguida, ele 
resolveu solicitar investigação por 
parte da Polícia Federal para des-
cobrir quem foi o autor da troca do 
material.

A carga completa está avaliada 
em R$ 1 milhão e incluia equipamen-
tos de áudio, câmeras e projetores 
que seriam usados na montagem de 
um cinema no campus de João Pes-
soa. Apenas dois equipamentos de 
áudio estavam nas caixas.

Durante as investigações, a Po-
lícia Federal vai tentar localizar o 
fornecedor, a transportadora e quem 
recebeu o material na universidade.

Em nota, a UFPB informou que 
“está tomando todas as medidas ad-
ministrativas, inclusive junto à Polí-
cia Federal para a devida apuração 
do fato, com investigação de todos os 
processos de entrega e recebimento 
dos equipamentos importados”.

EUA
O professor Guido Lemos in-

Rio de Janeiro - No pe-
ríodo do Carnaval as pes-
soas não devem prescindir 
do uso da camisinha para se 
proteger de doenças como 
a clamídia. Desconhecida do 
grande público, a doença 
sexualmente transmissível 
é considerada pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) a principal causa evi-
tável da infertilidade de ho-
mens e mulheres, em todo 
o mundo. Segundo o presi-
dente regional da Socieda-
de Brasileira de Patologia 
Clínica do Rio de Janeiro, 
Hélio Magarinos Torres Fi-
lho, a doença afeta princi-
palmente as mulheres.

De acordo com a OMS, 
ocorrem 92 milhões de no-
vos casos da infecção a cada 
ano. A preocupação, acen-
tuou, é que essa doença 
acomete mais a população 
jovem. No Brasil, cerca de 
10% das jovens na faixa de 
15 anos a 24 anos, atendidas 
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS), são identificadas 
com a doença, de acordo 
com estudo elaborado em 
2011 pela Secretaria de Es-
tado da Saúde de São Pau-
lo. “Como é uma doença 
sexualmente transmissível, 
(a clamídia) ataca mais as 
pessoas que têm múltiplos 
parceiros. Por isso, acomete 
pessoas mais jovens”.

Sintomas
Especialista em reprodu-

ção humana pela Federação 
Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrí-
cia (Febrasgo) e membro 
da Rede Latino-Americana 
de Reprodução Assistida 
(Redlara), Márcio Coslovsky 
explicou que a clamídia é 
um micro-organismo, trans-
missor de uma bactéria que 
acomete casais em plena ati-
vidade sexual. “Não apare-
ce no preventivo, no exame 
de sangue comum. Não dá 
ardência, não dá mau chei-
ro nem dá secreção vaginal 
exagerada. A pessoa sim-
plesmente não sabe que tem 
(a doença)”, disse.

Hélio Magarinos confir-
mou que a infecção é pior 
na mulher porque vem, em 
geral, sem sintomas. “Na 
mulher, preocupa um pou-
co mais por causa disso”. 
Ele advertiu, contudo, que a 
clamídia só vai causar infer-
tilidade depois de um tem-
po de infecção. “Ela começa 
a sair do útero e vai para as 
trompas (onde pode cau-
sar danos por obstrução ou 
aderência) e causar inferti-
lidade na mulher”. A clamí-
dia é causada pela bactéria 
Chlamydia trachomatis. Se-
gundo a OMS, a doença res-
ponde por 25% das causas 
de infertilidade, sendo 15% 
nas mulheres e 10% nos ho-
mens. 

Camisinha 
evita infecção
por clamídia

Carnaval

formou que na manhã de ontem 
ao conferir o material não estava o 
que havia sido solicitado, ou seja, os 
equipamentos audiovisuais, como 
uma mesa de áudio 7.1, uma câ-
mera K4 e projetores. Os produtos 
haviam sido adquiridos de um esta-
belecimento nos Estados Unidos. O 
coordenador do Lavid lamentou o 
ocorrido, mas tem a certeza que o 

caso será solucionado com a inter-
venção da Polícia Federal.

Lemos disse que o setor de im-
portação da UFPB vai elaborar um 
relatório que será encaminhado para 
a transportadora responsável pelo 
transporte e a entrega dos equipa-
mentos para que seja pago o seguro. 
Fotos das caixas com o material serão 
anexadas a um relatório para a aber-

tura de processo investigativo na Po-
lícia Federal. As investigações podem 
ter a participação da Interpol, pois os 
equipamentos podem ter desapareci-
do ainda em Nova Iorque, cidade de 
onde saiu a carga. Os equipamentos 
de áudio estão avaliados, os mais ba-
ratos, em US$ 3 mil, e seriam utiliza-
dos na montagem de um cinema 3D 
no Campus de João Pessoa da UFPB.

Caixas, aonde deveria haver equipamentos para o Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital, exibiam madeiras 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Jovens e adultos interessados em con-
cluir o Ensino Fundamental podem se ins-
crever no Exame Nacional de Certificação 
de Competências (Encceja) 2013 até o pró-
ximo dia 22 de fevereiro. A participação no 
Exame é destinada a pessoas com no míni-
mo 15 anos, completados na data de reali-
zação do Exame, que residam no Brasil.

As provas ocorrerão em 14 de abril, 
nos turnos matutino e vespertino, em 
todas as Unidades da Federação. A parti-
cipação é voluntária e gratuita, e as ins-
crições deverão ser feitas exclusivamente 
pela internet.

Os interessados em participar do Enc-
ceja 2013 poderão se inscrever em uma ou 
mais das áreas do conhecimento do En-
sino Fundamental: 1) Língua Portuguesa 
(com redação), Língua Estrangeira Moder-

na, Educação Física e Educação Artística; 
2) Matemática; 3) História e Geografia; e 
4) Ciências Naturais.

Está assegurado o atendimento dife-
renciado aos participantes que comprova-
rem necessidade. Ainda em fevereiro será 
publicado Edital para aplicação do Encceja 
2013 a participantes privados de liberdade 
e adolescentes cumprindo medidas socio-
educativas.

Os resultados do Encceja podem ser 
utilizados para obter a certificação de 
conclusão do Ensino Fundamental, a crité-
rio das secretarias estaduais de Educação. 
Portanto, no ato da inscrição, o participan-
te deverá indicar a Secretaria Estadual de 
Educação em que pleiteia a certificação.

A escolha da Secretaria não está con-
dicionada ao local de residência dos ins-

critos, que têm o direito de escolher qual-
quer das opções apresentadas no Edital. 
Compete ainda às Secretarias de Educação 
definir os procedimentos complementa-
res, com base nos resultados do Encceja 
2013, e certificar os aprovados, quando 
for o caso.

O Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos 
(Encceja) tem como objetivo avaliar as ha-
bilidades e competências básicas de jovens 
e adultos que não tiveram oportunidade 
de acesso à escolaridade regular na ida-
de apropriada. O participante se submete 
a uma prova e, alcançando o mínimo de 
pontos exigido, obtém a certificação de 
conclusão daquela etapa educacional. O 
exame é aplicado anualmente e a adesão 
das redes de ensino é opcional.

Encceja prorroga inscrições até dia 22

Os estudantes pré-selecio-
nados na segunda chamada do 
ProUni (Programa Universidade 
para Todos) têm até a próxima 
terça-feira (19) para fazer a ma-
trícula na instituição de ensino. O 
resultado da segunda convocação 
está liberado para consulta pela 
internet no site do programa.

Os candidatos não selecio-
nados nesta segunda chamada 
podem integrar a lista de espera 
do programa. A adesão deve ser 
feita em 24 e 25 de fevereiro. A 
primeira convocação da lista de 
espera será divulgada no dia 28.

Criado pelo Governo Fede-
ral em 2004 e institucionalizado 
pela Lei nº 11.096, de 13 de ja-
neiro de 2005, o ProUni oferece 
a estudantes brasileiros de baixa 

renda bolsas de estudos integrais 
e parciais (50% da mensalidade) 
em instituições particulares de 
educação superior que ofereçam 
cursos de graduação e sequen-
ciais de formação específica.

O resultado da segunda cha-
mada pode ser consultado na pá-
gina do programa na internet.

No site do programa estão 
detalhados os procedimentos 
necessários para obter a bolsa 
de estudos. Além de documentos 
pessoais, o candidato deve apre-
sentar comprovantes de residên-
cia, de rendimentos, de conclusão 
do Ensino Médio, entre outros.

O programa
O ProUni concede bolsas de 

estudo integrais e parciais em 

instituições privadas de educa-
ção superior para cursos de gra-
duação e sequenciais de forma-
ção específica. Para o primeiro 
semestre deste ano, foram ofe-
recidas 162.329 bolsas. O balan-
ço final do programa registrou 
1.032.873 inscritos.

As bolsas aumentaram em 
relação ao número oferecido no 
segundo semestre de 2012, quan-
do foram ofertadas 90.311 bolsas 
- 72.018 a menos que este ano. 
Em relação ao primeiro semestre 
de 2012, houve redução - foram 
oferecidas no período 195.030 
bolsas, 32.701 a mais que neste 
ano.

Tem direito à bolsa integral o 
candidato com renda familiar por 
pessoa até um salário mínimo e 

meio (R$ 1.017). Para as bolsas 
parciais (50% da mensalidade), 
a renda familiar deve ser até três 
salários mínimos (R$ 2.034) por 
pessoa.

Selecionados têm até dia 19 para fazer matrícula
segunda Chamada do Prouni

Foto: Divulgação/UFPB

Programa oferece
a estudantes
brasileiros de baixa 
renda bolsas de
estudos integrais
e parciais com 50% 
da mensalidade
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Termo de cooperação 
assinado entre os Ministé-
rios da Justiça e Educação 
garantiu a oferta de cursos 
profissionalizantes para 815 
pessoas privadas de liberna-
dade na Paraíba por meio 
do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), que 
até 2014 deverá atender 
1.196 paraibanos. 

Na primeira fase, que 
será desenvolvida ao longo 
de 2013 e 2014, os cursos 
serão oferecidos fora das 
unidades prissionais para os 
regimes aberto, semi aberto 
e para os egressos do siste-
ma prisional. Na segunda 
etapa, que será iniciada em 
2014, os cursos serão ofere-
cidos nas salas de aula das 
próprias unidades prisio-
nais aos presos de regime 
fechado e provisórios. 

Os privados de liber-
dade que participarem dos 
cursos profissionalizantes 
têm a pena reduzida. A le-
gislação de execução penal 
define que para cada 12 
horas de estudos regulares 
há remissão de um dia. A 
gerente de Ressocialização 
da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap), 

Ziza Maia, comentou que o 
trabalho realizado pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Seap, e o bom relacio-
namento mantido com o 
Ministério da Justiça possi-
bilitaram a criação de vagas 
exclusivas para detentos 
paraibanos no âmbito do 
Pronatec, cujos cursos de-
verão ser oferecidos a par-
tir do segundo semestre. 

Ela adiantou que a par-
tir de março começarão as 
inscrições para o ciclo de 
cursos profissionalizantes 
ministrados pelas unidades 
do sistema S – Sesi e Sem 
ai – e o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (IFPB ), 
que no ano passado aten-
deu 812 presidiários. 

Construção e turismo
Ziza Maia disse que o 

número de vagas para este 
ano ainda não foi definido, 
mas as projeções indicam 
a oferta de 980 vagas para 
cursos que vão contemplar 
as profissões que estão 
mais em evidência, a exem-
plo da construção civil e tu-
rismo. No ano passado, fo-
ram oferecidos doze cursos 
de cozinha básica, corte e 
costura, confecção de bolas 
de couro, instalador hidros-
sanitário, instalador elétri-
co residencial, impressor 
serigráfico e pizzaiolo.

A gerente de Ressoc iali-
zação da Seap enfatizou que 
no primeiro ano do ciclo de 

Estado vai capacitar 815 presos
ressocialização

Detentos terão acesso a 
cursos profissionalizantes 
por meio do Pronatec Teste para motorista 

que usou droga em sP

rei Momo recebe
a chave do rio 

Municípios são alvo 
de ataques em sc

São Paulo – Os motoristas que 
forem parados em blitze policias no 
Estado de São Paulo poderão ser sub-
metidos ao teste de um novo equi-
pamento, capaz de identificar o uso 
de drogas. Por meio da saliva, será 
possível detectar, em dez minutos, o 
consumo de cocaína, maconha, me-
tanfetamina, fenilciclidina (conhecida 
também pela sigla PCP) e opiáceos.

Na capital paulista, as blitze já 
começam neste Carnaval, durante a ma-
drugada (entre a meia-noite e às 5h). 
Serão feitas três dessas operações por 
noite, sendo empregados 20 aparelhos 
capazes de detectar uso de drogas em 
cada uma. Além disso, mais de 3 mil po-
liciais devem intensificar a fiscalização 
em todo o Estado. A operação de fiscali-
zação no Estado passará a ser conjunta, 
com a participação da Policia Militar, Po-
lícia Civil, com delegado e investigador, 
e Polícia Técnico-Científica, que levará 
peritos. Com isso, o boletim de ocorrên-
cia poderá ser feito na mesma hora. Os 
novos equipamentos de identificação de 
drogas só serão usados com motoris-
tas que apresentarem comportamento 
alterado e cujo teste do bafômetro não 
tenha acusado embriaguez. 

Rio de Janeiro - Ao som de Ci-
dade Maravilhosa e sob o forte sol do 
meio-dia, o prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes, entregou ontem a 
chave da cidade ao Rei Momo, que em 
seguida declarou aberto o Carnaval 
carioca em 2013. A festa, que contou 
com a presença da cantora Alcione e 
da bateria da Unidos da Tijuca, repre-
senta a transição simbólica de poder 
do prefeito para o monarca, que “go-
verna” o Rio durante a folia.

“Desejo a todos os cariocas um 
carnaval de muita paz, alegria e cele-
bração. Passo ao Rei Momo todo o po-
der que me foi concedido pelas urnas. 
Fui!”, brincou o prefeito, que reveren-
ciou e beijou a mão de Milton Júnior, 
que já ocupa o posto de rei do carnaval 
há cinco anos. O Rei Momo chegou ao 
Palácio da Cidade, sede da prefeitura, 
no bairro de Botafogo, acompanhado 
da rainha e das duas princesas do 
carnaval, em um carro modelo Phanton 
de 1929. O monarca foi recebido pela 
Confraria do Garoto, tradicional grupo 
que desfila no carnaval carioca. Seus 
integrantes levantavam placas nas 
quais se lia saudações como Viva a 
Monarquia, O Rio É Alegria e Welcome.

Florianópolis - Seis municípios 
foram alvo de ataques criminosos 
entre a noite da última quinta-feira e 
madrugada de ontem em Santa Catari-
na. Em São Bento do Sul, região norte, 
ocorreu o primeiro atentado desde que 
teve início esta onda de violência no 
Estado, no último dia 30. Um caminhão 
foi incendiado na cidade. Não houve 
vítimas em nenhuma das ocorrências, 
de acordo com a Polícia Militar (PM). 
Até agora são 80 ataques em 25 mu-
nicípios. A ocorrência mais frequente 
é a de incêndios de ônibus, com 32 
registros. Joinville e Florianópolis lide-
ram em número de atentados, com 11 
e 15, respectivamente.

Por volta da meia-noite, um 
caminhão foi incendiado no bairro 
Centenário, em São Bento do Sul. O 
proprietário do veículo, com a ajuda de 
vizinhos, controlou o fogo antes que as 
chamas atingissem o tanque de com-
bustível. Em Florianópolis, na cidade de 
São José, quatro adolescentes para-
ram um ônibus e, armados, ordenaram 
que motorista e cobrador descessem. 
Eles jogaram um líquido inflamável 
no veículo e atearam fogo. No dia 6, o 
município já havia sido alvo de ataque 
a ônibus de transporte coletivo.

FoTo: Ortilo Antônio

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

cursos profissionalizantes 
os detentos tinham receio de 
participar, mas a Secretaria 
conseguiu quebrar arestas 
e eles próprios procuram 
saber quando começam as 
inscrições. Ela comentou 
que os critérios para o pre-
sidiário participar do curso, 
além do interesse, é possuir 
documentação e apresentar 
bom comportamento dentro 

das unidades prisonais.  Ziza 
Maia explicou que o bom 
comportamento dos deten-
tos se faz necessário, tendo 
em vista que alguns cursos 
utilizam instrumentos cor-
tantes. “Nós não podemos 
comprometer a integridade 
física dos ministrantes dos 
cursos, por isso esse é um 
dos nossos critérios”, escla-
receu. 

Rio de Janeiro – A história 
de Viviane Cristina de Olivei-
ra, de 37 anos, poderia ser fa-
cilmente confundida com a de 
muitas outras mulheres casadas 
com presidiários no Rio de Ja-
neiro. Isso se não fosse por uma 
diferença: por causa da prisão 
do marido, ela acabou se en-
volvendo com atividades ilícitas 
para sustentar a casa.

Presa por tráfico de drogas 
e condenada a 16 anos e dez 
meses, Viviane teve que passar 
quase quatro anos e meio pre-
sa em regime fechado na Pe-
nitenciária Talavera Bruce, no 

Complexo de Bangu. “Pensei 
que tudo tinha acabado para 
mim, que tinha perdido tudo, 
meus filhos. Tenho dois filhos 
(hoje com 21 e 14 anos) e eles 
tiveram que ficar com a minha 
sogra. Ela acabou me ajudando 
muito, porque eu estava arrasa-
da lá dentro”, conta.

Por meio de uma agente 
penitenciária que conheceu 
antes de ser presa, quando 
ainda ia visitar seu marido no 
complexo prisional, Viviane 
acabou reorganizando sua 
vida e voltou a costurar dentro 
do presídio. “Ela me botou na 
cozinha e, quando saiu minha 
sentença, me transferiu (para a 
oficina de costura).”

O trabalho na oficina de 

costura do presídio deu certa 
segurança a Viviane. Mas, quan-
do ficou sabendo que sua pena 
poderia progredir para regime 
semiaberto (quando o preso ga-
nha o direito de passar o dia na 
rua e voltar para a prisão ape-
nas para dormir), foi tomada 
por um grande medo. Ela sabia 
que não seria fácil arrumar um 
emprego fora da cadeia.

“Quando estava para passar 
para o semiaberto, eu ia negar. Eu 
falei: ‘estou para ir para o semia-
berto, mas não quero ir, porque 
as condições lá são nenhuma. Se 
eu ganhar (o semiaberto), eu 
vou acabar evadindo (fugindo 
do sistema)”, disse.

Com a garantia de que 
conseguiria um emprego como 

costureira na Fundação Santa 
Cabrini, órgão do governo flu-
minense responsável por ajudar 
presos e ex-presos a arrumar 
trabalho, Viviane saiu do regi-
me fechado. Há sete meses no 
semiaberto, hoje ela pode sair 
às ruas e ainda ganhar dinheiro 
para realizar o sonho de mon-
tar uma confecção de roupas.

“Me envolvi no tráfico mais 
ou menos para ter dinheiro. 
Acabei me envolvendo muito 
e não dava para voltar. Mas já 
tinha essa vontade (de montar 
uma confecção). Já tenho má-
quinas e vou comprar outras, 
porque isso é o que eu quero 
fazer. E, com a confecção, vou 
ver se consigo resgatar mulhe-
res como eu.”

Costureira deseja continuar na penitenciária
Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil

Rio de Janeiro – Depois 
de cumprir pena de prisão, 
ser considerado livre pela 
Justiça nem sempre significa 
liberdade para um ex-deten-
to. Marcados para sempre 
pela condenação, egressos 
do sistema penitenciário flu-
minense enfrentam muitas 
dificuldades para encontrar 
emprego e serem reinseridos 
na sociedade.

Todo ano, milhares de 
presos saem das cadeias do 
Rio de Janeiro. Desde 2010, 
quase 50 mil presos deixaram 
o sistema penitenciário flumi-
nense. Mas apenas uma fração 
desse contingente é absorvi-
da pelo mercado de trabalho 
formal. O motivo principal, 
segundo presos e ex-detentos 
ouvidos pela Agência Brasil, 
é o receio das empresas de 

contratar uma pessoa que co-
meteu crimes (algumas vezes 
violentos), mesmo ela tendo, 
perante a Justiça, pago sua dí-
vida com a sociedade.

Condenado a 12 anos de 
prisão, Taiguara Neves da Sil-
va, de 38 anos, saiu do regi-
me fechado (em que o preso 
deve ficar o tempo inteiro no 
presídio) há mais de um ano, 
mas ainda não conseguiu de 
volta o desejado emprego 
como soldador industrial. 
Cumprindo pena em regime 
aberto, em que seus passos 
são monitorados por uma 
tornozeleira eletrônica, Sil-
va tenta há vários meses ser 
contratado por um grande 
estaleiro naval. “Desde feve-
reiro até agora, eles já me pe-
diram oito itens (exigências). 
Eu já atendi a todos eles, mas 

até agora nada. Eles disse-
ram que o laudo de uma ci-
rurgia que eu fiz em 2004 já 
estava caduco. Consegui um 
laudo mais recente e levei 
até a firma. Chegando lá, eles 
arrumaram outra exigên-
cia. Pediram para eu mudar 
meu endereço na Defensoria 
Pública, eu mudei. Pediram 
para alugar uma casa mais 
próxima do estaleiro e eu 
aluguei por R$ 300. Não mo-
rei um só dia na casa e não 
consegui meu emprego de 
volta”, disse.

Aos 65 anos, o mecânico 
José Braga enfrenta dificulda-
de semelhante há mais de dez 
anos. Ele conta que cumpriu 
30 anos em regime fechado, 
depois de ser preso por as-
salto à mão armada. Quando 
saiu da prisão, até conseguiu 

alguns empregos na iniciati-
va privada, mas não ficou por 
muito tempo em nenhum de-
les. “Sem dúvida há uma dis-
criminação contra ex-presidi-
ários. O patrão ou a empresa 
faz um levantamento da vida 
pregressa da pessoa. Quan-
do vê que a pessoa cumpriu 
pena, pode até empregar, mas 
se surgir qualquer coisa míni-
ma dentro da empresa, ela é 
dispensada. Tive vários pro-
blemas. Estava empregado, 
já trabalhando, aí eles viam 
minha ficha e viam que eu era 
ex-presidiário, me mandavam 
embora. Isso não aconteceu 
em uma empresa, mas em vá-
rias delas.”

O ex-militar hoje tam-
bém depende da fundação 
pública para garantir seu 
sustento. O presidente da 

Fundação Santa Cabrini, 
Jaime Melo, diz que não há 
estatísticas precisas sobre 
quantos egressos do siste-
ma penitenciário fluminense 
conseguem emprego depois 
de cumprir pena, mas garan-
te que são poucos.

