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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,962 (compra) R$ 1,963 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,880 (compra) R$ 2,020 (venda)
EURO   R$ 2,619 (compra) R$ 2,622  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA 11h38 1.8m

baixa 01h11 1.0m

l Cooperar realiza hoje seminário sobre sustentabilidade e agroecologia em CG

l Estação Cabo Branco abre inscrições para oficina gratuita de defesa pessoal 

l Centro de Cultura da UEPB inscreve até próximo dia 1o de março para oficinas

l Filme O Som Ao Redor com W. J. Solha será exibido hoje no Manaíra Shopping

Ano CXX
Número 015

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

Pacto social abrange novas áreas 
e investirá R$ 80 mi em projetos

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou ontem que 
o próximo Pacto pelo Desen-
volvimento Social será lançado 
em março e vai liberar R$ 80 
milhões em projetos para os 
municípios. PágInA 4

baixa 18h13 0.9m
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Receita Estadual 
vai realizar em 
março leilão de 
bens apreendidos

Plano conjunto 
vai combater 
violência nos 
trens urbanos

Novos deputados 
podem mudar 
cenário político 
na Assembleia

Polícia Civil e 
MP combatem 
venda ilegal de 
explosivos na PB

legislATivO seguRANçA

Os trabalhos na Assem-
bleia Legislativa foram reaber-
tos ontem. Os quatro novos 
deputados prometem com-
promisso com o desenvolvi-
mento do Estado. PágInA 18

Uma operação desen-
cadeada pela Polícia Civil e 
pelo MP resultou na prisão 
de duas pessoas e na apre-
ensão de 25 quilos de explo-
sivo no Sertão. PágInA 16

Mostra Iconoclássicos 
exibe filmes sobre artistas 
visionários PágInA 5

Banda Licenciosa é uma 
das atrações do Projeto 
Rock da Estação PágInA 8

Aesa registra fortes chuvas 
em várias cidades do Sertão

CLIMA

PágInA  15

Governo entrega a municípios 223 ônibus escolares  PágInA 17

Chuva causa transtornos em áreas de risco em JP  PágInA 14

FOTO: Ortilo Antônio

2oCaderno
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FOTO: Divulgação

FOTO: Rodrigo de Carvalho

O governador Ricardo Coutinho propôs parcerias para o desenvolvimento da Paraíba durante encontro ontem com mais de 200 prefeitos paraibanos  PágInA 17



Não se vai chegar ao ponto de es-
tabelecer um marco referencial do tipo 
“antes e depois”, mas na história recen-
te da política paraibana o encontro de 
ontem, entre o governador do Estado 
e os prefeitos municipais, pode muito 
bem se inserir no rol daqueles raros 
acontecimentos que permitem traçar, 
de tempos em tempos, uma clara dife-
renciação: ação administrativa é uma 
coisa e interesse político-partidário é 
outra, completamente distinta. 

Superando idiossincrasias pesso-
ais, eventuais divergências partidárias 
e, sobretudo, desprovendo-se de co-
notações eleitorais, o encontro há de 
marcar, sim, uma nova e salutar relação 
administrativa entre os gestores mu-
nicipais e o Governo Estadual. Numa 
Paraíba de tantas carências, muitas de-
las acumuladas ao longo de décadas, é 
notícia alvissareira que os administra-
dores públicos estejam, neste momento 
e finalmente, focados na ideia de que 
ações em prol do desenvolvimento so-
cial não têm cores partidárias nem po-
dem ser limitadas por conta de diver-
gências políticas ou pessoais.

Em seu discurso de saudação aos 
prefeitos, a maioria dos quais está ape-
nas em início de mandato, o governador 
Ricardo Coutinho abordou esta questão 
com a maturidade de quem se recusa a 
reproduzir velhas práticas e pessoal-
mente aposta na força de um novo pa-
radigma. “Depende de nossa vontade 

política superar picuinhas que muitas 
vezes nos afastam das metas adminis-
trativas” – disse ele ao abrir o Encontro 
Estadual de Prefeitos. 

Nas palavras do dirigente estadual, 
as crises políticas precisam ser supe-
radas em favor da obtenção de ganhos 
administrativos naturalmente voltados 
para a melhoria da qualidade de vida 
dos paraibanos. Ele considerou neces-
sário explicar que encontro semelhan-
te não ocorreu no primeiro ano de sua 
gestão porque se fazia necessário ao 
Executivo adotar uma série de medidas 
para garantir a governabilidade. Em 
2012, a dificuldade decorreu do proces-
so eleitoral nos municípios.