“Há um estigma natural, 
uma vez que ninguém está lá 
(na prisão) à toa. A sociedade 
é precavida. Mas, ao meu ver, 
é uma precaução que não aju-
da em nada. Essas pessoas só 
voltarão a viver em paz na so-
ciedade se dermos uma opor-
tunidade”, disse Melo. Mesmo 
tendo sofrido na pele a dificul-
dade de se reinserir no merca-
do de trabalho, Silva sabe que 
o primeiro passo para arru-
mar um emprego precisa ser 
dado pelo próprio ex-preso, 
que precisa querer trabalhar.

Ex-presidiário tem dificuldade de arranjar emprego

saiba mais
Pelo acordo firmado entre os Ministério da 
Justiça e da Educação, será ofertada a Bolsa-
-formação, que inclui os custos do curso 
e com transporte para estudantes, que 
cumprem penas de privação de liberdade e 
egressos do sistema prisional. O programa 
atenderá pessoas nos regimes aberto, 
semiaberto, fechado e de prisões privisórias, 
além daqueles que já cumpriram as penas. 

Até 2014, mais de mil presos serão atendidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
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Inclusão social

Crianças negras
CNJ registra aumento no número de adoções no DF

Dados da Vara da Infância e da 
Juventude (VIJ) e do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) revelam que 
o número de adoções de crianças 
negras aumentou no último ano, 
assim como o número de famílias 
que não têm preferência pelo tom 
de pele do filho. Atualmente, o Dis-
trito Federal (DF), tem cadastradas 
133 crianças e adolescentes e 416 
pessoas habilitadas para adoção. 
Segundo os dados da VIJ, um terço 
das crianças disponíveis é com-
posto por negros e 62% têm idade 
superior a 12 anos. 85% dos prová-
veis pais são brancos.

Os números mostram que as 
adoções seriam plenamente possí-
veis no DF, praticamente zerando 
os índices de crianças em orfanatos, 
não fossem pelos perfis procurados 
pelos pais disponíveis: recém-nas-
cidos, brancos e sem deficiências. 
Apesar dos fatos, a VIJ e a CNJ desta-
cam avanços na mudança de cultura, 
em Brasília, e suas Regiões Admi-
nistrativas, de modo que a procura 
por crianças negras tenha crescido 
significativamente também.

Apesar do número de adultos 
que preferem crianças brancas ou 
pardas ter crescido de 47,8% em 
2011 para 50% em 2012, os que 
optaram por ter um filho negro tam-
bém aumentou. Saiu de 7,8% há dois 
anos para 12,8% em 2012.

Humanização
De acordo com Soraya Pereira, 

presidente da organização não go-
vernamental Aconchego, tal mudan-
ça se deve a fatores como a lei que 
tornou o processo de adoção mais 
popular, o preparo dos prováveis 
pais por meio de cursos e o acom-
panhamento dos mesmos por gru-
pos de apoio antes, durante e após 
a adoção. Ela defende que o curso 
desmistifica o processo. “Os pais 
passam a ter certeza de que desejam 
ter um filho, deixando para segun-
do plano critérios como cor, idade e 
condições físicas”, explica.

Já Niva Maria Vasques Cam-
pos, supervisora substituta da área 
de adoção da VIJ, recorda que essa 
transformação ainda é sutil. “As pes-
soas buscam semelhanças físicas e 
os candidatos que se declaram bran-
cos ainda são maioria”, diz, ressal-
tando que essa ainda é uma caracte-
rística do DF. Mas ela reconhece que 
o perfil da sociedade muda ao longo 
do tempo e no caso da adoção isso 
não é diferente. “O curso de prepa-
ração dos pais e a adoção de crian-
ças negras por casais famosos con-
tribuem para isso”, diz. “Quando o 
vínculo é estabelecido, as diferenças 
somem”, completa.

Outro fator é a dificuldade de 
encontrar bebês recém-nascidos e 
com determinadas características. 
Quem busca por crianças tão jovens, 
tendem a esperar de quatro a cinco 
anos. “Quando se trata da idade, a si-

tuação fica mais difícil. Porém, pelo 
fato de a realidade dos abrigos ser 
outra, algumas pessoas vão procu-
rando se adequar”, completa Niva.

A servidora pública Luzimar 
Costa Rezende, 59 anos, morado-
ra do DF aguardou três anos para 
conseguir adotar. Ela e o esposo se 
inscreveram no Cadastro Nacional 
de Adoção, em 2006, pedindo uma 
menina com idade entre 2 e 4 anos. 
“Com o tempo mudamos o pedido 
para uma entre 6 e 8. O processo é 
muito demorado e se não estivésse-
mos abertos às condições não a terí-
amos encontrado”, conta.

Ficha
Hoje, Amanda Sophia Costa 

Rezende que deixou o abrigo aos 9 
para se juntar à família tem 13 anos 
e partilha a casa, onde mora com 
mãe, pai e quatro irmãos. Luzimar 
nunca havia considerado a possibi-
lidade de adotar uma criança, mas 
o desejo do marido de ter uma filha 
e os pedidos do caçula para ganhar 
uma irmã fizeram a servidora públi-
ca pensar no assunto. “Quando vi a 
ficha da Amanda, sem conhecê-la, 
sabia que seria ela”, concluiu a mãe.

De acordo com o último balan-
ço do Cadastro Nacional de Adoção 
(CNA), divulgado em setembro de 
2011 pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), havia 4.856 crianças 
aptas a serem adotadas em todo o 
Brasil e mais de 27 mil pretendentes 
interessados em adotar.

Levantamento do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
realizado em 2005 sobre Políticas 
Sociais concluiu que cerca de 20 mil 
crianças e adolescentes viviam em 
abrigos no Brasil, das quais cerca de 
10% estariam judicialmente aptas 
a serem encaminhadas para a ado-
ção. Entretanto, segundo dados da 
Associação Brasileira dos Magistra-
dos (AMB), o Brasil teria atualmente 
80 mil crianças e adolescentes que 
podem estar à espera de uma famí-
lia em abrigos, casas-lares e insti-
tuições de acolhimento espalhados 
pelo país. Com o objetivo de reduzir 
este número e proporcionar a cida-
dania a esses pequenos brasileiros, 
o país ganhou uma lei específica 
para isso.

Foto: Arquivo

O concurso Mulheres Negras Con-
tam sua História vai premiar com R$ 5 
mil as cinco melhores redações e com 
R$ 10 mil os cinco melhores ensaios 
sobre a história de mulheres afro-bra-
sileiras que atuaram na construção da 
identidade nacional. Os textos devem 
ser escritos por mulheres autodeclara-
das negras.

O prêmio é uma iniciativa da Secre-
taria de Políticas para as Mulheres, da 
Presidência da República, e visa destacar 
mulheres negras como sujeitos na con-
strução da história do Brasil. As inscrições 
estão abertas até 25 de janeiro e devem 

ser feitas por meio da internet.
Segundo a secretária Nacional 

de Articulação Institucional e Ações 
Temáticas, Vera Soares, o objetivo da 
promoção é que “essas mulheres, ao 
contarem suas histórias e relembrarem 
suas vidas e das suas avós, possam dar 
pistas de ações que contribuam para a 
melhoria de vida das mulheres negras 
no país”.

As interessadas poderão participar 
do concurso de redações e ensaios, e 
contar a história e a vida de mulheres 
negras na construção do Brasil. O prê-
mio possui duas categorias: “Redação”, 

com texto de no mínimo mil quinhen-
tos até o máximo de três mil caracteres 
(letras), e “Ensaio”, com textos de seis 
mil a dez mil caracteres. Serão premia-
das as cinco melhores redações com R$ 
5 mil, e as cinco candidatas selecionadas 
na categoria Ensaio receberão R$ 10 mil.

Inscrições
As inscrições, nas categorias 

“Redação” e “Ensaio” devem ser 
efetuadas pelo endereço: premiomul-
heresnegras@spmulheres.gov.br ou en-
viadas pelos Correio para o endereço: 
Prêmio Mulheres Negras contam sua 

História – Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República 
– Praça dos Três Poderes Via N1 Leste, 
s/n Pavilhão das Metas. CEP 70150-908 
Brasília – DF.

As negras vieram, em sua maioria, 
da África em navios portugueses até 
o ano de 1850, quando o tráfico foi 
proibido. Trabalharam em plantações 
canavieiras, café, nas alcovas e cozinhas 
das casas grandes. Foram amas de leite, 
negras dos tabuleiros, vendendo doces 
e comidas nas ruas, lavadeiras, lutado-
ras nas revoltas contra a escravidão e a 
opressão racista.

Concurso premiará histórias sobre mulher afro-brasileira
melHores redações

Mais que uma nova lei, 
o Brasil conta também com 
o Cadastro Nacional de Ado-
ção, que possibilitou que os 
cadastros que já existiam 
em cada cidade fossem am-
pliados para uma dimensão 
nacional. Isso significa que 
todo o país tem acesso à in-
formação, automaticamen-
te, a cada atualização. Tal 
ampliação possibilita a ado-
ção em Alagoas, por exem-
plo, por um pretendente do 
Rio Grande do Sul.

O fato de o Cadastro 
abranger todo o territó-
rio nacional não só torna 
o processo mais rápido e 
transparente, como aumen-
ta as chances de encontrar 
uma família para as crian-
ças e adolescentes. O novo 
sistema tem demonstrado 
bons resultados também 
porque facilita o acesso aos 
dados pelos juízes, já que o 
Cadastro tem a coordena-
ção do Conselho Nacional 
de Justiça.

Para o juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de 
Justiça, Nicolau Lupianhes 
Neto, o CNA representa óti-
ma ferramenta para os ope-
radores da área do Direito da 
Infância e Juventude. “Con-
tribui para que os interesses 
das crianças e adolescentes 
sejam efetivados e garanti-
dos. O aumento do número 
de crianças e de pretendentes 
vem mostrar que o Cadastro 
está se fortalecendo a cada 
dia e sendo utilizado, como 
sempre deve ser, com mais 
frequência pelos juízes e de-
mais profissionais da área”, 
afirma o juiz auxiliar.

Além disso, a partir 
da entrada em vigor da Lei 
10.421/02, a mãe adotiva, 
assim como a mãe biológica, 
passa a ter direito à licença-
-maternidade. No entanto, 
ela é proporcional:

• 120 dias no caso de 
adoção de criança de até 1 
ano de idade;

• 60 dias quando a 
criança adotada tem de 1 a 
4 anos;

• 30 dias para o caso de 
adoção de criança de 4 a 8 
anos de idade.

O direito ao salário-ma-
ternidade também é esten-
dido à mãe adotiva.

Cadastro torna 
rápido o processo

Pais procuram
recém-nascidos e 
brancos, mas um
terço das crianças 
para adoção é
negra e 62% têm 
mais de 12 anos Criança negra é deixada de lado por 

famílias que buscam semelhanças físicas



Católicos
A CIDADE DE 

CAMPINA GRANDE 
sedia neste Carna-
val grandes eventos 
místicos, a exemplo 
do Encontro da Nova 
Consciência Cristã no 
Parque do Povo, com 
24 eventos paralelos, 
114 palestras, seminá-
rios, painéis e prega-
ções. Entre as ativida-
des, destaque para o 
Crescer, maior evento 
católico do Estado 
que será aberto hoje 
por dom Aldo no Clube 
Campestre.

Professora Maria Lúcia 
Ribeiro Albuquerque, Sras. Al-
daci de Araújo, Sandra Batis-
ta, Isabella Zaccara, médico 
Péricles Vitório Serafim Filho, 
empresários João Gabínio, 
Francisco das Chagas Trinda-
de e Ruth Mangueira, advo-
gada Isabela Celino, fotó-
grafa Jaciara Ayres, político 
José Luiz Júnior.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A fantasia é um troço 
que o cara tira no Carna-
val e usa nos outros dias 
por toda a vida” 

“É dos momentos mais
simples que eu faço uma
festa, e da festa, meu bem,
eu faço um eterno Carnaval”

ALDIR BLANC E JOÃO BOSCO VÂNIA CAMPOS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Para quem não vai cair na folia, o restaurante Panorâmico do Clube 
Cabo Branco realiza hoje seu tradicional jantar dançante. Com animação 
musical de Almir Santana.

   Além de doarem alimentos não perecíveis para a Comunidade São PIo X, 
os participantes do Encontro da Família Católica em Campina Grande, poderão 
exercer a sua solidariedade de outras formas. O evento terá espaço para coleta 
de assinaturas para o abaixo-assinado da campanha  SOS Seca Paraíba.

Felicidade: Maíra Pontes e Phydias Alencar com Isa Carvalho e Juca Pontes

A bonita Luana Valentim, filha de Cristovam Tadeu é a mais nova 
aluna do Colégio Marista Pio X

FOTO: Cristovam Tadeu

Yoga
DENTRO DOS 

EVENTOS que aconte-
cem neste Carnaval em 
Campina Grande, está 
o I Encontro de Yoga 
da Paraíba, promovido 
pela Associação de 
Yoga da Paraíba.

O evento será rea-
lizado no Creative, com 
palestrantes vindos de 
vários lugares do país.

   A versão original da novela  
“Selva de Pedra”, de Janete Clair , 
dirigida por Walter Avancini, está 
saindo em DVD.

     A trama estreou há quatro 
décadas e agora a Globo lança uma 
caixa que reúne seis discos com 
mais de 21 horas, para matar as 
saudades da dupla Regina Duarte e 
Francisco Cuoco.

Diabetes

OS BENEFÍCIOS da 
batata yacon para o con-
trole da diabetes é tema 
do Informativo online do 
Laboratório Maurílio de 
Almeida.

Originária dos Andes, 
a batata tem uma con-
sistência macia e gosto 
adocicado, parecido com 
uma pêra, apesar de sua 
aparência lembrar a bata-
ta doce, podendo ser en-
contrada nos supermer-
cados de João Pessoa. 
Mais dicas podem ser 
conferidas no endereço 
www.mauriliodealmeida.
com.br.

FOTO: Goretti Zenaide

Pais do noivo: Phydias Alencar e Vânia Pereira Diniz Alencar 

FOTO: Goretti Zenaide

Linha de roupas

A TOP MODEL VETERANA aos 31 anos, Alessandra 
Ambrósio se prepara para novas atividades profissionais.

Além de angel da Victoria´s Secret, atriz e ativista, 
a brasileira assinou licenciamento com o grupo Cherokee 
para lançar uma linha de roupas que se chamará “Ále 
by Alessandra”, que estarão nas lojas Target e Pão de 
Açúcar de todo o país a partir do início de 2014.

Marcha nupcial
FORAM MOMENTOS DE MUITA ALEGRIA o casa-

mento de Maíra Pontes e Phydias Alencar, realizado na 
barroca Igreja de São Francisco, sob as bênçãos do padre 
Marcondes Menezes, com acompanhamento musical de 
Juliana Mendonça.

A noiva é filha do poeta e estimado Juca Pontes e 
Michella Bruna Lins Batista e o noivo, filho de Phydias 
da Silva Alencar e Vânia Maranhão Pereira Diniz Alencar.

Os convidados foram recepcionados no Palazzo 
Cristal, com animação da banda Fermata em ambiente 
projetado por Lili Gouveia e decorado por Cecília Miranda.

Bodas de Prata

NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, 12, a agência de 
propaganda paraibana Antares Comunicação estará 
completando 25 anos de atuação no mercado do 
Nordeste, já tendo passado por Natal e Campina 
Grande e atualmente em Maceió e João Pessoa, onde 
fica sua sede.

A Antares foi criada no ano de 1988 por Sérgio 
Rique, Expedito Carvalho Júnior e Augusto Correia 
Lima, sendo que este se afastou da empresa e no 
seu lugar entrou a sócia Andréa Santiago.

O boi e as raparigas
A FOLIA DESTE SÁBADO ficará por conta de 

dois blocos, o Boi do Bessa, sob o comando de Clóvis 
Júnior com concentração no antigo bar Golfinhos, na 
Praia do Bessa e o Raparigas de Chico, uma iniciativa 
bacana de Ana Costa, Silvia Patriota, Ademilson José, 
Khívia Carvalho e Heriberto Coelho.

O Raparigas de Chico foi criado para os admirado-
res do cantor e compositor Chico Buarque e acontece 
no Sebo Cultural, a partir das 11h30, com a Orquestra 
de Frevo Paraíso Tropical e degustação da cachaça 
São Paulo Cristal com mesa de frutas.

Decoradora Maria José Barbosa e Terezinha Cavalcanti com a turma do bloco Dona Creusa Pires

FOTO: Osmar Santos

Relações internacionais

O DIPLOMATA Braz Baracuhy, de férias em João Pes-
soa, já acertou com o diretor do Zarinha Centro de Cultural, 
Francisco Fernandes, o II Curso de Diplomacia e Relações 
Internacionais de 2013. 

Será nos dias 9, 10 e 11 de agosto.

Elton John
TODOS OS 

CAMAROTES para o 
show do cantor inglês 
Elton John, no Chevrolet 
Hall, em Recife, já estão 
reservados e na fila de 
espera por uma desistên-
cia já há 50 nomes. 

O show será no dia 
12 de março, data em que 
se comemora o aniversá-
rio de Recife e Olinda.

Presenças no casamento de Maíra e Phydias, Vinicius Portinari e 
Alain Moskowicz

FOTO: Goretti Zenaide
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Urso Gay, Boi do Bessa e 
Vaca Morta encerram Folia de 
Rua hoje na capital paraibana

Página 14

O Carnaval Tradição de 
João Pessoa começa hoje e terá 
ao longo do final de semana a 
apresentação de 22 agremia-
ções carnavalescas como Tri-
bos Indígenas, Clubes de Or-
questras e Escolas de Samba. 
Este ano a Prefeitura Municipal 
investiu na Liga Carnavalesca 
um total de R$ 268 mil, distri-
buídos entre as agremiações 
que vão desfilar, novamente, 
na Avenida José Américo de 
Almeida, a partir das 19h, com 
estrutura de arquibancada 
para 5 mil pessoas sentadas e 
cerca de 8 mil em pé.

Apesar de todas as dificul-
dades encontradas pelos presi-
dentes das agremiações, des-
de 1918 o Carnaval Tradição 
acontece na capital paraibana. 
O desfile é organizado, em sua 
maioria, por pessoas simples 
que batalham para conseguir 
colocar na avenida o resultado 
de um árduo trabalho. “Quem 
conhece um pouco de Carna-
val sabe bem quem foi Benício 
Costa, que era presidente do 
Bandeirantes da Torre. Ele era 
um apaixonado pelo Carnaval, 
ao ponto de deixar de colocar 
comida na mesa para conse-

13
caRnaVal tRadição

22 agremiações vão animar foliões
Desfiles serão realizados 
hoje e amanhã; 2a feira
é o dia das Ala Ursas

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

guir colocar a escola na aveni-
da”, disse Beto Bandeira, presi-
dente da Liga Carnavalesca de 
João Pessoa e neto de Benício 
Costa, falecido em 1995.

Apesar da quantia desti-
nada às agremiações ter chega-
do a um valor de comum acor-
do, o valor ainda é pequeno e 
chega em cima da hora. “Quem 
faz o Carnaval Tradição são 
pessoas humildes, mas que fa-
zem isso por amor ao Carnaval. 
A verba foi entregue na sema-
na passada e vai ajudar bastan-
te”, disse Beto Bandeira. O total 
destinado às agremiações foi 
dividido entre as Tribos Indíge-
nas, valor de R$ 11.590, os Clu-
bes de Orquestras, R$ 12.590 e 
R$ 15.590 para as Escolas de 
Samba.

O desfile será realizado 
hoje e amanhã (10), já a apura-
ção vai acontecer na segunda-
-feira (11), por volta das 10h. O 
resultado sai logo após a apu-
ração com os nomes das cam-
peãs, trazendo premiação para 
primeiro (R$ 5 mil), segundo 
(R$ 3.500) e terceiro lugares 
(R$ 3 mil). “A quantia vai ser li-
berada pela prefeitura em data 
a ser estipulada pela mesma”, 
informou Beto Bandeira.

Os campeões do ano pas-
sado foram a Tribo Africana, 
o Clube de Frevo Ciganos do 
Esplanada e a Escola de Sam-
ba Malandros do Morro. De 
acordo com Beto Bandeira, 

o júri que irá analisar o des-
file ainda não foi formado e 
requer muita atenção. “Preci-
sam ser pessoas qualificadas, 
que entendam do assunto e, 
principalmente, não tenham 
ligação nenhuma com as agre-
miações”, disse ele. 

Dentre os quesitos a se-
rem observados pelos jurados 
durante o desfile estão fan-
tasia, coreografia, conjunto, 
estandarte, batuque e cocar 
– para as Tribos Indígenas, or-
questra, estandarte, fantasia, 
conjunto, coreografia e abre 
alas de passista – para os Clu-

bes de Orquestra – além des-
ses detalhes, o samba, enredo, 
alegoria e evolução, também 
são observados para as Esco-
las de Samba.

De acordo com Beto 
Bandeira, o regulamento está 
registrado e todos têm conhe-
cimento das regras para o des-
file das agremiações. “Desta 
forma criamos um Conselho 
de Ética para observar o cum-
primento do regulamento. 
Antes, por exemplo, algumas 
escolas chegavam com uma 
comissão de frente com me-
nos de 10 pessoas, o que é 

proibido, assim como existia 
Clubes de Orquestras que con-
tratavam a Orquestra de Frevo 
do concorrente. Isso não será 
mais tolerado”, informou Beto.

Além do desfile das tri-
bos, orquestras e escolas de 
samba, o público também vai 
poder contar com apresen-
tação de 20 Ala Ursas e duas 
Batucadas, na segunda-feira, 
a partir das 18h. Na terça-
-feira (12), às 19h, começa o 
desfile das campeãs na Ave-
nida José Américo de Almei-
da, encerrando o Carnaval 
Tradição da capital.

Polos
Paralelo ao Carnaval 

Tradição estará acontecen-
do, entre os dias 10 e 12, 
uma programação volta-
da para os bairros, com os 
seis polos carnavalescos. 
De amanhã até terça-feira 
48 atrações farão 72 apre-
sentações em Mandacaru, 
Rangel, Cruz das Armas, Va-
lentina, Mangabeira e Con-
junto Residencial Gervásio 
Maia. Cada polo terá duas 
bandas locais além de dois 
grupos de cultura popular 
por noite. 