Este ano, fora do calendário eleitoral, 
governador e prefeitos reconhecem que 
têm uma longa caminhada a cumprir. Ob-
jetivo comum é incrementar o Pacto Es-
tadual pelo Desenvolvimento Social, que 
não se restringe ao simples repasse de 
verbas, mas que representa uma estraté-
gia para o desenvolvimento humano. 

Concretamente e fugindo dos efei-
tos retóricos, o que se almeja com even-
tos como o de ontem é que a Paraíba, 
pelo entendimento e responsabilidade 
dos seus gestores, possa continuar a 
sua caminhada de crescimento. Cresci-
mento que é para todos e que se condi-
ciona a uma palavra-chave: união. Para 
o bem de toda a sua gente, a Paraíba 
precisa crescer unida. E é isto o que está 
em pauta.  

Hermosa faz cem anos hoje. A mãe de 
Marta, Malanja, Margarete, completa um 
século, firme e forte, lúcida como a Estrela 
da Manhã. A viúva de Zacarias Sitônio 
continua entre nós distribuindo seu gesto 
carinhoso com todos – parentes, amigos, 
vizinhos. A sogra de Cleanto Coutinho, de 
Manoel Souto, de Marcos Wanderley (in 
memoriam), continua a tomar conta da 
gente como a mãe que é do terreiro dos 
Góis, dos Pereiras, dos Sitônios. 

Pela banda dos Sitônios, Zacarias e 
Mamãe eram primos legítimos, pois os 
pais eram irmãos. Pela banda dos Perei-
ras, Hermosa e minha mãe eram primas 
legítimas, pois as mães eram irmãs. Uma 
feliz conjunção astral, irmãs de onze 
irmãos, inclusive do coronel Zepereira. 
Hermosa é de Princesa, onde seu marido 
Zacarias foi prefeito, chefe político que 
sucedeu Zepereira. 

Lembro-me de sua casa cheia, todos 
os sábados, de amigos da zona rural que 
vinham trazer seus problemas e pedir seu 
favor; lembro-me do quintal lotado de 
montarias, como um estacionamento de 
animais, dos homens que vinham fazer a 
feira livre. Lembro-me de seus hóspedes, 
doentes ou sadios, passageiros ou per-
manentes. Lembro-me das campanhas 
políticas, do palanque improvisado nos 
caminhões, da voz de Zacarias propagada 
pela força dos pulmões, sem altofalante, 
conduzindo o grito da democracia. 

Zacarias tinha tanta personalidade, 
tanto brilho próprio que as pessoas não 
se lembram de vê-lo como sucessor de 
Zepereira. Mas o foi, com muito talento 
para as relações humanas, como o tio de 
sua mulher. Zacarias entrou e saiu pobre 

da política, que exerceu de mãos limpas e 
abertas como o povo. Quem o conheceu, 
sabe de seu coração raro e alma raríssima. 

Deus sabe o que faz. Deixa Hermosa 
conosco para fazer seu mundo melhor. 
Ela merece, nós merecemos. Não é só de 
almas sebosas que é feita a humanidade. 
O gênero humano é constituído também 
de Hermosas, embora poucas. Mas vai au-
mentando o número dos longevos aben-
çoados que passam dos cem anos. Digo 
abençoados porque não se atinge essa 
idade sem a graça de Deus.

O Brasil já tem mais de mil centená-
rios, o Japão tem cem mil pessoas com um 
século de vida.  Será que um dia a humani-
dade há de perpetuar a vida? Pergunte-se 
aos japoneses, que têm o maior índice de 
longevidade do mundo; aos canadenses, 
que têm a maior longevidade das Amé-
ricas; aos cubanos, que têm a segunda 
longevidade do continente americano.

Parabéns para Hermosa, para os que 
fazem seu ambiente e para os que cuidam 
e tratam dela. Parabéns para o doutor 
Lauro Wanderley Filho, seu cardiologista, 
que vem conduzindo o coração generoso 
de Hermosa ao longo deste século; para os 
doutores Caio Rocha, seu reumatologista, 
e Jefferson Queiroz, seu gastro; para Jack-
son Feitosa, seu dentista (in memoriam); 
para Heloísa e Mariane, cabelereiras, e 
Lígia, manicure, que preservam a beleza 
de Hermosa para todos que lhe amamos. 

Pergunte-se a Hermosa o segredo de 
seu viver. Testemunha que sou de uma 
grande parte do seu tempo, acredito que a 
força de Hermosa vêm da estima que têm 
para si e para os outros, que passamos 
pelo seu caminho.  

Pois é, a chuva traz a água, e o sol 
a luz. Eis aí duas coisas sem as quais, 
não haverá vida. Tanto é assim que 
quando os pesquisadores descobrem 
um planeta, a primeira coisa que pro-
curam é saber se há nele a presença 
ou resquícios de água. Na lua, infeliz-
mente, ao que informaram os astro-
nautas, não há água. Que pena...

Mas prossigamos na crônica, sem 
esquecer que acabo de tomar uma 
gostosa água de coco e de saborear 
sua laminha. Ah, como somos ricos de 
coqueirais! Lá fora, na velha Europa, 
não existem coqueirais. Pelo menos 
nunca me chegou à boca uma aguinha 
de coco, nas minha andanças pelo 
Velho Mundo.

Olho para o céu e o vejo limpo de 
nuvens. E haja calor, haja suor, que é 
a única água que não mata a sede. No 
Sertão nem se fala, com seus açudes 
secando, os animais morrendo. Deve 
ser horrível morrer de sede. Em sua 
anunciada vinda por aqui, o nosso 
governador Ricardo deve insistir pra 
que a presidente Dilma vá ao Sertão 
ver de perto aquela calamidade, tão 
antiga e sem solução.

Mas o sol sabe apenas dar luz, foi 

criado para isso. E nós precisamos e 
desejamos os dois, luz e água. A água 
que mata a nossa sede e lava o nosso 
corpo. Quando estamos no ventre ma-
terno, é grande a escuridão, mas não 
falta uma bolsa d’água...

O danado é que a chuva, apesar 
de ser necessária, quando chega 
em excesso a gente reclama, e haja 
guarda-chuvas e sombrinhas se 
abrindo... Mesmo que não seja em 
excesso, costumamos falar contra a 
chuva. Chamar-lhe de “mau tempo”. 
Dizer que ela traz a gripe, molha a 
nossa roupa.

Mas, aqui para nós, precisamos 
fazer uma conclamação pública ro-
gando ao Todo Poderoso que venha 
chuva, muita chuva, pois o calor está 
abrasador. Minha Alaurinda chega a 
chorar, com saudade da Noruega, da 
Finlândia.

E as águas do São Francisco pas-
sando tão perto de nós, e nada de se 
desviarem pra cá...

Queremos água e luz. Luz do sol 
e água da chuva, sem as quais não há 
vida. E deixe-me tomars outra água de 
coco e depois um café bem quentinho, 
graças à minha adorável Alaurinda.  

Editorial

Um
O século de Hermosa

Unidos para crescer

Água e luz

Dois

Zacarias tinha tanta personalidade, tanto brilho próprio que as pessoas 
não se lembram de vê-lo como sucessor de Zepereira”.
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O danado é que a chuva, apesar de ser necessária, quando chega em ex-
cesso a gente reclama, e haja guarda-chuvas e sombrinhas se abrindo...” 
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Um grupo de técnicos da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
chegou à Paraíba para reunião com 
representantes do setor produtivo 
de algodão colorido no Estado, no 
sentido de coletar informações que 
vão auxiliar no levantamento do 
custo de produção da fibra. Os dados 
farão parte de proposta do governo 
para a Política de Garantia de Preços 
Mínimos. 
Eles estiveram ontem  em São João 
do Rio do Peixe e, hoje, em Juarez 
Távora, ouvindo produtores rurais 
e representantes de cooperativas 
agrícolas e de organismos ligados à 
assistência técnica e de pesquisa. O 
algodão colorido, criado na Paraíba, é 
utilizado em confecções artesanais e 
fonte de renda de muitas famílias.

No Encontro de Prefeitos ontem, 
no Hotel Tambaú, o governador 
Ricardo Coutinho foi claro  e obje-
tivo ao defender parcerias para o 
engrandecimento da Paraíba e o 
fim das “picuinhas políticas”, ou 
seja, uma Paraíba com mais ma-
turidade no exercício da política.

Não é sem motivos que a FIAT, em 
Goiana, está cortando um dobrado 
para contratar engenheiros. O Brasil, 
paradoxalmente ao ritmo de  um País 
em desenvolvimento, forma apenas 30 
mil por ano. Na Rússia e na Índia, que 
também compõem o BRIC, formam-se, 
anualmente, 110 mil novos engenhei-
ros, parte dos quais é logo absorvida 
pelo mercado de óleo, gás e tecnologia.