Programação:

carnaval tradição - avenida 
José américo de almeida

data: 9/2 (sábado)
Hora: das 19h às 2h25
lTribo Indígena Xavantes  
lClube de Orquestra Dona Emília 
lTribo Indígena Tupinambás  
lTribo Indígena Guanabara 
lClube de Orquestra 25 Bichos 
lTribo Indígena Ubirajaras
lTribo Indígena Papo Amarelo  
lClube de Orquestra Piratas de Jaguaribe
lTribo Indígena Tupi Guanabara 
lEscola de Samba Mirasol  
lEscola de Samba Pavão de Ouro 

data: 10/3 (domingo)
Hora: das 19h às 2h35
lTribo Indígena Pele Vermelha

lClube de Orquestra São Rafael e Folia
lTribo Indígena Tabajaras
lTribo Indígena Flecha Negra
lClube de Orquestra Bandeirantes da Torre
lTrino Indígena Tupy Guarany
lTribo Indígena Africanos
lClube de Orquestra Ciganos do Esplanada
lEscola de Samba Independentes de Man-
dacaru
lEscola de Samba Império do Samba 
lEscola de Samba Malandros do Morro

ala Ursas e Batucadas - avenida 
José américo de almeida

data: 11/2 (segunda-feira)
Hora: das 18h às 24h
lParticipação especial Urso Verde
lParticipação Especial Urso da Paz de 
Bayeux 

lBatucada Águia de Ouro
lBatucada Nova Liberdade
lUrso da Terceira Idade Anos Dourados
lUrso Panda
lUrso Celebridade
lUrso Folião
lUrso Gavião
lUrso Jamaica
lUrso da Paz do Grotão
lUrso Amigo Batucada
lUrso Sem Lenço Sem Documento
lUrso Reboliço
lUrso Canibal
lUrso Solitário
lUrso Lino
lUrso Preto do Sesi
lUrso Santa Cruz
lUrso Macaco Louco
lUrso Simpático 
lUrso Polar
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Urso Gay, Boi do Bessa e Vaca 
Morta encerram Folia de Rua

O Projeto Folia de Rua 
que foi aberto no dia 31 de 
janeiro com o cantor e com-
positor Alceu Valença se 
encerra hoje com o desfile 
de três blocos na capital. O 
“Boi do Bessa” que comple-
ta 19 anos de folia terá con-
centração às 16h, em frente 
do antigo Golfinhos Bar. O 
“Urso Gay” que também 
atrai milhares de foliões 
desfila pelas ruas de Man-
gabeira, a partir das 19h, na 
Praça do Coqueiral (Manga-
beira por Dentro). E no Pa-
dre Zé, a animação fica por 
conta do bloco “Vaca Morta” 
que sai a partir das 18h da 
Praça da Conquista no Pa-
dre Zé.

Boi do Bessa
O artista plástico Cló-

vis Júnior é o idealizador da 
agremiação, o Boi de Bessa 
que surgiu com a intenção 
de resgatar a cultura popu-
lar e preservar a natureza, 
sendo um dos principais ob-
jetivos do bloco a conscien-
tização contra a destruição 
dos cajueiros do bairro, 
protegendo-os e promo-
vendo o replantio. O artis-
ta esclarece que o bloco é 
uma das ações do Instituto 
de Cidadania e Arte Boi do 
Bessa, que desenvolve um 
importante trabalho social, 
com atividades culturais de 
música, teatro e artes plás-
ticas, além de ações na área 
de meio ambiente.

A concentração do blo-
co Boi do Bessa será no 
antigo Golfinhos Bar e Res-
taurante. O puxador oficial 
do bloco é o cantor Jairo 
Madruga, mas os foliões 
irão curtir também orques-
tras de frevo, o Maracatu de 
Pedras de Fogo, além das 
apresentações de Gracinha 
Telles e Lis Albuquerque.

Urso Gay
Um dos mais antigos 

blocos de carnaval de João 
Pessoa O Urso Gay, pro-
mete arrastar milhares de 
foliões no bairro de Man-
gabeira, a partir das 19h. O 
Urso participou da grava-
ção do Long Play (LP) que 
deu origem ao movimento 
e tinha sob o seu comando 
o carnavalesco apaixonado 
Jorge Benício, que duran-
te décadas resistiu às mu-
danças dos carnavais. Com 
a morte de Jorge o bloco 
passou para o comando de 
Tony Fernandes do bloco 
Unidos do Castelo que tem 
trabalhado para dar conti-
nuidade ao que Jorge dei-
xou plantado.

Vaca Morta
Cerca de dez mil foliões 

estão sendo esperados hoje 
no bairro Padre Zé, para 
“caírem” na folia com o blo-
co Vaca Morta. Este ano, a 
festa promete ser uma das 
melhores. Para animar os 
foliões na concentração o 
bloco conta com a partici-
pação de orquestras de fre-
vo a partir das 18h, na Praça 
da Conquista, no Padre Zé.

Eles prometem arrastar
foliões pessoenses hoje 
com muita animação

José Alves
zavieira2@gmail.com

Nesse Carnaval algu-
mas empresas estarão fun-

cionando em horários es-
peciais e outras fecharão as 
portas durante o carnaval. 
Por isso, se você pretende 
cumprir algumas obriga-

ções, resolver pendências 
ou mesmo passear, vale a 
pena observar estas infor-
mações para não ser sur-
preendido.

O que abre e fecha no Carnaval

Festa infantil no ECCB

Dois mil foliões in-
fantis estão sendo aguar-
dados no Esporte Clube 
Cabo Branco, situado 
no bairro de Miramar, 
na capital, amanhã e na 
próxima terça-feira (12) 
para comemorar o Car-
naval 2013. Numa inicia-
tiva da direção do clube, 
as atividades terão início 
às 17h, com término pre-
visto para as 19h30. 

“Diferente de anos 
anteriores, o carnaval des-
te ano será um dos mais 
animados e com irreverên-
cia em sua programação”, 
garantiu o presidente An-
tônio Toledo.

Toda a decoração 
do local já foi montada 
pela diretoria do ECCB. 
A Orquestra de Frevo  

“Frevolândia”, de João 
Pessoa, uma das mais 
conceituadas do Estado, 
vai animar a garotada 
durante os dois dias de 
carnaval naquela enti-
dade. 

“Renovamos e ino-
vamos no período de 
Momo de 2013. Os pais 
podem levar seus filhos 
para pular e brincar o 
carnaval, que, não se ar-
rependerão”, disse Tole-
do, acrescentando que 
“sócios em dia com o 
clube não pagam ingres-
sos”.

Ao preço de R$ 
10,00, a bilheteria do Es-
porte Clube Cabo Branco 
será aberta a partir das 
16h. Outras informa-
ções sobre o carnaval no 
ECCB podem ser obtidas 
através do telefone (83) 
9981.1960.

Foto: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Viagem no trem da Folia
O Carnaval de 2013 

em João Pessoa terá 
uma atração inovadora: 
o Trem da Folia, uma via-
gem ferroviária animada 
por orquestra de frevo, 
batucadas e grupos fol-
clóricos. O Trem da Folia 
acontece neste domin-
go 10, às 14h, saindo de 
João Pessoa com destino 
a Cabedelo, retornando 
para Bayeux e encerran-
do viagem na Estação 
Central, no Varadouro.

A concentração para 
o embarque acontecerá 
na Estação Ferroviária, 
no Centro Histórico, no 
Varadouro, a partir das 
12h. Ao todo serão seis 
carros de passageiros 
(vagões) com grupos de 
animação, músicos, ser-
viço de bar e segurança. 
Nas cidades de Cabede-
lo e Bayeux, os foliões 
serão recepcionados por 
atrações que animarão 
ainda mais a folia em es-

truturas oferecidas pelas 
prefeituras.

Além da alegria, o 
passeio proporcionará a 
contemplação de paisa-
gens de mangues, rios 
e ilhas, além de uma vi-
são cinematográfica da 
João Pessoa antiga e da 
própria  área urbana das 
duas outras históricas ci-
dades. O regresso ao ter-
minal ferroviário de João 
Pessoa está previsto para 
as 18h.

Ingressos
A camisa oficial do 

Trem da Folia já está 
sendo vendida ao preço 
de R$ 30. Os ingressos 
estão à venda no Sebo 
Cultural e na Estação 
Ferroviária de João Pes-
soa (CBTU), até antes 
da partida do trem no 
próximo domingo. Mais 
informações pelos fones 
83336724, 98123803 e 
99327002.

Aberto no último dia 31 de janeiro, o Projeto Folia de Rua será encerrado hoje com o desfile de três blocos nos bairros do Bessa, de Mangabeira e do Padre Zé

SErViço

lBoi do Bessa – concentração às 16h- em frente ao antigo Golfinhos Bar

lUrso Gay – concentração às 19h, na Praça Coqueiral (Mangabeira por dentro)

lVaca Morta – concentração às 18h, na Praça da Conquista no Padre Zé

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com 

Shoppings terão horários especiais

LOCAIS Sábado Domingo Segunda Terça Quarta

Escolas
Estaduais

Escolas
Municipais

(João Pessoa)

Repartições
Estaduais

Repartições
Municipais

(João Pessoa)

Banco

INSS

Fechado Fechado Fechado Fechado Fechado

Fechado Fechado Fechado Fechado Abre às 13h

Fechado Fechado
Ponto

Faacultativo
Ponto

Faacultativo Abre às 12h

Fechado Fechado
Ponto

Faacultativo
Ponto

Faacultativo Abre às 14h

Fechado Fechado Fechado Fechado Agências
Abre às 12h

Fechado Fechado Aberto Fechado Abre às 14h

MAG
Shopping

Sábado

Manaíra
Shopping

Tambiá
Shopping

Domingo Segunda Terça QuartaShopping

10h às 22h
e praça de

alimentação
até às 22h

13h às 21h
e praça de

alimentação
12h às 22h

13h às 21h
e praça de

alimentação
de 12h às 22h

13h às 21h
e praça de

alimentação
de 12h às 22h

12h às 22h
em todo

o shopping

10h às 23h
e praça de

alimentação
até as 22h

12h às 22h
e praça de

alimentação a 
partir das 13h

10h às 22h
em todo

o shopping

10h às 22h
em todo

o shopping

10h às 22h
em todo

o shopping

9h às 20h
e praça de

alimentação
até as 21h

12h às 20h
em todo o
shopping

12h às 20h
em todo o
shopping Fechado

12h às 20h
e praça de

alimentação
até as 21h



PRF quer reduzir acidentes na PB
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O cumprimento da Lei 
Seca é o principal alvo 
das fiscalizações

Com o aumento do fluxo 
de veículos nas rodovias que 
cortam a Paraíba por conta 
do feriadão de Carnaval, a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) iniciou, desde a zero 
hora de ontem, a Operação 
Carnaval 2013, que segue até  
à meia noite da Quarta-feira 
de Cinzas (13). O cumpri-
mento da Lei Seca é o prin-
cipal alvo das fiscalizações, 
mas outras irregularidades 
no trânsito também serão 
punidas. Na operação reali-
zada em  2012, foram regis-
trados 85 acidentes, com 47 
feridos e cinco mortos.

O inspetor Anderson 
Poddis, do Núcleo de Comu-
nicação Social (Nucom) da 
PRF, afirmou que não há uma 

estimativa sobre o aumento 
do número de veículos nas 
estradas. “Porém, como mui-
tas famílias se deslocam para 
passar o Carnaval em outras 
cidades, estaremos atentos 
na fiscalização e punição, 
caso seja necessário”, enfa-
tizou. Ultrapassagem inde-
vida, excesso de velocidade, 
uso do cinto de segurança e 
capacete serão outros aspec-
tos observados.

Para isso, todos os pos-
tos e viaturas estarão equi-
pados com etilômetros. Os 
policiais rodoviários federais 
poderão solicitar que o mo-
torista realize o teste de em-
briaguez durante as aborda-
gens de rotina ou em blitze 
especificas.

Com o endurecimento 
da Lei Seca, qualquer vestí-
gio de álcool flagrado pelo 
etilômetro é motivo para que 
a multa seja aplicada. Além 
da cobrança, no valor de 
1.915 reais, o motorista in-
frator tem a carteira suspen-

sa e não poderá continuar a 
viagem. 

Contingente 
Quinhentos homens do 

Batalhão de Policiamento 
de Trânsito (BPTran) vão se 
revezar durante o Carnaval. 
Eles vão atuar desde João 
Pessoa até Cajazeiras, com 
foco nos grandes pontos de 
movimentação, como os mu-
nicípios de Lucena, Jacumã, 
Pitimbu, Acaú, e vão utilizar 
2,5 mil etilômetros descartá-
veis. 

O comandante do Ba-
talhão de Policiamento de 
Trânsito (BPTran) tenente-
coronel Paulo Sérgio de Oli-
veira Bastos disse que o efe-
tivo vai se revezar até o final 
do Carnaval. “Serão 250 ho-
mens a cada dia”, ressaltou.

Este ano, o BPTran rea-
lizou 2.240 testes com eti-
lômetros, apreendeu 493 
veículos e notificou 185 mo-
toristas por dirigirem sob 
efeito de bebida alcoólica.

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

FOtO: Divulgação

Orientação aos motoristas nas rodovias

l Locais coM Maior índice de acidentes graves

- Perímetros urbanos de João Pessoa e Cabedelo;
- Acesso ao Litoral Norte (Lucena) e ao Litoral Sul (Conde e Jacumã) pela BR-101;
- trechos de rodovia federal nas proximidades dos municípios de Campina Grande, Patos e Cajazeiras 
e interior do Estado.
Fonte: PRF.

l Lei seca

- Motoristas flagrados ao volante com teor alcoólico entre 0,05 e 0,34 miligrama por litro de ar expe-
lido serão multados em R$ 1.915,40, terão a carteira apreendida e não poderão seguir viagem.

- Se a concentração de álcool no organismo estiver acima de 0,34 miligrama, o condutor será preso por 
crime de trânsito e vai responder a processo criminal, sem contar com as penalidades administrativas.

- O motorista que se negar a fazer o teste do bafômetro será multado e terá a Carteira de Habilita-
ção recolhida, mesmo que não apresente sinais de embriaguez. Se os sinais forem evidentes e ele não 
quiser fazer o teste, estará cometendo crime de trânsito e será preso em flagrante. 
Fonte: PRF.

l confira o que Mudou 

- Bafômetro 
Como era - Multa de R$ 1.915,30 para motorista que tiver nível de álcool acima de 0,1 mg/l de ar expelido 
do pulmão
Como ficou - Multa permanece, mas limite foi reduzido para 0,05 mg/l de ar expelido

- Exame de sangue  
Como era - Limite de álcool era de 2 dg/l de sangue
Como ficou - Agora não há limite. Mínimo índice de álcool dará multa

- Crime
Como era - Carteira de Habilitação é suspensa, detenção de 6 meses a 3 anos para quem tiver mais 
de 0,34 mg/l de ar expelido

- Como ficou - A regra foi mantida.
Fonte: PRF.

l restrição de veícuLos de carga 

- O tráfego de caminhões bitrem, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonha será res-
trito durante o feriado. A medida tem como meta aumentar a fluidez do trânsito e vale para os dias 
e horários de maior movimento. Eles não poderão transitar mesmo que estejam carregados e tenham 
Autorização Especial de trânsito (AEt). 

- Quem descumprir a determinação será multado pela PRF. A infração é média, gera multa de R$ 85,13 e 
quatro pontos na CNH. Além disso, o condutor será obrigado a permanecer com o veículo estacionado 
até o final do horário de restrição.
Fonte: PRF.

l dicas da Prf Para uM carnavaL tranquiLo

- Mantenha uma distância segura do veículo que vai à frente;

- Não force ultrapassagens, nem ultrapasse em faixa contínua, pontes e curvas;

- Cuidado com pedestres, especialmente em áreas urbanas;

- Dirija em velocidade compatível com o volume de tráfego e o local;

- Revise seu veículo antes de iniciar sua viagem;

- Não se esqueça da sua CNH e do CRLV pois são documentos de porte obrigatório;

- Saia mais cedo de casa e não tenha pressa;

os policiais vão cumprir rigorosamente a Lei seca para evitar que motoristas dirijam alcoolizados

A Superintendên-
cia de Administração 
do Meio Ambiente 
(Sudema) divulgou 
ontem relatório se-
manal de balneabili-
dade. Durante o pe-
ríodo carnavalesco, 
os banhistas poderão 
aproveitar 53 praias 
do litoral paraibano.

 A Sudema rea-
liza monitoramento 
semanal nas praias 
localizadas no muni-
cípio de João Pessoa, 
Lucena e Pitimbu, lo-
calizadas nos centros 
urbanos com maior 
fluxo de banhistas. O 
monitoramento dos 
demais municípios 
do litoral paraibano 
é realizado mensal-
mente. Das 56 praias 
monitoradas, apenas 
três foram classifica-
das como impróprias 
à balneabilidade.

Os banhistas de-
vem evitar a Praia do 
Jacaré, em Cabedelo, 
na margem direita do 
estuário do Rio Paraí-
ba; a Praia do Cabo 
Branco, em João Pes-
soa, no final da Aveni-
da Cabo Branco, 100m 
à esquerda e à direita 
da desembocadura 
da galeria pluvial; e 
a Praia de Maceió, 
localizada no muni-
cípio de Pitimbu, 100 
metros à esquerda e 
à direita da desembo-
cadura do Riacho do 
Engenho Velho.

O relatório reco-
menda aos banhistas 
que evitem os trechos 
de praias localizados 
em áreas frontais a 
desembocaduras de 
galerias de águas plu-
viais.

turistas 
poderão 
aproveitar 
53 praias

OPERAÇÃO CARNAVAL 2013

A Empresa Parai-
bana de Abastecimen-
to e Serviços Agrícolas  
(Empasa) vai continuar 
atendendo, no período 
de Carnaval, a clientela 
com seus mais de 200 
permissionários que co-
mercializam produtos 
hortifrutigranjeiros em 
suas dependências no 
horário das 4h às 16h, 
entre os dias 9 e 13. Nes-
te período, quando boa 
parte da população en-
tra na folia momesca, a 
Empasa vai estar com as 
portas abertas. A infor-
mação é do presidente 
da Associação dos Per-
missionários e Comer-
ciantes da Empasa (As-
cope), Renato Ponciano. 

Ele lembrou que só 
no domingo os trabalhos 
serão tradicionalmente 
suspensos. “Como nossos 
serviços são direcionados 
à alimentação da po-
pulação, não podemos 
parar. Sendo que alguns 
comerciantes até liberam 
seus funcionários, mas a 
maioria não pode fazer 
isso, por lidar com produ-
tos perecíveis”, frisou. 

O presidente da Em-
pasa, engenheiro José 
Tavares Sobrinho, infor-
mou que a portaria e 
vigilância dos entre-
postos, em João Pes-
soa, Campina Grande 
e Patos, vão funcionar 
normalmente.“Apenas 
as áreas técnica e ad-
ministrativa vão seguir 
a orientação do go-
verno retornando no 
expediente da tarde 
na Quarta-feira de Cin-
zas”, destacou.     

A movimentação 
comercial nas três cen-

trais de abastecimentos 
da Paraíba (João Pes-
soa, Campina Grande e 
Patos) alcançou o índice 
de 150.661,8 toneladas 
dos produtos hortifru-
tigranjeiros e de outros 
grupos alimentícios no 
primeiro semestre deste 
ano. Sendo 31,52% de 
participação efetiva do 
Estado. No ano passado 
o volume total nos três 
entrepostos chegou a 
298.367,9 toneladas de 
hortifrutigranjeiros.

Os dados são oriun-
dos de documento apre-
sentado à diretoria da 
Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Servi-
ços Agrícolas (Empasa) 
pelo departamento de 
planejamento, mostran-
do quadros estatísticos 
entre o primeiro dia do 
ano e 30 de junho. 

As frutas laranja 
pêra, banana pacovan/
prata, melancia, aba-
caxi, maçã nacional, 
mamão havaí/formosa, 
manga tommy, goiaba, 
maracujá, e as hortali-
ças batatinha, tomate, 
cebola, cenoura, batata 
doce, pimentão, inha-
me são os destaques da 
comercialização.

“A região Nordeste é 
a principal fonte suprido-
ra dos alimentos, alcan-
çando índice acima de 
80%, tendo Pernambu-
co, Bahia, Sergipe e Rio 
Grande do Norte como 
os mais representativos. 
As regiões Sul, Sudes-
te e Centro Oeste ficam 
com os 20% restantes, e 
o destaque fica por con-
ta dos estados de Santa 
Catarina, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, São 
Paulo e Goiás”, revelou 
o presidente da Empasa, 
José Tavares Sobrinho.

Venda de produtos na  
Empasa vai continuar

DURANTE O fERiADO

José alves
zavieira2@gmail.com
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Pela cidade

Mesmo assim, Olímpio Oliveira já afirmou e reafirmou 
que não tem interesse em assumir a liderança da bancada de 
oposição na Casa de Félix Araújo. O vereador lembra que foi 
líder da situação no governo do ex-prefeito Veneziano Vital 
do Rêgo. “E não gostei”, completa.

l IgNorANdo

Questionado por jornalistas, através das redes sociais, 
sobre sua suposta adesão à bancada do prefeito Romero 
Rodrigues, o vereador Pimentel Filho (PMDB) tem preferido 
optar pelo silêncio. Comenta sobre tudo, mas faz de conta que 
não vê a pergunta complicada.

l Museu AssIs ChAteAubrIANd

O Museu Assis Chateaubriand está funcionando 
novamente em seu horário normal. Após passar o mês de 
janeiro com funcionamento reduzido, devido ao período 
de meio expediente da UEPB, o MAC já permite o acesso 
aos visitantes de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. No 
período de meio expediente, o museu passou por uma limpeza 
ampliada das três salas de exposição. De acordo com o 
diretor Ângelo Rafael, o museu deverá receber neste primeiro 
semestre do ano três exposições de diferentes artistas.

tradição

Durante o período momesco, enquanto escolas e troças 
desfilam, no chamado “carnaval tradição”, Campina Grande se 
torna palco de diversos eventos religiosos e filosóficos, que já 
se tornaram populares no calendário de eventos, inclusive com 
repercussão nacional.

religião

Os evangélicos promovem o “Encontro da Consciência 
Cristã”. Já os católicos participam de mais uma edição do 
“Crescer”. Os ecumênimos realizam o “Encontro para a Nova 
Consciência” e os espíritas, o “Movimento de Integração 
Espírita Paraibano”.

religião II

A comunidade formada pelos judeus messiânicos também 
realiza seu evento durante o Carnaval, o chamado “Amigos da 
Torá”. No período, ainda ocorrem eventos paralelos de católicos 
e evangélicos, bem como encontros de membros das “Testemu-
nhas de Jeová”.