Hoje faz exatos cinco anos do 
afastamento de Fidel Castro 
da Presidência de Cuba e nada 
mudou ainda. Que o diga a 
“blogueira” Yoani Sánchez, 
que está no Brasil,  mas é vi-
giada noite e dia por agentes 
cubanos.

ALGODÃO NOSSO

NOVA ERA

QUALIFICADOS

SEM LIBERDADE

PAGAMENTO SUSPENSO

HAJA TEMPO!
Depois do recesso de Carnaval, o 
Tribunal de Contas do Estado realiza 
sessão plenária amanhã. Por conta 
da suspensão, na sessão de ama-
nhã, de acordo com o presidente 
Fábio Nogueira, serão analisados 
todos os processos reagendados, 
a fim de que não haja prejuízo aos 
gestores, e respectivos procurado-
res, que já tenham sido notificados.

TCE DE VOLTA
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Passados seis anos, somente ago-
ra o STJ vai analisar o recebimento 
das denúncias contra o paraibano 
Zuleido Veras, dono da Gautama, 
campeão de obras inacabadas no 
Nordeste. O homem tem muita 
gente boa no bolso, inclusive figu-
ras próximas ao Palácio. Também 
soltou dinheiro para campanhas 
na Paraíba

O Tribunal de Contas da União  determinou suspensão do pagamento 
da quarta e última parcela de passivos trabalhistas aos magistrados 
e servidores dos Tribunais Regionais do Trabalho do país. A cautelar 
foi emitida para evitar liberação indevida de recursos, após auditoria 
verificar graves falhas no cálculo dos valores a serem pagos. Segundo 
o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), caso adotados os 
critérios corretos, o total de passivos passa de R$ 2,5 bilhões para 
aproximadamente R$ 1,3 bilhão.



Lúcia Wanderley 
Psicanalista

Ansiedade demais 
precisa ser tratada

sperar por uma resposta, uma compra feita pela internet 
ou até mesmo a pessoa amada chegar, pode provocar 
ansiedade na maioria das pessoas. Porém, há quem se 
sinta constantemente ansioso, o que caracteriza uma 
ansiedade generalizada. Existem também situações nas 
quais a ansiedade se apresenta de forma desproporcional, 
causando sofrimento significativo ou mesmo prejuízos ao 
exercer suas atividades normais. Nesse caso, trata-se de 
ansiedade patológica. Ela pode estar relacionada a um quadro 
no qual a pessoa apresenta sintomas ansiosos exacerbados 
ou descontextualizados da situação em que se encontra. 
A psicóloga e psicanalista Lúcia Wanderley afirma que a 
ansiedade é algo necessário ao ser humano, por que ela 
prepara o indivíduo para um perigo real, por exemplo, mas 
quando em excesso pode acarretar prejuízos emocionais e 
até problemas físicos. 

O que é ansiedade patológica e 
como podemos diferenciar da ansieda-
de natural?

Eu prefiro não usar o termo “patoló-
gico”, que se refere à doença e é mais uti-
lizado na Medicina. E sim, ansiedade neu-
rótica, ou traumática, no sentido de que 
causa muito sofrimento à pessoa. 

Podemos definir a ansiedade, em ter-
mos gerais, como uma reação a uma situ-
ação de perigo, ou à ameaça de uma situa-
ção de perigo. Talvez isso se possa chamar 
de natural, por se tratar de um perigo real 
e pelo fato de que acontece também com 
os outros animais. É a chamada “ansieda-
de de alarme”. Tal estado de preparação 
para o perigo faz os indivíduos apresen-
tarem certas mudanças corporais, que 
podem se agravar, dependendo de como 
é experimentada a intensidade do perigo.

Já na outra ansiedade, mais chamada 
dentro da psicanálise, de angústia, o pe-
rigo é desconhecido; é interno; não tem 
um objeto real. É uma expectativa de algo 
traumático no sentido emocional.

Os sintomas são só emocionais ou 
físicos também?

Tem alterações físicas e emocionais, 
que variam para cada pessoa. Os sinto-
mas podem ser: sudorese, que é a trans-
piração abundante, palpitações, boca 
seca, tensão muscular, dilatação nas pu-
pilas, alterações hormonais e de outras 
funções orgânicas. Assim também como: 
insônia, pesadelos, sonhos de angústia, 
irritação, agitação motora, manipulações 
corporais, choro fácil, falar muito - ou não 
querer falar, isso depende de qual é o es-
tado natural da pessoa -, dificuldade em 
se concentrar. Enfim, há um medo difuso, 
uma expectativa de que algo está para 
acontecer. Em crianças, além de várias 
dessas alterações, principalmente agita-
ção motora, dificuldade de concentração, 
o que causa uma queda no rendimento 
escolar, podem surgir também enurese, 
que é a emissão involuntária de urina, na 
maioria das vezes, noturna, agressivida-
de e outras alterações.