Consumo racional

Apregoando que a população precisa ser conscientizada a 
respeito da importância de economizar a água potável, sobre-
tudo diante de prolongada estiagem que já reduziu a menos de 
58% as reservas do Açude de Boqueirão, que abastece a região 
de Campina Grande, o vereador Alexandre Pereira da Silva 
(PTC), o Alexandre do Sindicato, resolveu dar o exemplo. Esta 
semana, ele garantiu que, na sua casa, o consumo é racional, de 
sorte que até a água utilizada para lavar roupa é reaproveitada.

exemplo em casa

“O volume de Boqueirão chegou a um limite que já é 
preocupante. Todos sabemos das implicações de se enfrentar 
um racionamento. Por isso mesmo, todos precisamos ser cons-
cientes”, afirmou Alexandre do Sindicato. “Todos nós temos 
responsabilidade, precisamos rever nossos hábitos em relação 
ao ‘precioso líquido’. Na minha casa, por exemplo, toda a água 
que é usada na máquina de lavar nós reaproveitamos para 
lavarmos a escada, garagem, área de serviço e até utilizar no 
vaso sanitário”, garantiu.

Irmandade

Durante entrevista a uma emissora de rádio, o 
vereador peemedebista Ivam Batista filosofou, ao ser 
questionado sobre sua posição na Câmara: “O vereador não 
tem que fazer oposição. Quando você está na Câmara, ali 
você só tem colegas, que precisam estar irmanados”.

o fato

Por trás da filosofia de Ivam Batista, está mais 
um capítulo do esfacelamento da oposição na Câmara 
Municipal de Campina Grande. Dos quatro vereadores do 
PMDB, apenas Olímpio Oliveira não desconversa quando 
perguntado sobre que posição manterá na CMCG.

Passa

Prorrogado prazo para pagamento

Foi prorrogado para a 
próxima sexta-feira o pra-
zo para os agricultores de 
Campina Grande realizarem 
o pagamento do boleto ban-
cário que garante a inclusão 
no Programa Garantia Safra. 
De acordo com o secretário 
de Agricultura do municí-
pio, Guilherme Almeida, os 
agricultores que ainda não 
receberam o boleto deverão 
se dirigir até a sede da Secre-
taria de Agricultura e pegar o 
documento. 

Segundo Guilherme Al-
meida, a entrega dos boletos 
ocorreu do dia 24 ao dia 31 
de janeiro, no Teatro Rosil 
Cavalcante, e cerca de 97% 
dos 3.078 agricultores ca-
dastrados já realizaram o pa-
gamento. “Verificamos que 
ainda existem 80 pessoas 
que não pagaram e portanto 
ainda não estão cadastrados. 
Estes agricultores têm até o 
final do prazo para realizar 
o pagamento”, alerta Guilher-
me Almeida. O boleto tem o 
valor de R$ 9,50 e pode ser 
pago nas casas lotéricas ou 
Caixa Aqui.

O Garantia Safra é um 
benefício social vinculado 
ao Ministério do Desenvol-
vimento Agrário, e tem o 
objetivo de garantir renda 
mínima para a sobrevivência 
de agricultores em regiões 
atingidas por situação de 
emergência ou calamidade 
pública devido a estiagem 
ou excesso hídrico. Segundo 
Guilherme Almeida, o seguro 
garante uma indenização mí-
nima aos agricultores. “Caso 
haja a perda comprovada de 
pelo menos 50% da produ-
ção, haverá o pagamento de 
um auxílio pecuniário por 
tempo determinado àquele 
agricultor”, explica o secre-
tário.

Agricultor tem agora até 
a próxima sexta-feira 
para quitar documento

boLeto do gArANtIA sAfrA

Diogo Almeida 
Especial para A uNIÃo

Perspectivas de alcançar um cresci-
mento econômico. É com este objetivo 
que a Secretaria de Turismo e Desen-
volvimento Econômico do município de 
Campina Grande estará participando de 
um evento turístico em São Paulo, na 
região Sudeste. O evento reunirá vários 
estados brasileiros e outros países nos 
dias 20 e 21 desse mês.

O Workshop & Trade Sow – CVC 
2013, que está em sua 19ª edição, lan-
çará no mercado divulgações e promo-
ções dos destinos turísticos do Brasil. O 
município de Campina Grande, que es-
tará entre os locais selecionados, apre-
sentará uma de suas festas tradicionais 
e com um grande fluxo de movimen-
tação na cidade, o Maior São João do 
Mundo 2013.

A secretária executiva de Desenvol-
vimento Econômico, Catharine Brasil, 
falou que esta é a primeira vez a qual 

a região é inserida em um evento co-
mercial, com datas marcadas e materiais 
específicos para o evento. ““Durante o 
período em São Paulo serão mantidos 
contatos com agentes de viagens e ope-
radoras de turismo para viabilizar neste 
ano o destino Campina Grande”, disse 
Catharine.

Das atrações internacionais, países 
como a Argentina, México, Aruba, Re-
pública Dominicana, Israel, Bahamas e 
Zimbábue já confirmaram presença. A 
exposição já conta com pelo menos 300 
representantes e dos mais variados lo-
cais. 

Serão enviadas pelos expositores, 
novidades e propostas para serem apre-
sentadas e discutidas. O workshop, que 
aguarda aproximadamente dez mil 
agentes de viagens, também terá um 
espaço para que a CVC apresente os lan-
çamentos e tendências em produtos e 
serviços turísticos para toda a tempora-
da 2013, incluindo férias de julho, feria-
dos, Natal e réveillon.

CG apresentará o Maior São João 
do Mundo em feira turística

eM sÃo PAuLo

FOTO: Arquivo

Kalyenne Antero 
Especial para A uNIÃo

O Maior São João Mundo atrai milhares de pessoas todos os anos para a Rainha da Borborema

Equipe da UFCG 
retorna de mais 
uma missão do 
Projeto Rondon

Já está de volta à Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) a equipe de 
rondonistas da instituição 
responsável por levar ações 
de cidadania ao município de 
Neópolis, em Sergipe, através 
da Operação São Francisco, do 
Projeto Rondon, realizada pelo 
Ministério da Defesa.

No período de 22 de ja-
neiro a 2 de fevereiro foram 
desenvolvidas, naquele muni-
cípio, ações nas áreas de Edu-
cação, Cultura, Direitos Huma-
nos, Justiça e Saúde. 

“Todas as atividades do 
projeto foram preparadas com 
o intuito de atender as princi-
pais demandas do município 
de Neópolis e esperamos que 
a semente que ali plantamos, 
possa germinar para que, no 
futuro, possamos olhar pra trás 
e ver que nosso objetivo foi al-
cançado”, disse a coordenadora 
da operação na UFCG e coor-
denadora de extensão cultural 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Extensão, a professora Nadege 
Dantas.

Em cumprimento à lei 
federal que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de destinar 
5% das vagas com estaciona-
mento regulamentado de uso 
público a serem utilizadas 
exclusivamente por idosos, 
acima de 60 anos, e deficien-
tes físicos, a STTP esclarece 
sobre os termos da concessão 
e da obrigatoriedade do uso 
do cartão preferencial de es-
tacionamento para idosos e 
deficientes.

As Resoluções 303 e 304 
do Contran, estabelecem que 
cada cartão poderá ser uti-
lizado em qualquer veículo 
que esteja transportando o 
deficiente ou idoso, desde 
que colocado visivelmente 
sobre o para-brisa dianteiro, 
para facilitar a identificação 
pela fiscalização de trânsito. 
Segundo estas resoluções, o 
cartão é intransferível e so-
mente será aceito em seu 
modelo original. Além disso, 
a resolução destaca que o car-
tão somente será aceito quan-

do o deficiente ou o idoso for 
transportado no veículo.

Conforme a gerente de 
fiscalização e transportes da 
STTP, Araci Brasil, o direito às 
vagas reservadas de estacio-
namento não isenta ou exclui 
o condutor de pagar as taxas 
em estacionamentos priva-
dos ou zona azul. “Os idosos 
e deficientes têm direto por 
lei a 5% das vagas em esta-
cionamentos públicos e pri-
vados, mas isso não o isenta 
de efetuar pagamentos e sim, 
de ter a preferência nas vagas 
dos estabelecimentos”, disse 
a gerente.

A STTP ainda solicita a 
todos os portadores de defi-
ciência e aos idosos que dese-
jam possuir o referido cartão 
para o estacionamento em 
vaga especial, a se dirigirem 
à gerência de transportes da-
quele órgão, de segunda a sex-
ta-feira, no horário das 8h às 
12h e de 14h às 17h, para efe-
tuar o referido procedimento 
cadastral. Para proceder ao 

cadastro e recebimento do 
cartão de estacionamento o 
portador ou o idoso deverá 
apresentar os seguintes do-
cumentos: Original e cópia 
do RG e CPF, original e cópia 
do cartão do SUS, atestado 
médico atual (no caso do de-
ficiente, datado do ano 2013) 
especificando a deficiência ou 
grau de deficiência através do 
CID com assinatura (legível) e 
CRM do médico que emitiu o 
laudo e comprovante de resi-
dência atualizado (2013) no 
nome do requerente.

Caso o requerente seja 
menor (em caso de deficiên-
cia), será preciso apresen-
tar RG do responsável com-
provando o parentesco e o 
comprovante de residência 
em nome do responsável. O 
cadastro somente será efe-
tivado com a apresentação 
correta de todos os documen-
tos citados e o cartão será 
entregue em até sete dias, no 
departamento gerencial de 
transportes da STTP.  

STTP cadastra para vagas 
especiais em estacionamentos 

Idoso e PortAdor de defICIÊNCIA



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9  de fevereiro de 2013

Enivaldo garante que 
Aguinaldo Ribeiro será 
candidato à reeleição
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Cem mil vagas a mais nas escolas
REDE ESTADUAL DE ENSINO

Governador abriu ontem
o ano letivo e prometeu 
mais investimentos no setor

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

O governador da Paraíba, 
Ricardo Coutinho, compare-
ceu, na manhã de ontem, ao au-
ditório do Colégio Liceu Parai-
bano, no centro de João Pessoa, 
para abrir oficialmente o ano 
letivo nas escolas da rede esta-
dual de ensino. Diante de uma 
grande quantidade de alunos, 
professores e gestores em edu-
cação, o governador reafirmou 
o compromisso do Estado em 
manter investimentos na área, 
que terá, este ano, recursos da 
ordem de R$ 226 milhões para 
melhoria da infraestrutura e 
compra de equipamentos. 

O ano letivo começou 
com cem mil vagas a mais 
para alunos novatos. No total, 
são 460 mil vagas à disposição 
dos alunos paraibanos. Nas 48 
escolas que funcionam com o 
Programa Ensino Médio Ino-
vador, as aulas começam no 
dia 18 de fevereiro. No ano 
passado, 26 escolas do Ensino 
Médio faziam parte do Proe-
mi. Este ano, mais 22 unidades 
foram incluídas no programa. 

O governador destacou 
ainda os investimentos de R$ 
70 milhões  na infraestrutu-
ra com a reforma e ampliação 
das escolas e outras novidades, 
como a distribuição de 223 
ônibus escolares para os muni-
cípios, de 150 laboratórios de 
robótica, 150 de matemática e 
22 de informática e a distribui-
ção de 15 mil bicicletas para 
estudantes da zona rural. 

“Sei que nós estamos 
avançando e a cada ano es-
tamos criando instrumentos 
que permitam ao professor 
dar uma aula melhor e per-
mitam ao estudante ter uma 
capacidade maior de aprendi-
zagem. Por exemplo, este ano 
em 150 escolas das 300 exis-
tentes, nós vamos ter labora-
tórios de robótica e de mate-
mática, que são instrumentos 
importantíssimos que poucas 
escolas privadas, com mensa-
lidades altas, têm”, disse.

FOTO: Ortilo Antônio

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, é uma das 40 
unidades hospitalares de 
todo o Brasil beneficiadas 
com o Programa SOS Emer-
gências, do Ministério da 
Saúde. O programa é uma 
ação estratégica tripartite 
pactuada entre gestores, 
para consolidar esforços 
no sentido de resolver os 
problemas identificados. É 
também uma ação priori-
tária para a implementação 
do Componente Hospitalar 
no âmbito da Rede de Aten-
ção às Urgências e Emer-
gências (RUE), realizada em 
conjunto com os estados, 
Distrito Federal e municí-
pios para a qualificação da 
gestão e do atendimento de 
usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) nas maiores 

e mais complexas portas de 
entrada hospitalares de ur-
gência. 

Ontem, a coordenadora 
nacional do Programa SOS 
Emergências do Ministério 
da Saúde, Ana Augusta Cou-
tinho, visitou as dependên-
cias do Hospital de Trauma  
para dar início à implanta-
ção do programa do Gover-
no Federal, que é voltado 
à Política das Urgências e 
Emergências. 

Participaram da visita, 
o secretário de Estado da 
Saúde, Waldson Souza; o se-
cretário municipal de Saúde 
de João Pessoa, Lindemberg 
Medeiros; o diretor técnico 
do Hospital de Trauma, Ed-
van Benevides; técnicos das 
secretarias de Saúde do Esta-
do e do Município, bem como 
toda a diretoria da Cruz Ver-
melha Brasileira.

Investimentos
Cada um dos hospitais, 

dentro de suas especifica-
ções, poderá receber anu-
almente R$ 3,6 milhões do 
Ministério da 
Saúde para 
custear a am-
pliação e qua-
lificação da 
assistência da 
emergência . 
Também po-
derão receber 
i n d i v i d u a l -
mente até R$ 
3 milhões para 
aquisição de 
e q u i p a m e n -
tos e realiza-
ção de obras 
e reformas na 
área física do 
pronto-socorro, conforme 
necessidade e aprovação de 
proposta encaminhada ao 

Ministério da Saúde.
A unidade poderá, ain-

da, apresentar projetos para 
a criação de novos leitos de 
retaguarda e a qualificação 

(aquisição de 
novos equi-
p a m e n t o s , 
por exemplo) 
para os leitos 
já existentes. 
São conside-
rados leitos 
de retaguar-
das: enferma-
rias de leitos 
clínicos, en-
fermarias de 
leitos de longa 
permanência, 
unidades de 
terapia inten-
siva, unidades 

coronarianas e unidades de 
atenção ao acidente vascular 
cerebral.

Cada um dos hospitais 
terá um Núcleo de Acesso e 
Qualidade Hospitalar instala-
do, que apoiará e orientará as 
medidas visando a melhoria 
da gestão e da qualidade as-
sistencial. Os núcleos atuarão 
nesses hospitais permanen-
temente e serão formados 
pelos coordenadores dos 
serviços de urgência/emer-
gência, das unidades e cen-
tral de internação do hospital 
(incluindo as UTIs) e por um 
representante do gestor local.

O trabalho dos núcle-
os será acompanhado pelo 
Comitê Nacional de Acom-
panhamento do SOS Emer-
gências, formado por repre-
sentantes dos Hospitais de 
Excelência, Conselho Nacio-
nal dos Secretários de Saúde 
(Conass), Conselho Nacional 
dos Secretários Municipais 
de Saúde (Conasems) e mem-

bros do Ministério da Saúde.
O comitê será coorde-

nado pelo Ministério e tem 
a função de receber e enca-
minhar solução às questões 
apontadas pelos núcleos; mo-
nitorar, através de sala de si-
tuação, os produtos e resulta-
dos alcançados nas unidades; 
e manter os gestores locais 
informados do andamento 
das ações nos hospitais.

Parceiros 
Por meio da estratégia 

SOS Emergências, são feitas 
parcerias com o Instituto Na-
cional de Traumatologia e Or-
topedia (Into) e com os seis 
Hospitais de Excelência no 
Brasil – Sírio Libanês, Albert 
Einstein, Hospital do Coração, 
Samaritano, Alemão Osvaldo 
Cruz e Moinhos de Vento – 
para ampliar a qualidade do 
atendimento realizado. 

Além de políticas bási-
cas como a criação de vagas e 
ampliação de escolas, um dos 
focos da Secretaria Estadual 
de Educação, para o próximo 
ano, é criar uma atmosfera 
de interesse nas escolas. “A 
competência principal do 
Governo Estadual é o Ensino 
Médio, no qual trabalhamos 
com jovens. Não adiantaria 
pensar em programas se não 
transformarmos a escola em 
um ambiente interessante 
para manter os jovens”, disse 
Márcia Lucena, secretária de 
Educação da Paraíba.

Estímulo
Diminuir as taxas de eva-

são escolar também está entre 
as prioridades do planejamen-
to de 2013. Para atingir tal 
objetivo, uma das estratégias 

da Secretaria de Educação é 
a implantação de laborató-
rios de robótica. Está dentro 
do orçamento a aquisição de 
150 laboratórios de robótica 
e outros 150 de informática. 
“Esses laboratórios são um es-
tímulo ao pensamento cientí-
fico e fazem parte do currículo 
específico do Ensino Médio”, 
explica Márcia Lucena.

O calendário escolar de 
2013 terá 204 dias letivos para 
o turno diurno e 209 dias para 
o turno noturno, divididos em 
quatro períodos bimestrais, 
incluindo o primeiro segmen-
to (Ensino Fundamental I) da 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Para o segundo segmen-
to (Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio da EJA) serão 
104 dias letivos, divididos em 
dois períodos bimestrais.  

Tecnologia a serviço da educação
Durante a solenidade de abertura 

do ano letivo, o governador Ricardo 
Coutinho entregou, simbolicamente, 
um tablet, que será utilizado no pro-
cesso de aprendizagem das escolas 
estaduais. Serão entregues 15 mil ta-
blets para todos os professores do En-
sino Médio e mais 26 mil tablets para 
os alunos do primeiro ano do Ensino 
Médio.

Os equipamentos serão adquiridos 
através de pregão do Fundo de De-
senvolvimento Nacional da Educação 
(FNDE) e já serão entregues aos pro-
fessores com os programas educativos 
necessários ao aprendizado dos alunos 
devidamente instalados

Diminuir as taxas de evasão esco-
lar também está entre as prioridades 

do planejamento de 2013. Para atingir 
tal objetivo, uma das estratégias da Se-
cretaria de Educação é a implantação 
de laboratórios de robótica. Está den-
tro do orçamento a aquisição de 150 
laboratórios de robótica e outros 150 
de informática. “Esses laboratórios são 
um estímulo ao pensamento científico 
e fazem parte do currículo específico 
do Ensino Médio”, explica Márcia Lu-
cena.

A lista de aquisições ainda inclui 
equipamentos de informática, compu-
tadores móveis, carteiras para todas as 
salas de aula da rede, quadro branco, 
a refeitório móvel, utensílios de cozi-
nha e extintores de incêndio. Tablets e 
notebooks também estão na lista das 
aquisições.

Programa federal beneficia Hospital de Trauma
SOS EmERgêNcIAS

Um Núcleo 
de Acesso e 
Qualidade 
Hospitalar
orientará as 
medidas visando 
a melhoria 
da gestão e 
da assistência

O governador Ricardo Coutinho abriu oficialmente o ano letivo em solenidade realizada ontem no Liceu Paraibano, onde anunciou novos investimentos no setor 



Aguinaldo disputará a reeleição
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Presidente do PP e pai do 
ministro nega especulações 
sobre vaga na majoritária

Efraim Filho quer cassar os 
condenados no Mensalão

zeeuflavio@gmail.com
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O presidente estadual 
do Partido Progressista, Eni-
valdo Ribeiro, afirmou que o 
filho, ministro Aguinaldo Ri-
beiro (Cidades), deverá dis-
putar a reeleição para a Câ-
mara dos Deputados. Apesar 
de, como consequência na-
tural da posição que ocupa 
em Brasília, o nome de Agui-
naldo aparecer em cotações 
para concorrer a um cargo 
majoritário – senador ou até 
governador – Enivaldo asse-
gura que o filho mantém os 
pés no chão e, no momento, 
naquilo que se refere a 2014, 
trabalha com os planos foca-
dos na reeleição. 

Eleito para a Câmara Fe-
deral em 2010 com 87.572 
votos, Aguinaldo assumiu a 
liderança do partido e, em se-
guida, o Ministério das Cida-
des. Adotando um discurso 
conciliatório e suprapartidá-
rio, o pepista tem transitado 
com desenvoltura entre a 
maioria dos grupos políticos 
do Estado, com exceção da 
ala peemedebista ligada ao 
ex-prefeito Veneziano Vital 
do Rêgo e ao senador Vital 
do Rêgo Filho.

“Aguinaldo será candi-
dato à reeleição. O plano é 
esse. Mas, eu não posso ne-
gar que existem propostas, 
convites e desejos para que 
ele dispute um cargo na ma-
joritária. Só que o trabalho 
dele é construir um caminho 
mais forte para a Paraíba. 
Por isso mesmo, preocupa-
dos em ajudar na formação 
de um estado vencedor, não 
pensamos em impor nomes 
a um bloco que está em for-
mação”, declarou Enivaldo 
Ribeiro. 

O bloco a que se refere 
o presidente do PP é forma-
do por sua legenda, mais 
o PSC e o PT. A tríade par-
tidária começou a adotar 
um discurso conjunto ainda 
na pré-campanha de 2012, 
mas o acordo acabou não 
vingando para as eleições 
municipais do ano passado. 
Em Campina Grande, o PSC 
teve candidato próprio (o 
deputado estadual Guilher-
me Almeida), o PP lançou a 
deputada estadual Daniella 
Ribeiro e o PT se dividiu 
entre a filha de Enivaldo e a 
candidata do PMDB, Tatiana 
Medeiros.

Ao negar que haja pla-
nos para lançar Aguinaldo 
Ribeiro a uma candidatura 
majoritária, Enivaldo tam-
bém desmentiu as especula-
ções de que possa disputar 
uma cadeira na Assembleia 
Legislativa, onde hoje está 
Daniella. “Não posso com-
bater a ambição de certos 
grupos políticos na Paraíba, 
que querem todos os cargos 
para a própria família, e pra-
ticar a mesma coisa”, comen-
tou Enivaldo. 

Ele afirmou que, em 
2010, quando Aguinaldo, 
então deputado estadual, 
decidiu concorrer à Câma-
ra Federal, não quis sair 
candidato a uma vaga na 
Casa de Epitácio Pessoa e 
teria até mesmo sido con-
trário à candidatura de Da-
niella Ribeiro. 

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

O Fórum Regional de 
Mangabeira, onde foi implan-
tada recentemente a Secreta-
ria Unificada (Cartório Unifi-
cado), será transformado em 
“unidade judiciária modelo”, 
com serviço de excelência, da 
recepção à conclusão de pro-
cessos. O projeto foi revelado 
ontem pela presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, desembargadora 
Fátima Bezerra Cavalcanti, 
durante visita ao Fórum.

A presidente informou, 
durante reunião com o di-
retor do Fórum, juiz Manoel 
Gonçalves de Abrantes, e de-
mais juízes das seis varas que 
funcionam no Fórum, que 
vai disponibilizar mais juízes 
auxiliares, juízes leigos e ser-
vidores, como forma de dar 
celeridade ao serviço daquela 
unidade judiciária, que hoje 
atende a um terço da popula-
ção de João Pessoa.

“A partir desse projeto, 
que está dando certo, vamos 
avançar para tornar esta uni-
dade judiciária em modelo 
para a Justiça paraibana”, de-
clarou a presidente.

A chegada de novos par-
lamentares e a formação de 
novos blocos partidários na 
Assembleia Legislativa deixa 
indefinida, pelo menos por 
enquanto, como será a atu-
ação da bancada governista 
em 2013. O líder do gover-
no na Assembleia, Hervázio 
Bezerra (PSDB), disse estar 
atento ao cenário e que, após 
avaliar a movimentação dos 
demais partidos, definirá a 
estratégia pró-governo logo 
que sejam retomados os tra-
balhos na Casa, em 18 de fe-
vereiro.

A lógica seguida pelo de-
putado Hervázio é a de ana-

lisar todas as possibilidades 
do xadrez parlamentar para 
só então mover suas peças. 
Afinal, a união de forças en-
tre PP, PT e PSC criou um 
novo bloco na AL, que ainda 
vai consolidar seu posiciona-
mento. Sem falar no PEN, que 
conta com a maior bancada.

Além disso, as alterações 
nas comissões permanentes 
estão no foco de cada grupo, 
sobretudo na de Constitui-
ção, Justiça e Redação e na de 
Acompanhamento e Contro-
le da Execução Orçamentá-
ria, nas quais todos querem 
garantir lugar.

“Na medida em que os 
partidos forem sinalizando 
sua direção, também estare-
mos definindo nossos passos. 

Não temos como prever quan-
tos e quais deputados cada 
bloco vai indicar para integrar 
as comissões, mas vamos ficar 
atentos”, assegura Bezerra.

Atualmente, os gover-
nistas reúnem represen-
tantes do PSDB, PSB, PPL, 
PPS, PSD e PSL, mas contam 
com apoios importantes de 
deputados de outros parti-
dos, como é o caso de João 
Gonçalves(PEN), Iraê Lucena 
(PMDB) e, a partir de ontem, 
de Márcio Roberto (PMDB).

Tão logo sejam reto-
mados os trabalhos na As-
sembleia, Hervázio pretende 
reunir os governistas e apre-
sentar as opções que podem 
levar o grupo a atuar como um 
“blocão” ou isoladamente.

Os contribuintes pa-
raibanos têm até o dia 22 
de fevereiro para enviar os 
arquivos de Escrituração 
Fiscal Digital (EFD) à Secre-
taria de Estado da Receita.

A data limite do envio 
normalmente seria até o dia 
15 de fevereiro, mas devido 
ao processamento da atua-
lização dos regimes de apu-
ração dos contribuintes pa-
raibanos, que são realizados 
pela Receita Federal, termi-
narem somente na data limi-
te (15 de fevereiro), a Recei-
ta Estadual resolveu esticar 
o prazo limite.

Segundo dados do Nú-
cleo de Declarações da Re-
ceita Estadual, atualmente 
mais de 12,4 mil contribuin-
tes paraibanos estão dentro 
do regime de apuração nor-
mal. Neste ano, quem está 
no regime passará a adotar 
apenas a modalidade de 
Escrituração Fiscal Digital 
(EFD) para enviar as infor-
mações fiscais via internet. 
Segundo a Secretaria de 
Estado da Receita, a obri-
gatoriedade, até o ano pas-
sado, incluía apenas 3,1 mil 
contribuintes, mas a partir 

de 2013 o número vai con-
templar a totalidade das 
empresas do regime nor-
mal. “Não será necessário a 
empresa solicitar à sua ade-
são ao regime Normal, pois 
a inclusão será automática, 
basta ela estar com a inscri-
ção estadual ativa e atuali-
zada na Receita Estadual”, 
declarou a auditora Tatiana 
Menezes, chefe do Núcleo 
de Declarações da Receita 
Estadual. 

Já as empresas do re-
gime normal, que estavam 
fora da obrigatoriedade de 
enviar os arquivos fiscais 
EFD até o ano passado, pre-
cisam enviar a última GIM 
(Guia de Informação Men-
sal) Dados Anuais. O prazo 
termina dia 20 de fevereiro. 
Os dados fiscais são refe-
rentes ao ano de 2012 das 
empresas. 

A partir deste ano, os 
contribuintes normais se-
rão dispensados de envio 
da GIM, que será substituí-
do pela EFD. Agora, o envio 
da GIM será apenas uma 
obrigatoriedade das micro 
e pequenas empresas do 
Simples Nacional.   

Prorrogado prazo para 
envio da EFD à Receita

Hervázio definirá atuação da 
bancada só depois do recesso

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, deve concorrer, mais uma vez, à Câmara dos Deputados

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com 

Fórum de 
Mangabeira 
deve ser modelo 
no Estado

Muito sensata a posição do deputado federal 
Efraim Filho em querer cassar os mandatos dos 
deputados que foram condenados pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no caso do Mensalão do PT. 
A mídia nacional deu ampla cobertura à posição do 
deputado paraibano.

 Efraim inovou quando exemplificou o caso do 
deputado paraibano Walter Brito Neto, cassado por 
infidelidade partidária em 2008. A decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) foi cumprida pela Mesa e não 
precisou ser levada a voto no plenário, especialmente 
voto secreto, como muitos desejam agora.

Segundo Efraim Filho, as formalidades devem ser 
as mesmas de um deputado em 2008, que teve a perda 
do mandato determinada pela Justiça Eleitoral. “Foi 
uma decisão da Mesa, foi cassado o mandato, declarada 
a vacância do cargo e convocado o suplente. Então, 
a gente entende que no Mensalão também deve ser 
cumprido o mesmo rito”, afirma Efraim. 

Em Brasília, o presidente da Câmara, Henrique 
Alves, voltou atrás. Afirmou que vai cumprir a decisão 
do Supremo sobre a cassação dos mandatos de 
deputados condenados no Mensalão.

“Não há a menor possibilidade, o risco mínimo de 
qualquer confronto entre Legislativo e Judiciário. Quem 
pensar diferente tire o cavalinho da chuva, não há a 
menor possibilidade. É imenso o respeito do Legislativo 
com o Judiciário e vice-versa”, afirmou Alves.

Os quatro condenados que tiveram a cassação 
decretada pelo Supremo são: João Paulo Cunha e José 
Genoíno, do PT; Valdemar Costa Neto, do PR; e Pedro 
Henry, do PP.

O que a Nação pergunta é o seguinte: como 
pode um cidadão condenado pelo STF exercer o 
mandato de deputado. Se um cidadão comum for 
condenado pela Justiça, em qualquer caso, ele 
perde logo o direito de votar. A Justiça comunica 
ao Cartório Eleitoral a suspensão dos direitos 
eleitorais desse cidadão. 

Então, se vale para o cidadão comum, deve valer 
para qualquer outro brasileiro. A menos que se queira 
criar uma casta de brasileiros e ‘brasileiros’. 

Outra dúvida

Mas no Congresso Nacional do Brasil o que não faltam são questões  
complicadas. Uma delas: denunciados pelo Ministério Público, o senador 
Renan Calheiros (PMDB) e o deputado Henrique Alves (PMDB) podem 
presidir o Senado e Câmara dos Deputados? Há quem ache que sim e 
quem ache que não. 

O jornalista Agnaldo Almeida, que além de bioquímico, é quase 
advogado, acha que sim. E justifica sua tese: “Se eles poder ter mandato 
eletivo, podem também assumir qualquer cargo que derive desse 
mandato”. 

É uma tese bem pensada.

Educação na Paraíba

O governador Ricardo Coutinho abriu ontem o ano letivo da rede 
estadual de ensino. A solenidade aconteceu no auditório do Liceu Paraibano, 
em João Pessoa. Este ano, o Estado disponibilizou 460 mil vagas, sendo 100 
mil vagas a mais para alunos novatos.

O calendário escolar de 2013 terá 204 dias letivos para o turno 
diurno e 209 dias para o turno noturno, divididos em quatro períodos 
bimestrais, incluindo o primeiro segmento (Ensino Fundamental I) da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para o segundo segmento (Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio da EJA) serão 104 dias letivos, divididos em 
dois períodos bimestrais.

Sem educação, não se chega a lugar nenhum.

Será que vai?

Aliados do ex-deputado Wilson Santiago garantem que ele 
vai deixar o PMDB e entrar no PT. Segundo eles, Santiago se filiará 
ao PT paraibano com o aval do ex-presidente Lula e da presidente 
Dilma Rousseff. Segundo os aliados de Santiago, o ex-deputado 
foi convidado por Lula para entrar no PT. Na Paraíba, os deputados 
Frei Anastácio, Anísio Maia e Luiz Couto, todos do PT, não são 
simpatizantes da ideia da filiação. 

Nos bastidores, esse assunto está pegando fogo.
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Servidores da AGU suspeitos
de fraude serão processados

Brasília - Três servido-
res da Advocacia-Geral da 
União envolvidos na Opera-
ção Porto Seguro, deflagrada 
pela Polícia Federal em no-
vembro passado e que inves-
tigou fraudes em pareceres 
técnicos, sofrerão processos 
administrativos disciplina-
res e poderão ser demitidos 
do serviço público.

Essa foi a principal con-
clusão de uma sindicância, 
aberta após a operação da 
PF, e que deveria ter sido 
concluída, conforme a pre-
visão inicial, em 26 de de-
zembro. A AGU ainda não 
detalhou as conclusões do 
relatório da Corregedoria-
-Geral da União, responsável 
pela apuração.

Além de José Weber Ho-
landa, ex-braço direito do 
advogado-geral da União, 
Luís Inácio Adams, também 
responderão aos processos 
disciplinares Jefferson Carús 
Guedes, ex-vice-presidente 
Jurídico dos Correios, e Glau-
co Alves Cardoso Moreira, 
ex-consultor jurídico da An-
taq (Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários).

Os três, que são advo-
gados da União de carreira, 
já haviam sido denunciados 

por corrupção passiva pelo 
Ministério Pùblico Federal.

Apesar da decisão pela 
abertura de processo contra 
Weber, Guedes e Moreira, as 
investigações internas con-
tinuam. Segundo a AGU, ou-
tros servidores não citados 
na Operação Porto Seguro 
estão sendo investigados 
internamente, em razão de 
supostas irregularidades em 
tramitação de documentos. 
A AGU não divulgou o nome, 
nem a quantidade, desses 
servidores.

Porto seguro
A Operação Porto Segu-

ro, deflagrada em novembro, 
investigou suposta organi-
zação que se infiltrou em di-
versos órgãos federais para a 
obtenção de pareceres técni-
cos fraudulentos para bene-
ficiar interesses privados.

Entre os envolvidos no 
esquema apontados pela in-
vestigação está a ex-chefe do 
escritório da Presidência em 
São Paulo Rosemary Noronha, 
afastada após o escândalo.

Além dela, outras 23 
pessoas foram denunciadas 
em dezembro pelo Ministé-
rio Público Federal. Entre 
os crimes denunciados es-
tão formação de quadrilha, 
corrupção ativa, corrupção 
passiva, falsidade ideológica 
e falsificação de documentos 
particulares.

Eles estão envolvidos na 
Operação Porto Seguro 
deflagrada pela PF

Na avaliação do lí-
der do PT no Senado, 
Wellington Dias (PI), a 
votação dos vetos acu-
mulados que aguardam 
exame no Congresso 
pode ser feita sem ne-
cessariamente seguir 
a ordem cronológica. 
Para ele, o despacho do 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Luiz Fux reconhecen-
do a possibilidade de o 
Congresso votar outras 
matérias, independen-
temente da apreciação 
dos 3 mil vetos presi-
denciais, ainda suscita 
dúvidas.

“A minha posição é 
de que, independente 
do atual despacho do 
ministro Fux, o Congres-
so já poderia ter votado 
o Orçamento desde de-
zembro. Entendo que, 

colocado (as matérias) 
na pauta e reunido o Ple-
no, é ele soberano para 
discutir a ordem de vota-
ção”, afirmou.

Com a votação do 
Orçamento de 2013 mar-
cada para o próximo dia 
19, a questão dos vetos 
continua em aberto. O 
líder petista no Senado 
não acredita na ameaça 
de insegurança jurídica, 
com a possível derru-
bada de vetos antigos, 
temor revelado pelo ad-
vogado-geral da União, 
Luís Inácio Adams.

“A gente fala em 
três mil vetos em 206 
matérias, mas, na verda-
de, cerca de 200 maté-
rias estão ultrapassadas, 
perderam sentido para 
a derrubada do veto. Por 
exemplo, vetos a orça-
mentos passados, que já 
foram executados e tive-
ram contas prestadas”, 
comentou Wellington

Congresso não precisa
seguir ordem cronológica

votAção doS vetoS

Simone Franco
Agência Senado

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2013
OBJETO: Contratação de Empresa fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis para 

atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Emas (PB), conforme especifica-
ções constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 28/02/2013 ás 08hs:00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Emas (PB), situada a rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, n.º 02, bairro Centro, na 
cidade de Emas (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na 
sede da Prefeitura, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3426-1128. licitação.emas@patos.pb.gov.br

Emas (PB), 08 de fevereiro de 2013.
André Vinícius Xavier Guedes Soares

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2013
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Medicamentos para atender 

as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Emas (PB), conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 25/02/2013 ás 08hs:00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Emas (PB), situada a rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, n.º 02, bairro Centro, na 
cidade de Emas (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na 
sede da Prefeitura, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3426-1128. licitação.emas@patos.pb.gov.br

Emas (PB), 08 de fevereiro de 2013.
André Vinícius Xavier Guedes Soares

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2013
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Material Odontológico para 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Emas (PB), conforme especifica-
ções constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 25/02/2013 ás 14hs:00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Emas (PB), situada a rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, n.º 02, bairro Centro, na 
cidade de Emas (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na 
sede da Prefeitura, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3426-1128. licitação.emas@patos.pb.gov.br

Emas (PB), 08 de fevereiro de 2013.
André Vinícius Xavier Guedes Soares

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2013
OBJETO: Contratação de Empresa locação de veículos para atender as necessidades de 

todas as Secretarias do Município de Emas (PB), conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 27/02/2013 ás 08hs:00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Emas (PB), situada a rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, n.º 02, bairro Centro, na 
cidade de Emas (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na 
sede da Prefeitura, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3426-1128. licitação.emas@patos.pb.gov.br

Emas (PB), 08 de fevereiro de 2013.
André Vinícius Xavier Guedes Soares

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2013
OBJETO: Contratação de Empresa fornecimento de material permanente para atender as neces-

sidades de todas as Secretarias do Município de Emas (PB), conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 27/02/2013 ás 14hs:00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Emas (PB), situada a rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, n.º 02, bairro Centro, na 
cidade de Emas (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na 
sede da Prefeitura, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3426-1128. licitação.emas@patos.pb.gov.br

Emas (PB), 08 de fevereiro de 2013.
André Vinícius Xavier Guedes Soares

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2013
OBJETO: Contratação de Empresa fornecimento de peças para Veículos Automotivos para 

atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Emas (PB), conforme especifica-
ções constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 01/03/2013 ás 08hs:00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Emas (PB), situada a rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, n.º 02, bairro Centro, na 
cidade de Emas (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na 
sede da Prefeitura, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3426-1128. licitação.emas@patos.pb.gov.br

Emas (PB), 08 de fevereiro de 2013.
André Vinícius Xavier Guedes Soares

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2013
OBJETO: Contratação de Empresa fornecimento de Pneus para atender as necessidades de 

todas as Secretarias do Município de Emas (PB), conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 01/03/2013 ás 14hs:00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Emas (PB), situada a rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, n.º 02, bairro Centro, na 
cidade de Emas (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na 
sede da Prefeitura, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3426-1128. licitação.emas@patos.pb.gov.br

Emas (PB), 08 de fevereiro de 2013.
André Vinícius Xavier Guedes Soares

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2013
OBJETO: Contratação de Empresa fornecimento de Material de Construção para atender as ne-

cessidades de todas as Secretarias do Município de Emas (PB), conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 04/03/2013 ás 08hs:00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Emas (PB), situada a rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, n.º 02, bairro Centro, na 
cidade de Emas (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na 
sede da Prefeitura, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3426-1128. licitação.emas@patos.pb.gov.br

Emas (PB), 08 de fevereiro de 2013.
André Vinícius Xavier Guedes Soares

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2013
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Combustíveis para atender 

as necessidades de todas as Secretarias do Município de Emas (PB), conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 26/02/2013 ás 08hs:00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Emas (PB), situada a rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, n.º 02, bairro Centro, na 
cidade de Emas (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apre-
sentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na 
sede da Prefeitura, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3426-1128. licitação.emas@patos.pb.gov.br

Emas (PB), 08 de fevereiro de 2013.
André Vinícius Xavier Guedes Soares

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 008/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Pães e Produtos de Panificadora 
destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. Data de abertura: 27/02/2013 às 09h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 08 de fevereiro de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL E DONA INES
Portaria CP nº 0001/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais,                   R E S O L V E: Declarar DESERTA a Licitação do tipo: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 0004/2013. PROCESSO 0009/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2013, do tipo menor 
preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS AOS VEICULOS 
E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.

Dona Inês, 08 de Fevereiro de 2013.
Antonio Justino de Araújo Neto

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÁS 
DE COZINHA DE 13KG E BOTIGÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL 
DESTE MUNICÍPIO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA 
CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 3.000,00; POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA 
LTDA - R$ 7.400,00.

Dona Inês - PB, 08 de Fevereiro de 2013
TARCIANA LUCENA NUNES DE CARVALHO - Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG E BOTIGÕES DE ÁGUA MINERAL DE 

20 LITROS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e:
CT Nº 00010/2013 - 08.02.13 - MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 3.000,00
CT Nº 00011/2013 - 08.02.13 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA - R$ 7.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013

PROCESSO Nº 0008/2013
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (PORTE I), PSF V, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO TAPUIO DESTE MUNICÍPIO.
O Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 

comunica as empresa interessadas, que devido os eventos carnavalescos, a abertura do processo 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2013, PROCESSO Nº 0008/2013, que 
se realizaria dia 11/02/2013 às 09h00mim da manhã, fica adiada a data para o dia 14/02/2013 às 
09h00mim da manhã. Informamos ainda que os demais dados permanecem inalterados.

Dona Inês/PB, 08 de Fevereiro de 2013.
Gilson Teixeira da Silva

Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
REPUBLICAÇÃO POR FALTA DE DÍGITOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE CONTROLE TECNOLÓGICO 

EM RUAS DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS A SEREM PAVIMENTADAS COM PARALELEÍPEDO 
GRANÍTICO.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2012.
DOTAÇÃO: RECURSO PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0348871-98 / 

2010 / MTUR / TURISMO DO BRASIL,, FPM, ICMS, RECURSOS DIVERSOS. ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00112/2013 - 22.10.12 – PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - R$ 1.755,00

 

                          
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/13 
Registro CGE Nº. 13-00118-0 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
monitoramento remoto de sistema de alarmes combinado com 
monitoramento digital de câmeras via internet e atendimento 
móvel de agente tático, 24 (vinte e quatro) horas, ininterruptas, 
durante os 07 (sete) dias da semana, com fornecimento dos 
componentes necessários, instalação do circuito interno e externo 
de câmeras e sensores de presença, instalação da central de 
monitoramento e de choque com transmissão de dados, 
instalação do sistema de gravação de imagem e manutenção 
mensal dos equipamentos com reposição de todo e qualquer 
componente que venha a apresentar defeitos de qualquer 
natureza no tempo máximo de 24 (Vinte e Quatro) horas, em 
conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência. 
 
RETIRADA DO EDITAL: Através do site 
http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, de 
segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 
08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no 
escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB. 

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia 25/02/2013, às 14h30min na sede da PBGÁS, no endereço 
acima.  

 
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS 

Pregoeira 
 

 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA 

CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46 
 JOÃO PESSOA – PARAÍBA 

 
LICENÇA PRÉVIA – N.º 300/2013 

 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP – 

CNPJ/CPF N.º 09.123.027/0001-46 – torna público que a Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente – SUDEMA – emitiu a LICENÇA PRÉVIA N.º 
300/2013 em João Pessoa, 04 de fevereiro de 2013. Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Distrito Industrial de Mata Redonda, no DISTRITO DE MATA REDONDA – ZONA 
RURAL, município de ALHANDRA/PB. PROCESSO N.º 2012-002642/TEC/LP-0796. 

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2013. 
Fabrizio de Oliveira Lacerda 

                                                          Diretor Adm. Financeiro 
 
 

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

AVISO DE ADIAMENTO 
 
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à Av. Min. José Américo de Almeida 
s/n, Centro, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados, que em virtude de 
decisão administrativa, fica adiada a seguinte licitação: 
 

Modalidade Data Hora Objeto 
 
CONCORRÊNCIA Nº 01/13 
Registro CGE Nº 13-00050-4 
 

 
26/02/13 

 

 
15:00 

Construção do Túnel de Mangabeira com passagem inferior na 
interseção das Avenidas Hilton Souto Maior Filho, Valfredo 
Macedo Brandão e Josefa Taveira na entrada do bairro de 
Mangabeira em João Pessoa. Valor estimado da obra: R$ 
17.735.912,64 
 

 

O respectivo Edital encontra-se à disposição dos interessados na CPL, onde também outras informações poderão ser 
obtidas, nos dias úteis, das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta. Informações pelo telefone (83) 3216 2813; email 
cpl@der.pb.gov.br. e site www.der.pb.gov.br. 
  

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2013. 
 

Engª  Mª  das Graças Soares de Oliveira Bandeira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT
 TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2012

REGISTRO CGE Nº 12 02072-7
A SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CI-

ÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT através da Comissão Permanente de Licitação, instituída 
pela Portaria GS nº.003/2013, publicada no DOE na edição de 13/01/2013 e em consonância com 
o disposto na Lei n°. 8.666/93, que trata das Licitações e Contratos Administrativos, torna público 
que a licitação supramencionada foi declarada FRACASSADA, haja vista a inabilitação da empresa 
licitante por não haver atendido ao Edital quanto a Regularidade Fiscal. 

Maria Navegante da Silva 
Presidente CPL/ SERHMACT

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da LI n° 240/2011 para Ampliação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário – AC: 180m² - Cruz das Armas, João Pessoa - PB. Município – JOÃO PESSOA UF: PB: 
Processo: 2013-000869/TEC/LI-1970

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da LI n° 466/2012 para Implantação do Sistema Integrado de Água 
de Guarabira, Araçagi, Pilõezinhos e Cuitegi - PB. Município – ARAÇAGI E OUTROS UF: PB: 
Processo: 2013-000870/TEC/LI-1971

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da LI n° 242/2011 para Ampliação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário – AC: 180m² - Cristo Redentor, João Pessoa - PB. Município – JOÃO PESSOA UF: PB: 
Processo: 2013-000871/TEC/LI-1972

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 324/2013 em João Pessoa, 06 de fevereiro de 2013 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação de Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, 
CAGEPA – ETE Pedreira n° 7, Baixo Roger – João Pessoa - PB. Na(o) PEDREIRA 7, BAIXO RO-
GER – Município: JOÃO PESSOA UF: PB. Processo: 2012-008242/TEC/LO-4186
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Trabalho forçado atinge 21 milhões
de pessoas em todo o mundo, diz OIT

A Organização Interna-
cional do Trabalho, OIT, re-
feriu que 21 milhões de pes-
soas são vítimas do trabalho 
forçado no mundo. Em rela-
tório, publicado em Genebra, 
a agência pede a aplicação de 
medidas rigorosas para con-
ter o fenómeno.

O estudo revela que ho-
mens, mulheres e crianças são 
obrigados a trabalhar onde 
não podem fugir, ou submeti-
dos a cobrir dívidas considera-
das impagáveis, criadas pelos 
que comandam a operação.

O relatório afirmou que 
a punição não é sempre sufi-
ciente para agir como um im-
pedimento. Em alguns casos, 
os culpados pagam uma pe-
quena multa ou cumprem uma 
“curta sentença de prisão.”

O documento revela ain-
da que grande parte é vítima 
de exploração sexual, haven-
do um número de nascidos 
dentro de um sistema de es-
cravidão.

 
Gerações
Apesar do que a OIT re-

fere serem “boas leis imple-
mentadas em vários países”, 
a agência defende que estes 

são insuficientes para evitar, 
identificar e julgar os respon-
sáveis.

 Barcos de pesca, áreas 
de construção e de agricul-
tura ou fábricas, são as mais 
usadas para manter as víti-
mas longe do público.

 
Pagamento
O estudo da organização 

revela que essa condição cri-
minosa continua sendo pas-
sada por gerações de pessoas 
que são obrigadas a traba-
lhar para um “senhor” sem 
qualquer tipo de pagamento.

 A OIT informou que, nos 
últimos anos, há um reconhe-
cimento maior da importân-
cia de se combater os respon-
sáveis por esse tipo de crime 
e reforçar as leis.

A organização defende
medidas rigorosas para 
conter o fenômeno

Relatório da
organização
afirma que
a punição
não é sempre
suficiente para 
agir como um 
impedimento

O estudo revela que crianças são obrigadas a trabalhar onde não podem fugir ou submetidas a cobrir dívidas consideradas impagáveis

 La Paz (AFP) - Brasil, Bo-
lívia e Peru vão formar uma 
comissão para analisar as 
operações militares aéreas de 
combate ao tráfico de drogas, 
indicou nesta sexta-feira em La 
Paz o ministro do Interior da 
Bolívia, Carlos Romero.

“Uma reunião entre os co-
mandos das Forças Armadas 
(dos três países) vai discutir 
todos os aspectos inerentes 
ao controle do tráfego aéreo e 
ao controle da defesa aérea”, 
informou durante coletiva de 
imprensa.

O ministro boliviano reu-
niu-se em La Paz com os mi-
nistros peruanos do Interior, 

Wilfredo Pedraza, e da Justi-
ça, Eda Rivas, e com a secre-
tária executiva de Justiça bra-
sileira, Márcia Pellegrini, com 
quem discutiu uma série de 
ações no combate às drogas.

Peru e Bolívia são, junto 
com a Colômbia, os principais 
produtores de coca e cocaína 
do mundo e fazem fronteira 
com o Brasil, por onde passa o 
fluxo da droga.

O ministro Romero afir-
mou que “há uma possibili-
dade” de que os três países 
realizem operações militares 
terrestres conjuntas. Tais “ope-
rações devem ser especificadas 
no plano de ação” elaborado 

por uma comissão tripartite 
formada pelos três países logo 
que possível, explicou.

Romero também decla-
rou que os três países “devem 
realizar reuniões de um comitê 
de fronteiras” para abordar “os 
problemas” entre as nações, 
principalmente na Amazônia, 
onde, além do tráfico de dro-
gas, há o comércio ilegal de 
armas.

A Bolívia assinou em ja-
neiro de 2012 um acordo bila-
teral com o Brasil, que auxilia o 
país andino no monitoramento 
do cultivo de coca, em uma ini-
ciativa apoiada pelos Estados 
Unidos.

Brasil, Bolívia e Peru vão 
analisar operações aéreas

COMBATE ÀS DROGAS
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Fluminense e Vasco 
jogam no Engenhão
pela Taça Guanabara

CRESCIMENTO

Associação já pensa em
aumentar o número de
pistas em João Pessoa 

 

O ano de 2012 foi um dos 
melhores para o skate da Pa-
raíba, com o surgimento de 
competições e a construção 
de novas pistas para a prática 
do esporte, sobretudo em João 
Pessoa, que hoje tem o maior 
número de praticantes e de 
pistas do Nordeste. Ao todo, já 
são 12 pistas espalhadas pelos 
principais bairros da capital 
paraibana. Se depender dos 
atletas e da Associação dos 
Skatistas da Paraíba, este ano 
o esporte vai crescer ainda 
mais no Estado, atraindo mui-
tos adeptos.

Em 2012, o maior evento 
da modalidade foi o Circuito 
Skate nas Praças, que teve ao 
todo 5 etapas, percorrendo 
vários bairros de João Pes-
soa. Para este ano, segundo 
o organizador e único atleta 
profissional na Paraíba, Jason 
Alexander, estão previstas 7 
etapas, atraindo um número 
superior a 200 skatistas de 
João Pessoa, de várias cida-
des da Paraíba e até de outros 
estados. Este circuito deverá 
começar no próximo mês de 
março, na Praça do Coqueiral 
em Mangabeira, sendo a etapa 
seguinte no Alto do Mateus.

Novas Pistas
Apesar de João Pessoa 

ser a recordista no número 
de pistas de skate, a previsão 
é que nos próximos anos a ci-
dade ganhe pelo menos mais 
três novos circuitos moder-
nos para prática do esporte. 
Dois deles já estão em fase de 
projeto, sendo um no Parque 
Solon de Lucena, que será re-

modelado, e outro na área ex-
terna do Almeidão, que está 
passando por reformas.

“O pensamento da Asso-
ciação de Skate da Paraíba é 
aumentar o número de pistas, 
não só na capital, mas também 
no interior do Estado. Temos 
informações de que Campina 
Grande também vai ganhar 
mais duas pistas este ano: 
uma na Vila Olímpica locali-
zada  nas Malvinas e outra no 
anel externo do Estádio Ami-
gão”, afirmou Jason Alexander.

Interiorização
Entre os projetos da As-

sociação para o desenvolvi-
mento do skate na Paraíba 
este ano, está o de interiori-
zação e massificação do es-
porte, em locais onde as pes-
soas não têm muito acesso a 
competições. Esta política já 
começou a ser posta em prá-
tica, quando em janeiro foi 
realizada em Sertãozinho, 
no Brejo paraibano, a 1ª Eta-
pa do Circuito Paraibano de 
Mini-Rampas. No último fi-
nal de semana, foi a vez do 
Verão Radical no município 
do Conde, com provas de 
street skate.

A Associação preten-
de realizar campeonatos em 
Patos, Esperança, Monteiro 
e Cuité, ainda este ano. “São 
cidades que tem praticantes 
de skate, mas eles não parti-
cipam de competições e esta 
seria uma forma de colocá-los 
em atividade e divulgar o es-
porte para ganhar mais adep-
tos nestes municípios”, disse 
Jason.

Em relação ao Circuito Pa-
raibano de Street Skate, Jason 
informou que a competição só 
começa no segundo semestre 
e  que este ano terá etapas em 
João Pessoa, Campina Grande 

e Bananeiras.

Campeonato Brasileiro 
A competição de maior 

destaque prevista para este 
ano na Paraíba é uma etapa do 
Circuito Brasileiro de Street 
Skate, prevista para acontecer 
no final de setembro, na pista 
de Manaíra. Esta será a quar-
ta vez que João Pessoa sediará 
este evento. Durante os anos 
2010, 2011 e 2012, as maiores 
feras deste esporte no país se 
encontraram na capital parai-
bana e as etapas foram consi-
deradas as melhores do país, 
pelos atletas e pela Confedera-
ção Brasileira de Skate.

“No ano passado, infe-
lizmente não conseguimos 
viabilizar o evento, mas este 
ano mudamos a data para 
o final de setembro, 
quando os preços das 
passagens é menor 
e a possibilidade de 
apoio é maior. Isto 
trará mais atletas 
para nossa cidade. 
Nós esperamos fazer 
uma grande competição, 
com um alto nível técnico e 
com a participação de muitos 
skatistas de todo o país”, fina-
lizou Jason Alexander.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Circuito das Praças teve cinco etapas no ano passado e para este ano estão previstas sete etapas. De acordo com os organizadores, a previsão é que mais 200 skatistas participem dos eventos

Skate em alta na Paraíba

Associação 
pretende realizar 
competições 
nas cidades de 
Patos, Cuité, 
Monteiro e 
Esperança nesta 
temporada

Jason Alexander é o 
único atleta profissional 
da Paraíba e comanda a 

Associação de Skatistas 
de João Pessoa
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Quatro surfistas paraibanos
disputam o Circuito Brasileiro
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AMADOR

Seremos o 
“México de 70”?

Hoje trago na coluna, a opinião de quem com uma 
experiência muito maior do que a minha no futebol brasi-
leiro, fala da nossa seleção com conhecimento de causa. 
Leia o pensamento do radialista e jornalista Bruno Filho... 

Parece até que vou me referir ao tricampeonato 
conquistado pelo Brasil em terras mexicanas com a Se-
leção Brasileira que eu considero a melhor que já tivemos 
nos quase 100 anos de existência. Mas não será por este 
prisma a linha do raciocínio, absolutamente. Será exata-
mente o contrário, vou analisar o México dono da casa, 
aquele que foi o anfitrião.

 Lembro-me bem, pois acompanhei a competição 
inteirinha desde a sua primeira partida jogada entre o 
México e a União Soviética até seu jogo final que reuniu 
o Brasil e a Itália. Vi grandes espetáculos e maravilhosos 
jogadores, e tive a expectativa de que no seu gigante 
Estádio Azteca o representante da América Central seria 
simplesmente imbatível.

Não foi isso que aconteceu. Os locais ficaram logo 
pelo caminho e abriram espaço para as grandes equipes 
do mundo. Antes de me considerarem um louco desvai-
rado, quero deixar claro que não estou comparando o 
México com o Brasil. Claro que são situações de time di-
ferentes. Afinal somos cinco vezes campeões do mundo 
e eles nenhuma.

O que desejo escrever é sobre a fase que antecede 
a realização. Muitos estádios construídos, outros refor-
mados, turistas que não acabam mais, grandes passeios 
por lindas praias, centro das atenções e futebol que é 
bom, nada. Estamos numa fase ruim, vivemos nossa pior 
classificação no ranking mundial e sem perspectivas de 
melhoras de imediato.

Nossa geração é pródiga, mas não desata. Se 
misturarmos com os veteranos de outras Copas do 
Mundo, melhora um pouco, mas inibe os jovens atletas. 
Cito alguns que estão amarelos jogando como titula-
res. Neymar, Oscar, Lucas e Ganso são os principais que 
sofrem. Os veteranos como Ronaldinho Gaúcho e Kaká, 
ídolos da maioria, infelizmente atrapalham.

Vou aqui profetizar, gosto de palpites embasados e 
nem tenho medo de dá-los. O Brasil independentemente 
do grupo em que estiver passa da primeira fase ficando 
entre os dois primeiros, enfrenta um adversário nas oita-
vas de final e passa também, e aí morre nas quartas de 
final, mais ou menos parecido com o que aconteceu na 
Alemanha de 2006, quando foi derrotado pela França.

Em Copas do Mundo não vale muito o fato de jogar 
em casa, vamos analisar? O Uruguay de 30 era absoluto 
e a Copa só contou com 13 participantes, muitas forças 
não compareceram e a “Celeste” era bicampeã Olímpica 
na ocasião. Em 34 na Itália, os donos da casa ganharam 
já com a influência política do Fascismo de Benito Mus-
solini. Em 38 na França, deu Itália de novo.

 Em 50 no Brasil, derrota para os uruguaios. No ano 
de 54, Suíça o local e campeã a Alemanha. Suécia em 
58, campeão Brasil. 62 no Chile, campeão Brasil. Em 1966 
voltamos a ter donos da casa com  a taça, mas daquele 
jeito...gol na final que até agora não se sabe se aconte-
ceu de verdade, e foi validado pelo bandeirinha soviético,  
fato que suscita dúvidas até hoje.

 No México, 70, deu Brasil. Em 1974 a primeira vez 
que ocorreu tudo de forma lícita, pois a Alemanha foi 
soberba até na hora de derrotar a decantada Holanda. No 
ano de 1978, nem vou comentar, a vergonha imperou na 
Argentina e os fatos são tão gritantes, que os próprios 
portenhos se envergonham da maneira como foi feito o 
desenlace.

 Em 82, na Espanha deu Itália. Já em 86 no México a 
Argentina é que “sobrou”  e ganhou. No ano de 90 a Itália 
cedeu e quem ganhou foi a Alemanha. No ano de 1994, 
a casa foi os Estados Unidos e o triunfo do Brasil. Nos 
campos franceses de 98 mais uma história fantasiosa e 
a França superando o Brasil na final, com uma enormida-
de de boatos.

Chegando a Ásia em 2002, deu Brasil. Europa de vol-
ta em 2006 e a Alemanha deixou escapar, quem ganhou 
foi a Itália. Em 2010, claro que não se esperava que a 
África do Sul fosse a campeã. Então quem venceu foi a 
Espanha. O resumo é que nem sempre o caseiro é obri-
gado a vencer, só que no Brasil isto se torna inaceitável, 
mas não é não, coloquem na cabeça que pode acontecer 
um reverso.

O tempo está passando depressa e não consigo me 
convencer com essa equipe, precisariam muitas mudan-
ças para que isso me fizesse mudar de ideia. 

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Competição será entre 
os dias 21 e 24 deste mês 
em Fernando de Noronha

Surfistas da Paraíba já 
estão com a presença garan-
tida na primeira etapa do 
Circuito Brasileiro de Surf 
Profissional. Até o momento, 
Fábio Gouveia, Samuel Igo, 
Ulisses Meira e Erbeliel An-
drade são os representantes 
do Estado na competição que 
acontece na Praia da Cacim-
ba do Padre, em Fernando de 
Noronha, entre os dias 21 a 
24 deste mês. Também estão 
cotados para participar da 
competição os paraibanos 
José Francisco “Fininho”, Iure 
Nogueira e Raphael Seixas.

A etapa de abertura do 
Circuito Brasileiro de Surf 
Profissional é a primeira de 
três competições promovi-
das no Noronha Surf Festival, 
evento que começa no próxi-
mo dia 21 e vai até 3 de mar-
ço. Além das competições, o 
festival vai promover outras 
atividades extras na ilha, 
como cursos de juízes, pales-
tras, shows e festas.

Pela primeira vez na 
história do circuito da As-
sociação Brasileira de Surf 
Profissional (Abrasp), ini-
ciado em 1987, a disputa do 
título nacional vai começar 
por Fernando de Noronha. 
E também serão inaugura-
dos na Cacimba do Padre os 
circuitos da Federação Per-
nambucana de Surf (Fepesu) 
e da Associação Brasileira de 
Longboard (ABL). 

A primeira atração do 
Noronha Surf Festival é o 
Marands Surf Pro Noronha, 
que vai abrir a corrida pelo 
título brasileiro de surfe 
profissional de 2013. Tudo 
neste evento é inédito. É a 
primeira vez que aconte-
ce o Noronha Surf Festival, 
que o circuito da Abrasp 
começa no principal palco 
de ondas do Brasil e que 

a Marands, uma marca de 
surfwear de Caruaru, do 
interior de Pernambuco, 
patrocina uma etapa da Di-
visão Principal do Circuito 
Brasileiro de Surfe Profis-
sional.

O Marands Surf Pro No-
ronha vai distribuir uma pre-
miação de R$ 60.000,00 para 
os mais bem colocados e o 
evento é limitado para um 
máximo de 96 participantes. 
Quatro vagas são reservadas 
para os surfistas do Arquipé-
lago e outras duas para con-
vidados dos organizadores. 
Um deles já está definido, é 
o paraibano Fábio Gouveia, 
campeão brasileiro nas tem-
poradas de 1998 e 2005 da 
Abrasp. O outro ainda será 
anunciado pela Associação 
Nordestina de Surf.

Os surfistas profissionais 
podem até alongar a estadia 
na ilha para também dispu-
tar a etapa de abertura do 
Circuito Cyclone/Bali de Surf 

Pernambucano em Fernando 
de Noronha. A segunda atra-
ção do Noronha Surf Festival 
oferece R$ 10 mil de prêmio 
na categoria Profissional, 
mas só podem participar até 
48 competidores no máximo. 

No total, o Circuito Cy-
clone/Bali de Surf Pernam-
bucano é disputado em dez 
categorias e todas serão rea-
lizadas nos dois dias reserva-
dos para esta primeira etapa 
do circuito estadual na pro-
gramação do Noronha Surf 
Festival. Além da Profissio-
nal, única com premiação em 
dinheiro, tem as amadoras 
Open, Júnior, Mirim, Inician-
te, Petit, Master, Sênior, Femi-
nino e Longboard.

Fechando a programa-
ção esportiva do Noronha 
Surf Festival, a Gold Island, 
mais uma marca pernambu-
cana de surfwear, promove 
a primeira etapa do Circuito 
Brasileiro de Longboard Pro-
fissional da ABL. Nos dias 1 a 

3 março, será a vez dos pran-
chões ocuparem o cenário 
mágico da Cacimba do Padre 
e a expectativa é de que as 
principais estrelas da moda-
lidade participem da largada 
da disputa pelo título que o 
carioca Phil Rajzman con-
quistou no ano passado.

O Noronha Surf Festival 
é uma realização da Associa-
ção Nordestina de Surf, em 
parceria com as entidades 
Abrasp, ABL, CBS e Fepesu, 
além da Associação de Surf 
de Fernando de Noronha e o 
apoio da Empetur e da Secre-
taria de Turismo do Governo 
de Pernambuco, da Admi-
nistração do Arquipélago de 
Fernando de Noronha, do 
Projeto Tamar e do Icmbio 
(Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade). Marcas per-
nambucanas de surfwear e 
a Revista Hardcore também 
participam do evento que 
promete fazer história nas 
ondas do "Havaí Brasileiro”.

Vettel cutuca Alonso na estreia
A ausência de Fernando 

Alonso na primeira semana 
de testes da F-1 – que prefe-
riu se dedicar à sua intensa 
agenda de preparação física 
– voltou a ser assunto em Je-
rez de la Frontera.  Sem citar 
o arquirrival, Sebastian Vettel 
deixou claro em entrevista no 
circuito espanhol que, para 
ele, a estratégia do espanhol 

não funcionaria.
“Não posso falar sobre 

a preparação de outros pilo-
tos ou outras equipes, mas, 
para mim, todo contato com 
o carro é importante, espe-
cialmente nos primeiros dias 
de testes. Por isso, fiz questão 
de estar aqui, mesmo quando 
não estava andando no carro, 
e agora, pilotando na pista de 

Jerez de la Frontera” disse o 
alemão, alfinetando as “fé-
rias” de Alonso.

De fato, mesmo não es-
tando escalado para pilo-
tar nos primeiros dois dias, 
Vettel esteve atento aos mo-
vimentos dos rivais e, logi-
camente, do companheiro 
de equipe, Mark Webber. O 
tricampeão mundial ficou o 

FÓRMULA 1

tempo todo nos boxes, por 
vez ou outra atravessando o 
pit lane para acompanhar a 
passagem dos carros na reta 
principal. Algo que o chefe 
dele, Christin Horner, tam-
bém fez, mas com um olhar 
ainda mais clínico, na curva 
que dá acesso à reta.

Sebastian Vettel ainda 
não decidiu o nome de mu-
lher que dará ao seu novo 
carro. Mas o “relaciona-
mento” já mostra sinais de 
que pode ser bastante feliz. 
Após ficar com o terceiro 
melhor tempo na quinta-
feira, quando experimentou 
o modelo RB9 pela primeira 
vez, o alemão cravou a volta 
mais rápida (1m18s565) na 
manhã de ontem, último dia 
de testes coletivos da Fór-
mula 1 em Jerez de La Fron-
tera, Espanha. Já a Ferrari, 
principal rival da RBR, não 
começou bem o dia. Cerca 
de 24 horas depois de Feli-
pe Massa marcar o melhor 
tempo da semana, o piloto 
de testes Pedro de La Rosa 
estourou o motor da nova 
F138, antes mesmo de fazer 
uma volta cronometrada.Antes de ir à pista, o alemão observou o desempenho do carro de Webber e ontem já foi destaque

FOTOS: Divulgação

Samuel Igo é um dos nomes da Paraíba confirmados na etapa que acontecerá na Praia da Cacimba do Padre



“O Botafogo é uma grande família”
GENIVALDO

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Goleiro destaca união do 
elenco para quebrar o
jejum de títulos estaduais

O bom momento que 
atravessa o Botafogo não 
vem gerando otimismo ape-
nas entre os torcedores, que 
esperam a conquista do títu-
lo paraibano, há 10 anos lon-
ge da Maravilha do Contorno. 
Entre os jogadores, também 
é grande a motivação, ape-
sar dos conselhos do técnico 
Marcelo Vilar para colocar os 
pés no chão e vestir as san-
dálias da humildade. Um dos 
exemplos deste otimismo 
dentro do elenco é o goleiro 
e ídolo da torcida do Belo, 
Genivaldo.

Para o Paredão - como 
é carinhosamente chamado 
pelos torcedores - o momen-
to que atravessa o Botafogo é 
muito especial. "Cheguei aqui 
no Botafogo em 2009, e des-
de então começou a minha 
história de amor com este 
clube. A cada ano, tentamos, 
mas sempre pecamos no final 
e faz anos que devemos um tí-
tulo paraibano a esta torcida 
maravilhosa, mas atualmente 
estou muito confiante e acho 
que com muito trabalho este 
será o ano do Belo."

A união entre as alas 
outrora rivais, fez com que 
o clima de paz reinasse no 
Botafogo e a diretoria pu-
desse formar um elenco 
forte, com jogadores de alto 
nível e um técnico vencedor. 
Isto, segundo Genivaldo, fez 
também a diferença no re-
lacionamento do grupo. "O 
Botafogo hoje não tem ape-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O goleiro Genivaldo é o xodó da torcida botafoguense. Para ele, os jogadores estão focados na conquista do título para quebrar o jejum
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O grande destaque da nona rodada 
do Campeonato Paraibano foi o Centro 
Sportivo Paraibano, que voltou a tercei-
ra posição da tabela, com 14 pontos, após 
vencer por 4 a 2 o Cruzeiro de Itaporanga, 
em pleno Estádio Zezão. Até então, ne-
nhum time tinha conseguido uma vitória 
tão expressiva contra a Raposa do Sertão 
em seu campo. O Tigre tem o melhor ata-
que da disputa com 25 gols. Este resulta-
do inclusive levou o time do Sertão para 
a lanterna do campeonato, com apenas 6 
pontos. Após a derrota, o técnico Betão 
pediu demissão e foi aceito pela diretoria.

Nos demais jogos, resultados previsí-
veis que não mexeram na tabela de clas-
sificação. Em João Pessoa, o Botafogo se 
manteve na liderança, agora com 23 pon-
tos, após uma vitória por 2 a 1 contra o 
Atlético, no Estádio da Graça. O jogo teve 
dois tempos distintos com o Belo domi-
nando no primeiro tempo e passando su-
foco no segundo. 

Em Patos, aconteceu a mesma coisa. 
O Galo manteve a vice-liderança com uma 
vitória magra de 1 a 0 sobre o Nacional, 
como o time da casa pressionando toda 
a segunda etapa. O Treze segue na cola 
do Botafogo, agora com 21 pontos. Já o 
Nacional, permaneceu na quinta posição 
com 10 pontos.

E em Cajazeiras,  Paraíba e Auto Es-
porte mostraram muito equilíbrio e que 
estão em ascensão, após as mudança de 
técnicos. O Alvirrubro saiu na frente com 
um gol de Romarinho, mas acabou ce-
dendo o empate a Cobra Coral do Ser-
tão e os dois clubes seguem lutando para 
fugir do rebaixamento nas próximas ro-
dadas. O Auto Esporte tem 9 pontos, e 

está na sexta posição, enquanto que o 
Paraíba tem apenas 6 pontos e está em 
sétimo lugar.

Por causa do Carnaval, o Campeonato 
Paraibano só retorna na próxima quarta-
feira, com 3 jogos. Em Patos, o Nacional 
vai receber o líder Botafogo, no Estádio 
José Cavalcante. Em Cajazeiras, jogam 
Atlético e Auto Esporte. E em João Pes-
soa, o CSP tenta confirmar a terceira po-
sição na tabela, recebendo o Paraíba. 
Todos os jogos estão programados  para 
as 20h30. A rodada será completada na 
quinta-feira, neste mesmo horário, com 
Treze e Cruzeiro, no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande. Este jogo 
marcará a inauguração do novo sistema 
de iluminação do PV. (IV)

CSP volta a ser destaque e tem
o melhor ataque da competição

cAmPEOnATO PARAiBAnO

classificação

Artilharia 
Gols: 7 Thiago  Chulapa (Treze)
 6 Warley  (Botafogo)
 6 Soares ( C  S  P)
 5 Dimas (Cruzeiro)

Paraibano 2013
Times PG J V E D GP GC SG
10  Botafogo   23  9  7  2  0  20  6  14 
20  Treze   21   9  7  0  2  23  7  16 
30  C  S  P  14  9  4  2  3  25  16  9 
40  Atlético  11  9  3  2  4  11  14  -3 
50  Nacional  10  9  3  1  5  14  19  -5 
60  Auto Esporte  9  9  2  3  4  9  21  -12 
70  Paraíba   6  9  1  3  5  6  15  -9 
80  Cruzeiro   6  9  1  3  5  12  22  -10

O atacante 
Soares, do 
CSP, é um dos 
artilheiros do 
Campeonato 
Paraibano
com 6 gols

FOTO: Evandro Pereira

nas um time, tem um elenco 
muito bom. Um sai e outro 
substitui e não cai o padrão. 
Todos têm condições de ser 
titular e isto criou uma união 
no grupo que hoje considero 
como uma grande família. É 
um ambiente de paz e isto 
é fundamental para se con-
quistar os objetivos".

Sobre as cobranças pelo 
longo tempo de jejum de títu-
los do clube, Genivaldo acha 
perfeitamente normal e diz 
que os jogadores estão cons-
cientes desta responsabili-
dade. "Nós sabemos e enten-
demos o comportamento da 
torcida e ela está nos apoian-
do como nunca e o resultado 
está vindo dentro de campo. 
Somos líderes e vamos tra-
balhar muito para conquistar 
esta primeira fase e garantir 
logo a participação no qua-
drangular final do campeona-
to. Na segunda fase, podemos 
fazer mais testes na equipe, 
usar mais os jogadores que 
tiveram menos chances até 
agora. Estamos focados, disso 
o torcedor pode ter certeza.", 
disse.

Aos 32 anos, e um apai-
xonado declarado pelo Bota-
fogo, Genivaldo não esconde 
de ninguém que quer fazer 
sua história no clube, com 
uma sequência de conquistas. 
"Eu acredito muito no projeto 
atual desta diretoria e espe-
ro não só conquistar o título 
paraibano deste ano como 
tentar o título da Série D ou 
pelo menos garantir uma 
vaga para a Série C em 2014,  
e assim colocar o Botafogo no 
lugar  que ele merece, que é 
entre os melhores clubes do 
país", afirmou o paredão.
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NACIONAL
& Mundo

Autor do gol pela Seleção 
Brasileira, atacante é a 
esperança no Engenhão

r

O Fluminense terá o re-
forço de Fred e Jean para o 
clássico contra o Vasco, hoje, 
às 17h, no Engenhão. A dupla 
atuou na derrota por 2 a 1 da 
Seleção Brasileira para a In-
glaterra,  no meio da semana, 
mas terão condições físicas de 
entrar em campo pela sexta 
rodada da Taça Guanabara. A 
baixa fica por conta de Thia-
go Neves, que com sinusite, 
não terá condições de atuar. A 
dúvida na armação fica entre 
Felipe e Wagner, mas o técnico 
Abel Braga faz mistério e tam-
bém pode escalar três volan-
tes, adiantando Jean.

“Os três estão bem, o 
Jean jogou 30 (minutos), o 
Fred 45 e o Valência 90, mas 
me disse que o jogo não foi 
tão complicado. Fiquei muito 
feliz com eles. Fizeram uma 
viagem longa e se colocaram 
a disposição. Conversei com o 
Fred, o Valência chegou até a 
treinar. Eles me disseram que 
o cansaço era pelo sono, mas 
estavam bem das pernas. Isso 
que é legal. Você ter um grupo 
assim, consegue administrar 
ele bem”, disse Abel Braga, que 
não confirmou a presença de 
Valência.

Durante a semana, quem 
também assustou foi o atacan-
te Wellington Nem, que sofreu 
uma pancada no tornozelo 
esquerdo na quarta e aban-
donou o treinamento. Um dia 
depois, porém, ele trabalhou 
normalmente e será escalado. 
O desfalque fica por conta de 
Thiago Neves, que perdeu os 
últimos dois treinamentos por 
conta de uma sinusite e ainda 
está debilitado pelo problema 
de saúde.

“O time está na minha 
cabeça, mas nem os jogadores 
sabem ainda como será. O Fred 
e Jean vão jogar, isso é óbvio. Só 
que tive de treinar na quinta-
feira com uma formação que 
não vai jogar. Thiago Neves 
está fora, mas a armação do 
meio-campo eu não vou reve-
lar”, completou Abel, que falou 
sobre o mistério na escalação 
como forma de surpreender o 
rival e lamentou o amistoso da 
seleção no meio da semana.

 “Ficaria muito fácil para 
o Gaúcho. Mistério não ganha 
jogo, mas  dificulta para o ad-
versário. Normalmente treino 
jogadas de bola parada na vés-
pera da partida e não fiz isso. 
Como vou treinar se não tenho 
os jogadores necessários? Esse 
jogo da seleção na quarta-feira 
foi ruim para nós,” encerrou.

O Fluminense é o se-
gundo colocado no grupo B, 
com 11 pontos em cinco jo-
gos, cinco atrás do Flamen-
go, que tem uma partida a 
mais. O Vasco é o vice-líder, 
mas do grupo A. 

Fred confirmado para clássico
FLUMINENSE X VASCO

O técnico Tite confir-
mou, ontem que o Corin-
thians vai enfrentar o São 
Caetano hoje com a mesma 
dupla de ataque que ga-
nhou o Mundial de Clubes 
do ano passado. Apesar do 
bom início, Alexandre Pato 
vai começar a partida no 
banco de reserva, com Pao-
lo Guerrero e Emerson en-
tre os titulares.

Tite preferiu não entrar 
em detalhes sobre a escolha 
que fez, mas confirmou que 
pesaram questões técnicas e 
de sequência. “Por tudo isso 
que tu falou (citando ter-
mos usados pelo repórter). 
Por tudo isso que você falou, 
mais entrosamento”, disse o 
treinador.

O time será exatamen-
te aquele que enfrentou o 
Oeste, no domingo passado, 
e venceu por 5 a 0: Danilo 
Fernandes, Alessandro, Pau-
lo André, Gil e Fábio Santos; 
Ralf, Paulinho, Jorge Hen-
rique e Danilo; Emerson e 

Ao definir qual forma-
ção reserva do São Paulo 
entrará em campo para 
o jogo contra o Guarani, 
hoje, o técnico Ney Franco 
acabou deixando claro, no 
treino de ontem, qual a sua 
nova equipe titular. Tudo 
porque, o treinador só co-
locará em campo no duelo 
pelo Paulistão atletas que 
não forem iniciar a partida 
de estreia são-paulina na 
segunda fase da Libertado-
res, na próxima quarta-fei-
ra, diante do Atlético-MG, 
em Belo Horizonte.

 Para o jogão contra o 
clube mineiro, Douglas ga-
nhou de Cañete e Aloísio 
a disputa pela vaga do ho-
mem que atuará pelo setor 
direito do ataque. Com isso, 
Paulo Miranda será o lateral 
direito. Já Rhodolfo será o 
zagueiro pela esquerda, dei-
xando Rafael Toloi de lado. 

Alexandre Pato no banco de reservas

São Paulo terá time reserva contra o 
Guarani devido à Copa Libertadores

CONtrA SãO CAEtANO

Guerrero. No meio da sema-
na, Tite havia poupado Ales-
sandro, Paulo André e Danilo 
e perdido Guerrero e Pauli-
nho para as suas respectivas 
seleções. A dupla, aliás, foi ao 
CT Joaquim Grava direto do 
aeroporto e teve uma conver-
sa à parte com o treinador.

“Eu conversei com Pau-
linho e Guerrero para que 
eles voltassem de viagem e 
se apresentassem mesmo es-
tando quatro dias longe. Oito 
e pouco da manhã os dois es-
tavam aqui. Chamei para con-
versar e falei do tratamento 
igual aos outros, mesmo vol-

Sendo assim, ficou definido 
que o São Paulo titular ago-
ra conta com: Rogério Ceni; 
Paulo Miranda, Lúcio, Rho-
dolfo e Cortez; Wellington e 
Denílson; Douglas, Jadson e 
Osvaldo; Luís Fabiano. Essa 
será a escalação do time 
tricolor para encarar o con-

fronto na capital mineira.
 Já para o embate com 

o Guarani, a dúvida fica so-
bre a participação de Ro-
gério Ceni, que está trei-
nando normalmente nesta 
sexta-feira, mas pode ainda 
ser poupado, por conta de 
uma bursite (inflamação) 

no ombro esquerdo, para 
a Libertadores. No jogo em 
Campinas, o São Paulo vai 
de: Rogério Ceni (Denis); 
João Filipe, Rafael Toloi, 
Edson Silva e Carleto; Ro-
drigo Caio e Maicon; Cañe-
te, Paulo Henrique Ganso e 
Ademílson; Aloísio.

Equipe do Fluminense treinou forte para o jogo de hoje pelo Campeonato Carioca e a meta é vencer os vascaíno, com Fred sendo a principal estrela do clássico

Recém-chegado ao Timão, Pato tem que se contentar com o banco

Ney Franco priorizou a segunda fase da Libertadores e vai mandar a campo hoje time de reserva

tando de viagem. E que agora 
liberaria eles pós treinamen-
to para que fossem para casa. 
Eles têm condições e vão 
para o jogo”, explicou Tite. 

 Com isso, Tite dá uma 
pista sobre a formação que 
deve mais utilizar. Neste 
início, Pato devem começar 
mais vezes no banco, tendo 
algumas oportunidades no 
meio das partidas. Ao longo 
do tempo, podem ganhar a 
titularidade caso correspon-
dam em campo.

 “Eu sei da qualidade 
(do Pato), mas não coloco 
(o caso dele) de forma es-
pecífica. Eu sei que às vezes 
vocês (repórteres) centra-
lizam, mas a regra tem de 
ser igual. Claro que sei da 
dimensão, sei da qualidade, 
mas isso se constrói den-
tro de campo, nos treina-
mentos, no trabalho. Assim 
como foi com o Renato (Au-
gusto), com o Gil. Todas as 
situações vão sendo cons-
truídas”, completou. 

Fotos: Divulgação

O atacante Barcos 
está a caminho do Grê-
mio. O clube gaúcho 
apresentou na última 
quinta-feira uma pro-
posta ao Palmeiras para 
contratar o argentino, 
e o Verdão autorizou 
o jogador a conversar 
com o Tricolor de Porto 
Alegre. Em troca, o Ver-
dão deverá receber o 
zagueiro Vilson, o ata-
cante Marcelo Moreno 
e mais uma quantia 
em dinheiro. Quanto a 
Moreno, um problema: 
o boliviano já atuou na 
primeira fase da Taça 
Libertadores, contra 
a LDU, do Equador, e 
não poderia defender o 
Verdão na competição 
continental. 

Há ainda outros 
nomes gremistas que 
podem ser envolvidos: 
o meia Marco Antônio, 
o volante Léo Gago 
e o atacante Leandro 
agradam à Gilson Klei-
na. Marco Antônio está 
na mesma situação de 
Moreno: também jo-
gou contra a LDU.

 “Recebemos uma 
proposta do Grêmio e 
autorizamos o Barcos a 
conversar com o clube 
gaúcho. Ele nos retor-
nou, disse que gostou 
da proposta. Agora, 
vamos conversar e ver 
se acontece o enten-
dimento”, afirmou o 
diretor executivo do 
Palmeiras, José Carlos 
Brunoro.

Rui Costa, diretor 
executivo de futebol 
do Grêmio, está em São 
Paulo para negociar. 
Ele chegou na última 
quinta, conversou com 
Brunoro e, em seguida, 
com Barcos. O presi-
dente gremista, Fábio 
Koff, já dá o negócio 
como certo.

 

Barcos 
deve trocar 
Palmeiras 
por Grêmio

As duas equipes 
ocupam a 2a

posição em
seus grupos
e prometem
um grande
jogo hoje 
à tarde
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Titulo: DUP VEN MER INDR$485,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007590
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ: 004467277/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$567,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007034
Responsavel.: MARIA LUZIA DA SILVA MELO
CPF/CNPJ: 015253851/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$665,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007200
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO SILVA REGO
CPF/CNPJ: 399939144-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007523
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ: 004467277/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$277,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007010
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO ARRUDA LEITE
CPF/CNPJ: 467134334-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$235,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007432
Responsavel.: MERCADINHO NASCIMENTO / JOSE F
CPF/CNPJ: 041867174-51
Titulo: DUP VEN MER INDR$261,81
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 003883
Responsavel.: POSTO CAIOCA-COM DE COMBST E L
CPF/CNPJ: 035437342/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 70,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007103
Responsavel.: RR COMERCIO DE MATERIAL ESPORT
CPF/CNPJ: 015228723/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.227,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006561
Responsavel.: R R COMERCIO MAT. ESP. LTDA
CPF/CNPJ: 015228723/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$800,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006632
Responsavel.: R GONCALVES E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 005967982/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$433,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006768
Responsavel.: SIVONALDO DA SILVA VICENTE
CPF/CNPJ: 708586164-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$600,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 003914
Responsavel.: VANIA CARMEN LISBOA DE ALMEIDA 
BRAG
CPF/CNPJ: 759438404-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$140,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006706

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,09/02/2013
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.: ANTONIO DE MELO FERNANDES
CPF/CNPJ: 013823384/0001-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$267,64
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 003882
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 009612676/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007061
Responsavel.: B. V. CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 010983391/0001-65
Titulo: DUP VEN MER INDR$791,17
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006863
Responsavel.: CAMILA DE ALMEIDA BENEVIDES ME
CPF/CNPJ: 017033535/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$866,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007048
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 040971848/0001-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$361,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007357
Responsavel.: ILKA MARIA OLIVEIRA S RODRIGUES
CPF/CNPJ: 008980704-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$153,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006940
Responsavel.: JOSE JOAO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 032878914-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 85,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006724
Responsavel.: JOCEAN CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 176340594-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$620,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007036
Responsavel.: JOAO NOGUEIRA M SOBRINHO
CPF/CNPJ: 410306803-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006957
Responsavel.: JOAO NOGUEIRA M SOBRINHO
CPF/CNPJ: 410306803-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006956
Responsavel.: LUZINETE F DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 236860814-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$677,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007372
Responsavel.: LUZINETE F DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 236860814-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$677,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007373
Responsavel.: LUCIANO JORGE DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ: 854642014-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$285,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007331
Responsavel.: LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ: 016757180/0001-90

Protocolo: 2013 - 007589
Responsavel.: MARIA EUNICE RODRIGUES LOPES - ME
CPF/CNPJ: 002840020/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$875,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006913
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DOS SANTO SILVA
CPF/CNPJ: 160712634-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 72,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006675
Responsavel.: MARINAS CONSTRUTORA
CPF/CNPJ: 011591618/0001-90
Titulo: DUP PRES SER INR$1.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007416
Responsavel.: MAURICIO CALDAS C ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 515986634-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.376,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006915
Responsavel.: MAURICIO CALDAS C ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 515986634-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.376,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006916
Responsavel.: RAFAEL SANZIO MAUX FILHO
CPF/CNPJ: 067537784-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$463,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007524
Responsavel.: ROCIANNA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 010316563/0001-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$407,47
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007407
Responsavel.: PRENOR PREFABRICADOS DE CI-
MENTO DO
CPF/CNPJ: 000363000/0001-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.445,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006568
Responsavel.: VALDEMAR JOVITO
CPF/CNPJ: 113487391-34
Titulo: DUP PRES SER INR$180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006677
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, neste1o. 
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 PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,09/02/2013
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: CARIOLANDIA LEMA ALVES
CPF/CNPJ: 714730174-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$105,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006883
Responsavel.: CARIOLANDIA LEMA ALVES
CPF/CNPJ: 714730174-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$220,97
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006884
Responsavel.: DANIELLY DA NOBREGA NEVES
CPF/CNPJ: 013314499/0001-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$289,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006323
Responsavel.: GALDMA KARLA PEREIRA DE ME-
DEIROS
CPF/CNPJ: 015870148/0001-54
Titulo: DUP VEN MER INDR$928,62
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007050
Responsavel.: GERLANE FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ: 044767704-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$240,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006951
Responsavel.: JOSE CORREIA DAS NEVES NETO
CPF/CNPJ: 035955824-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 20,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 006673
Responsavel.: KATIANA DE ALMEIDA TAVARES
CPF/CNPJ: 011850863/0001-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$956,08
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007535
Responsavel.: LUCINEIA FERRAZ DE LIMA PONTE
CPF/CNPJ: 113908674-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 55,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007443
Responsavel.: LUIZ RAMOS DA COSTA
CPF/CNPJ: 022430174-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$525,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 007029
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO ALVES DE 
SANTANA
CPF/CNPJ: 363000394-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$379,90
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB

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

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

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA – 1ª 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 - Cen-
tro - 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 oriundos 
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
Aviso de licitação Pregão Presencial n° 002/2013

Objetivo: Contratação dos serviços de transporte para a locomoção dos estudantes matriculados 
na rede municipal de ensino residente na zona rural do município de Massaranduba.

Data da sessão: dia 26 de fevereiro de 2013, às 10h00min, na sala da CPL, no prédio da sede 
do município. Informações: Rua José Benício de Araújo, 121, Centro – Massaranduba– PB, no 
prédio da Prefeitura Municipal. Informações: todos os dias úteis das 07h30minh às 11h30minh.

Massaranduba-PB, 08 de Fevereiro de 2013.
Dnusia Pereira Porto

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
comissão permanente de licitação 

O município de Massaranduba através de sua comissão permanente de licitação nomeada pela 
portaria n° 08/2013 convoca todos os interessados para se cadastrarem junto ao município. A convocação é 
para o preenchimento de Registro Cadastral de acordo com o art. 34 § 1o da Lei 8.666/93. Os interessados 
deverão comparecer junto a sala da CPL na sede da Prefeitura Municipal, localizado a Rua José 
Benício de Araújo, 121, Centro, Massaranduba, todos os dias úteis das 7h30min as 11h30min.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
IGREJA BATISTA DO MIRAMAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De conformidade com o Estatuto vigente, no capítulo III – DA  ASSEMBLEIA GERAL,  os mem-

bros da Igreja Batista do Miramar, estão sendo convocados para participarem da Assembléia Geral 
que será realizada no dia 15 de fevereiro de 2013, às 09:00 horas, para tratarmos da extinção da 
IGREJA BATISTA DO MIRAMAR - CNPJ: 13.745.604/0001-09, sito a Av. Epitacio Pessoa, n° 3557, 
Miramar, Cep:58.032-000 – João Pessoa/PB.

João Pessoa/PB, 08 de Fevereiro de 2013
Renann Gustavo Dias Silva

CPF:008.160.364-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 
E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 004/2013. A aquisição do edital será somente na sede da prefeitura com assinatura de protocolo. 
Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3308-1065. Email: santoandre_prefeitura@hotmail.com

Santo André - PB, 08 de Fevereiro de 2013
Pregoeiro Oficial

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

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTI-
LITARIOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. 
A aquisição do edital será somente na sede da prefeitura com assinatura de protocolo. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3308-1065. Email: santoandre_prefeitura@hotmail.com
Santo André - PB, 08 de Fevereiro de 2013

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº04/2013 
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO 

                               De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento da 
Tomada de Preços n° 04/2013, para locação de veículos, e ADJUDICO o seu objeto à empresa e pessoas físicas, conforme quadro 
abaixo:  
 

ITEM TRAJETO 
LICITANTE VENCEDOR 

CPF/CNPJ 

VALOR 
MENSAL/GLOBAL 

DA PROPOSTA 

03 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AVE 
MARIA PARA SEDE DO MUNICÍPIO / TURNO 
TARDE - DISTÂNCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA. 

JOSÉ GOMES NETO 
068.612.964-49 

1.340,00 
14.740,00 

08 

TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS 
LANCHA I, II e III PARA SEDE DO MUNICIPIO / 
TURNO TARDE-  DISTÂNCIA 22 KM - 01 
VIAGEM/DIA.  

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 
425.233.704-68 

1.400,00 
15.400,00 

10 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM 
SUCESSO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO / 
TURNO TARDE 01 VIAGEM POR DIA. 

DAMIÃO BENTO DE CALDAS 
018.783.084-32 

1.100,00 
12.100,00 

12 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO 
CAITITU PARA A SEDE DO MUNICÍPIO / TURNO 
NOITE 01 VIAGEM POR DIA. 

JOSÉ FILHO DE OLIVEIRA 
025.944.964-48 

1.150,00 
12.650,00 

13 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO 
LAGES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO / TURNO 
TARDE 02 VIAGENS POR DIA. 

FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 
768.497.674-53 

1.200,00 
13.200,00 

14 

TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS 
CARRAPATO E CARNAÚBA PARA A SEDE DO 
MUNICÍPIO / TURNO TARDE 01 VIAGEM POR 
DIA. 

ANTONIO PEREIRA DE LACERDA 
056.336.688-55 

650,00 
7.150,00 

15 

TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE 
DE AGUIAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - 
01 VIAGEM POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA 
FEIRA - DISTÂNCIA 100 KM. 

IRAN ALVES DE SOUSA 
027.213.344-25 

268,00 
5.896,00 
64.856,00 

21 

LOCAÇÃO DE UM BÁSICO MOTOR A PARTIR 
DE 1.0, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 
2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE 
DO PSF DA ZONA RURAL.   

FRANCISCA EDIVANIA MATIAS 
DE SOUSA 

342.792.308-89 

1.400,00 
15.400,00 

24 

LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS COM POTÊNCIA 
A PARTIR DE 1.0, 4 PORTAS, COM AR 
CONDICIONADO,     FLEX ,  A PARTIR DO ANO/ 
MODELO 2010,  PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE.  

ALVARO GRAKO LIRA MELO DE 
ALBUQUERQUE 

10.536.363/0001-08 

3.800,00 
41.800,00 

25 

LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO TIPO CAMIONETE 
CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4x4, MOVIDO A 
DIESEL, MOTOR COM POTÊNCIA A PARTIR DE 
2.8, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO,  A 
PARTIR DO ANO/MODELO  2012,  PARA FICAR 
A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE.  

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE 
CARVALHO - ME 
02.401.445/0001-09 

5.990,00 
65.890,00 

26 

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 
BASCULANTE MOVIDO A DIESEL, PARA OS 
SERVIÇOS DE COLETA E RETIRADA DE LIXO E 
ENTULHO DA ZONA URBANA, PARA 
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA 

DAMIÃO JOSIAS 
029.758.244-59 

 

4.950,00 
54.450,00 

27 

LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE 
A PARTIR DE 3.000 KG, A PARTIR DO 
ANO/MODELO 1997, PARA FICAR A 
DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

JOÃO ALVES NETO 
020.334.464-25 

2.200,00 
24.200,00 

28 

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO 
MICROONIBUS, COM POTENCIA A PARTIR DE 
87 CV, APARTI DE 16 LUGARES, BASICO 
DIESEL, APARTIR DO ANO 1999, PARA O 
TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO 
MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE 
CONSULTAS, EXAMES NA CIDADE DE PATOS, 
POR PASSAGEM. (100 PASSAGENS) POR MES.  

IRAN ALVES DE SOUSA 
027.213.344-25 

35,00 
3.500,00 
38.500,00 

 
Aguiar -PB, 05 de fevereiro de 2013. 

 
Manoel Batista Guedes Filho 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2012

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 16:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiros diversos. Recursos: Programas do Governo Federal; Transferências da Saúde; 
recursos do Fundo Municipal de Saúde e Próprios do Município de Itatuba, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 07 de Fevereiro de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
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 
Rua Alfredo Chaves, s/nº - Centro - Lagoa de Dentro - PB, na sala de reunião da CPL, às 10:00 
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, de pacientes 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, 
Transferência da Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Próprios do Município de Lagoa de Dentro, 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 
e Decreto Municipal nº 109, de 22 de junho de 2009. 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.

Lagoa de Dentro - PB, 08 de fevereiro de 2013.
ERIVELTON DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
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 Rua Manoel Benevonuto do Brado, 257 - Centro - Marcação-PB, às 10:00 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, de pacientes 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, 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, 08 de fevereiro de 2013.
DAVID FERREIRA SANTOS DA SILVA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
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 
Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis-PB, às 10:00 horas do dia 26 de fevereiro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço para: Aquisição parcelada de 
peças para veículos diversos. Recursos: FUNDEB, Programas do Governo Federal, Transferências 
da Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Recursos Próprios do Município, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 
130, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do 
Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Pedro Régis - PB, 08 de fevereiro de 2013.
SANDRA REGINA FERREIRA - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1129. Email: 
cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 05 de Fevereiro de 2013
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 09:30 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos 
destinados ao transporte de alunos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1129. Email: cuitegili-
citacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 05 de Fevereiro de 2013
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1129. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 05 de Fevereiro de 2013
JADIR FERNANDES DA ROCHA –

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

CHAMADA PUBLICA DE COMPRA 001/2013
O Prefeito Municipal de Itatuba, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, torna 

público que fará realizar através da Secretaria de Educação do Município, Chamada pública de 
Compra objetivando a aquisição de gêneros alimentícios diversos, diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas Organizações, destinados ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, de acordo com as disposições contidas na 
Lei nº 11.497/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 38/2009. Os grupos Formais/informais deverão 
apresentar os envelopes contendo a documentação para habilitação e respectivo projeto de venda 
até as 14 :00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2013, na sala da Comissão de Licitação CPL, na  
Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB. Neste mesmo local, data e horário será 
realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. O Edital desta Chamada Pública 
encontra afixado no mural da prefeitura e em locais públicos de ampla circulação no município. 
Recurso: PNAE, previsto no orçamento vigente. Informações: os interessados poderão obter cópia 
deste edital bem com maiores esclarecimentos, junto a referida CPL no endereço supracitado, no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis

Telefone: (083) 3398-1020
Itatuba - PB, 07 de Fevereiro de 2013

ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE
PREFEITO

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

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$ 33.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 06 de Fevereiro de 2013
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2013

OBJETO:  Contratação de serviços especializados na realização de coletas para exames e 
emissão de laudos dos exames de colposcopia  do município, conforme especificações no edital 
e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 28 de fevereiro de 2013, ás 10:30 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, 08 de fevereiro de 2013

EDICLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 03/2013
OBJETIVO:  Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que 

não constam no rol da Farmácia Básica do município de mãe d’água conforme termo de referencia 
do edital em anexo ABERTURA: 06 de Março de 2013  ás 08:30. INFORMAÇÕES: Os interessa-
dos 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, 08 de fevereiro de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2013
Objeto: Aquisição de cadernos padronizados, destinados aos alunos do Ensino Fundamental 

do Município. Data e Local: às 10:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2013, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. 

São Francisco - PB, 08 de Fevereiro de 2013
Luis Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 09h00min, do dia 28 de Fevereiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais de 
construção, elétricos, hidrossanitários e ferramentas em geral destinados a reformas e manutenções 
de prédios públicos municipais 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 supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-4250. Horário de expediente: 13h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 08 de Fevereiro de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2013
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as disposições contidas na 
Lei 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento 
dos interessados, que a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 004/2013, do tipo “Menor 
Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Pães e Produtos de Panificadora destinados ao Hospital e 
Maternidade Alice de Almeida foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica 
a mesma republicada com abertura para as 11h00min do dia 27/02/2013, na sala de reuniões da 
CPL, localizada à Avenida 1º de Abril, s/n, centro, Sumé – PB. O Edital encontra-se a disposição dos 
interessados no endereço acima mencionado. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 04 de fevereiro de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 003/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de 
Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 22/02/2013 às 08:00 hs, na Sala de Licitação deste 
Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo 
MENOR PREÇO, destinado a Aquisição de Medicamentos e Material de Forma Parcelada., Cópia 
do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na 
Rua Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: 
no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 07 de Fevereiro de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 004/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 

de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 22/02/2013 às 14:00 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Contratação dos serviços de elaboração de planos de tra-
balhos e assessoria e acompanhamento de projetos junto aos ministérios e secretárias de estado, 
em todos os pleitos e em órgão público para o Município de São José do Sabugi– PB., Cópia do 
Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua 
Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: 
no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 07 de Fevereiro de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 005/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 

de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 22/02/2013 às 16:30 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza de 
Forma Parcelada., Cópia do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada na Rua Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí 
– PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 07 de Fevereiro de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

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

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medica-
mentos, destinados a atender a Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Riachão/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3639-1021. E-mail: riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 08 de Fevereiro de 2013
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comuni-

car aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, no dia 05 de março de 
2013, às 09h00min, na forma presencial, que tem como objetivo a contratação de pessoa física ou 
jurídica, para prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos e Individualização do 
FGTS para este município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. 
Os interessados poderão retirar o Edital na sede da Prefeitura. 

MONTE HOREBE PB, 15 de fevereiro de 2013.
Cristiano Braz Gomes

Pregoeiro Oficial. 
         

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos Serviços de Coleta 
e transporte de Lixo Domiciliar e outros serviços correlatos neste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 04 de Fevereiro de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA BRAWNE - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 12:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transporte de pacientes, médicos e diversos, da Zona Rural e adjacências para sede do Mu-
nicipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 06 de Fevereiro de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de dois veí-
culos novos, 0 km, sendo um do tipo: ambulância simples remoção e outro do tipo passeio. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 06 de Fevereiro de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 076/2012

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUI-

DOS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. Tipo: 
Menor Preço. Início da Sessão: 14:30 (hora local) do dia 27/02/2013. Local: Sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: 
Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.
br. Cuité/PB, 08 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos– Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 001/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar no dia 25/02/2013 às 08:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situ-
ada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes de Forma Parcelada., Cópia do 
Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua 
José Araújo Dantas, n.° 229,  Centro – Cubatí – PB, Edital e informações: no endereço acima das 
8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3385 - 1110. 

Cubatí, PB, 07 de Fevereiro de 2013.

ADRIANO CUNHA DE SOUTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 002/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar no dia 25/02/2013 às 10:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situ-
ada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a Aquisição de Medicamentos e Material de Forma Parcelada., Cópia do Edital 
e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua José 
Araújo Dantas, n.° 229,  Centro – Cubatí – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 
às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3385 - 1110. 

Cubatí, PB, 07 de Fevereiro de 2013.

ADRIANO CUNHA DE SOUTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 003/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar no dia 25/02/2013 às 16:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situada 
no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO, 
destinado a Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza de Forma Parcelada., Cópia 
do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na 
Rua José Araújo Dantas, n.° 229,  Centro – Cubatí – PB, Edital e informações: no endereço acima 
das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3385 - 1110. 

Cubatí, PB, 07 de Fevereiro de 2013.

ADRIANO CUNHA DE SOUTO
Pregoeiro

CECRISA S/A PISOS E AZULEJOS – CNPJ No 01.264.162/0001-08, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Mineração 
de Felspato, referente ao Poro DNPM Nº 846.327/2002 – Sítio Cajazeiras – ASSUNÇÃO – PB. 
Processo: 2013-000851/TEC/LI-1968.

CECRISA S/A PISOS E AZULEJOS – CNPJ No 01.264.162/0001-08, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Mineração de 
Felspato, referente ao Poro DNPM Nº 846.326/2002, Olho D´Água – ASSUNÇÃO – PB. Processo: 
2013-000852/TEC/LI-1969.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 

de Licitação  nº  001/2013. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADO: CICERO GENERINO DA COSTA.
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de dois veículo (carro-pipa). 
VALOR R$: 14.000,00 (quatorze mil reais) mensal.  
PRAZO:  31.12.2013.

Ibiara - PB, em 08 de Fevereiro de 2013.

Pedro Feitoza Leite
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 004/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar no dia 26/02/2013 às 16:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situ-
ada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a Locação de 02 Veículos sendo: 01 para o gabinete e 01 para séc. de infra-
-estrutura., Cópia do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste 
Órgão, situada na Rua José Araújo Dantas, n.° 229,  Centro – Cubatí – PB, Edital e informações: 
no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3385 - 1110. 

Cubatí, PB, 07 de Fevereiro de 2013.

ADRIANO CUNHA DE SOUTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 005/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar no dia 26/02/2013 às 14:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situ-
ada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a Aquisição de Material de Expediente de Forma Parcelada., Cópia do Edital e 
demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua José 
Araújo Dantas, n.° 229,  Centro – Cubatí – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 
às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3385 - 1110. 

Cubatí, PB, 07 de Fevereiro de 2013.

ADRIANO CUNHA DE SOUTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 006/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar no dia 26/02/2013 às 11:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situ-
ada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a Locação de Veículos para Transporte de Estudantes da Zona Rural para as 
Escolas Situada na Sede do Município., Cópia do Edital e demais documentos poderão ser obtidos 
na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua José Araújo Dantas, n.° 229,  Centro – Cubatí 
– PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3385 - 1110. 

Cubatí, PB, 07 de Fevereiro de 2013.

ADRIANO CUNHA DE SOUTO
Pregoeiro

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE No 001/2013

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 001/2013, 
que objetiva: Contratação de consultoria técnica especializada para implantação de gestão pre-
videnciária, recuperação de créditos previdenciários, compensação previdenciária entre o regime 
geral e o regime próprio do IPM; RATIFICO o correspondente procedimento e HOMOLOGO o seu 
objeto a: PB CONSULT Consultoria e Treinamento Ltda, no valor global de R$ 165.000,00 (cento 
e sessenta e cinco mil reais). 

Bayeux - PB, 30 de janeiro de 2013

Expedito Pereira de Souza
PrefeitoESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 
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: São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00001/2013 - 08.02.13 - QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME - R$ 33.000,00

Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Comissão de Licitações

Extrato de Aviso                                        
 A Comissão de Licitações da Prefeitura de Cabaceiras torna público, a todos os interessados, 

de ordem do Sr. Prefeito Municipal, que o Certame Licitatório  nº 01, foi anulado, nos termos do Art. 
49 da Lei n° 8.666/93, por motivo de ilegalidade da inexigibilidade n° 01. Cabaceiras, 7/02/013. – 
Marcos Vinicius A. Cavalcante – Presidente – CPL.                                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013

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 JOSÉ MACIEL DA COSTA ALVES ME CNPJ 01.650.302/0001-78 no valor 
total de R$ 122.700,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 08 de fevereiro de 2013. Bruce 
da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013

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 JOSÉ MACIEL DA COSTA ALVES ME CNPJ 01.650.302/0001-78 no 
valor total de R$ 122.700,00. 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 08 de fevereiro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita 
Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
JULGAMENTO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS No 003/2012

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Cuité/PB, torna público para conhecimento dos 
interessados a o resultado do julgamento do recurso interposto pela empresa PB CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA o qual foi julgado PROCEDENTE decidindo esta comissão por reconsiderar a decisão 
que inabilitou a recorrente e declarando-a HABILITADA. Maiores informações pelo telefone (83) 
3372-2246 ou na CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, nesta cidade.

Cuité/PB, em 08 de fevereiro de 2013. 

Bruce da Silva Santos
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 00003/2013
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Josefa Eugenia s/n - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:00 horas do dia 01 de março de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de trans-
portes de estudantes diversos destinado a rede de ensino municipal desta município. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 91100748

Curral de Cima - PB, 07 de fevereiro de 2013

MARINALDO PONTES DE ABREU
Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 00002/2013
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Josefa Eugenia s/n - Centro - Curral de Cima - PB, às 08:00 horas do dia 01 de março de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição materiais de construção 
diversos, destinado esta Prefeitura. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 91100748

Curral de Cima - PB, 07 de fevereiro de 2013

MARINALDO PONTES DE ABREU
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 00004/2013
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Josefa Eugenia s/n - Centro - Curral de Cima - PB, às 11:00 horas do dia 01 de março de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes de diversos, destinado a este município. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 91100748

Curral de Cima - PB, 07 de fevereiro de 2013

MARINALDO PONTES DE ABREU
Presidente da Comissão

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA – CODATA
CNPJ - No 09.189.499/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (RETIFICAÇÃO)

Ficam convidados os Senhores acionistas da Companhia de Processamento de Dados da 
Paraíba – CODATA, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 26 de fevereiro de 
2013, às 15h (quinze) horas, em sua sede, situada à Rua Barão do Triunfo, 340, nesta Capital, para 
as deliberações constantes na pauta que se segue:

PAUTA

1. Deliberações;
1.1. Aumento do Capital Autorizado da CODATA;
1.2. Aumento do Capital Social da CODATA;
1.3. Integralização de recursos, via Antecipação Financeira de Capital – AFAC, pelo Governo 

do Estado em 2012;
1.4. Reforma do Estatuto Social da CODATA, a fim de atualizar o capital social da CODATA.

João Pessoa, 06 de fevereiro de 2013.

George Henriques de Souza
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CODATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e co-

munica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 
002/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de transportadores autônomos (pessoas 
físicas) para efetuarem o transporte escolar de alunos residentes na zona rural e adjacências para a 
sede do município e demais localidades. Data de Abertura: 28/02/2013 às 10:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Coutinho, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 08 de fevereiro de 2013.

Higor Pereira Morais
Pregoeiro

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

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 Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Combustíveis para abastecimento da frota municipal de São João Rio do Peixe. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02  Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Fevereiro de 2013

RAFAELA MACÁRIO ALVES
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 017/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CILINDROS PARA OXIGÊ-

NIO E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. Tipo: 
Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 27/02/2013. Local: Sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: 
Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.
br. Cuité/PB, 08 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 018/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZORA RURAL 
DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 28/02/2013. Local: 
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informa-
ções e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail 
licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 08 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2013
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2013, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, objetivando a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades do Hospital e 
Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e dos Postos de Saúde do Município de Mogeiro, 
no dia 26/02/2013 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João 
Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1033, até 
o dia 25/02/2013.

Mogeiro, 8 de fevereiro de 2013.

JOSÉ JOÃO GONÇALVES
PREGOEIRO

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

AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 22 de 
Fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de gênerosalimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as diversas secretarias. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Fevereiro de 2013

RAFAELA MACÁRIO ALVES
Pregoeiro Oficial

INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA

Pelo presente Edital, fica Instituído como bem de família, o imóvel Apartamento residencial nº 702, 
do Edifício Residencial NEVÉ SHALON, situado na Av. Adolfo Loureiro, nº 300, esquina com a Rua 
Juiz Amaro Bezerra, no bairro do Cabo Branco, no município de João Pessoa-PB, de propriedade 
de LEONARDO SANTANA NEIVA e sua esposa GEORGIA RIBEIRO NEIVA, conforme Escritura 
Pública lavrada no Livro nº 10, fls. 023, em data de 08.11.2005, no Cartório Paiva Rangel, na cidade 
de Caldas Brandão-PB. João Pessoa-PB, 08/02/2013.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de material gráfico para atender as necessidades das secretarias 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) 35352334.

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Fevereiro de 2013

RAFAELA MACÁRIO ALVES
Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00004/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 15:00 horas do dia 22 de 
Fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de materiais de limpeza para atender as diversas secretarias 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) 35352334.

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Fevereiro de 2013

RAFAELA MACÁRIO ALVES
Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 14:00 horas do dia 22 de 
Fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de materiais de expediente para atender as secretarias 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) 35352334.

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Fevereiro de 2013

RAFAELA MACÁRIO ALVES
Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:30 horas do dia 22 de 
Fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de materiais de construção para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Fevereiro de 2013

RAFAELA MACÁRIO ALVES
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 01/2013
REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO por sua Comissão Permanente de Lici-

tação, constituída pela Portaria nº 023/2013, de 02 de janeiro de 2013,  torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar às 09:00 (nove) horas do dia 26 de fevereiro 
de 2013, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua João Ferreira Alves, 
s/n - Centro - 1º andar  - CEP.: 58383-000 - Riachão do Poço/PB, licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 01/2013 - SRP, sob o regime de empreitada por preço global, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a Lei nº. 10.520/2002, dispositivos da Lei 123/06, 
e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, tendo como objeto a 
contratação de empresa especializada para Fornecimento de  Combustíveis (gasolina comum, 
óleo diesel e etanol) para atender as necessidades desta edilidade, pelo período de 12 (doze) 
meses. O Edital e demais informações poderão ser obtidas no endereço acima, nos dias úteis, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Riachão do Poço, 08 de fevereiro de 2013.

RENATO CALDAS LINS JUNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 005/2013
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 
005/2013, do tipo Menor Preço, objetivando o fretamento de veículos, para atender as necessidades 
desta municipalidade. Data de Abertura: 04/03/2013 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 08 de fevereiro de 2013.

José Wilas Pereira
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 019/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ZORA RURAL 
PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 14:30 (hora 
local) do dia 28/02/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 08 de fevereiro de 2013. 
Bruce da Silva Santos – Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00005/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 15:30 horas do dia 22 de 
Fevereiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de materiais de informática para atender as necessidades das secretarias 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) 35352334.

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Fevereiro de 2013

RAFAELA MACÁRIO ALVES
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00016/2013
OBJETO: REGITRO DE PREÇO para Contratação de serviços de locação de veículos destinados 

ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede do Município de Nazarezinho-PB.Local e 
Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 08:30 
horas do dia 22 de Fevereiro de 2013.

Nazarezinho - PB, 08 de Fevereiro de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS 
 Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00017/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de veículos 0 Km para atender as necessidades 

de diversas secretarias do município de Nazarezinho-PB.Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:30 horas do dia 22 de Fevereiro de 2013.

Nazarezinho - PB, 08 de Fevereiro de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS 
 Pregoeira Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00018/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO fornecimento parcelado materiais para distribuição gratuita 

(Kit para bebê), para atender atividades de programa social do município de Nazarezinho-PB.Local 
e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 
horas do dia 27 de Fevereiro de 2013.

Nazarezinho - PB, 08 de Fevereiro de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS 
 Pregoeira Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00019/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para confecção de fardamentos 

escolares do município de Nazarezinho-PB.Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2013.

Nazarezinho - PB, 08 de Fevereiro de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS 
 Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00020/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de urnas funerárias, destinados 

ao município de Nazarezinho - PB.Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 
01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2013.

Nazarezinho - PB, 08 de Fevereiro de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS 
 Pregoeira Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00021/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de Materiais Gráficos para 

atender as necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho/PB.Local e Data: 
Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas 
do dia 28 de Fevereiro de 2013.

Nazarezinho - PB, 08 de Fevereiro de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS 
Pregoeira Oficial
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