O que pode levar uma pessoa a de-
senvolver esse tipo de ansiedade?

De acordo com a psicanálise há uma 
hipótese, dentre outras, de que a pri-

meira ansiedade teria surgido com a 
experiência do nascimento, ansiedade 
de separação. Ocorre quando o bebê 

experimenta o perigo do desamparo, o 
medo de perder a mãe, ou a pessoa que 
cuida dele. Assim, se a mãe ou o ambien-
te falham em atender as necessidades 
da criança, ela poderá desenvolver 
uma ansiedade traumática, ou uma 
outra perturbação de ordem emocio-
nal mais tarde.

As situações de perigo interno va-
riam de acordo com cada fase do indiví-
duo, mas estão sempre relacionadas a um 
medo de separação ou de perda do objeto 
de amor, no caso, a outra pessoa.

Como a ansiedade neurótica pode 
acarretar problemas na vida de uma 
pessoa? 

Pode trazer vários problemas de re-
lacionamento, por exemplo. Uma pessoa 
muito ansiosa tende a querer controlar 
os outros. Ela pode incomodar os outros 
com uma necessidade de falar muito, ou 
de cobrar muito dos outros. Porém, às 
vezes, percebe que tem “algo errado”, se 

isola, para não incomodar, ou não se inco-
modar com os outros.

Existe algum autoexame que as 
pessoas possam fazer, antes de con-
sultar um especialista, para saber se 
tem esse tipo de ansiedade?

O indicado é que elas parem um pou-
co, fiquem em silêncio e só. Isso irá ajudar 
a identificar o que estão sentindo.

Se uma pessoa está muito ansio-
sa, dificilmente ela vai saber descrever 
exatamente o que está se passando. No 
máximo, percebe que seu estado físico e 
emocional estão alterados e que algo está 
incomodando muito tanto a ela, quanto, 
às vezes, aos outros também, sem, no en-
tanto saber por quê.

Naturalmente, a pessoa não vai pro-
curar um profissional só para saber se 
tem um tipo de ansiedade. Não é o diag-
nóstico que importa. Ela buscará ajuda se 
alguma coisa a incomoda muito. 

Caso essa ansiedade não seja tra-
tada, ela pode evoluir para transtornos 
piores? 

Segundo os psiquiatras, uma ansie-
dade traumática, ou os “transtornos fóbi-
cos ansiosos” podem antecipar uma de-
pressão mais séria, por exemplo.

Como é feito o tratamento?
Em um nível mais moderado, a ansie-

dade se trata com psicoterapia, ou análi-
se. Algumas pessoas procuram yoga, ou 
meditação e conseguem amenizar o esta-
do emocional. Para os casos mais graves, 
como ansiedade obsessiva, por exemplo, 
é preciso procurar um psiquiatra, que, 
certamente, passará um ansiolítico.

Durante o cotidiano, as pessoas 
acabam ficando um pouco ansiosas 
com certos assuntos do interesse de-
las, o que é normal, como já foi falado. 
Existe, então, alguma técnica de respi-
ração usada para acalmar, que as pes-
soas possam fazer em casa?

Sim. Ao se praticar yoga, a pessoa 
aprende a respirar bem. Mas, as pessoas 
também procuram maneiras de se acal-
mar, conforme seu estilo de vida e sua 
personalidade. Respirar profundamente 
ajuda a oxigenar o cérebro, causando uma 
sensação de relaxamento. Porém, eu aler-
to as pessoas que um tanto de ansiedade 
é necessário, tanto para preparar o indi-
víduo para um perigo real, quanto para 
torná-lo mais humano, pois normalidade 
demais também é doença. 

Se uma pessoa 
está muito 
ansiosa, 
dificilmente vai 
saber descrever 
exatamente 
o que sente

 E
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Em cima da hora

Pacto Social vai investir R$ 80 mi
NA PARAÍBA

Lançamento acontece 
em março e contemplará 
projetos em várias áreas

O governador Ricar-
do Coutinho anunciou que o 
próximo Pacto pelo Desen-
volvimento Social, que será 
lançado em março, irá liberar 
R$ 80 milhões em projetos 
para os municípios. Durante 
o Seminário Estadual de Pre-
feitos, Ricardo acrescentou 
que o novo Pacto irá dobrar 
os investimentos concedidos 
no ano passado e contemplar 
projetos na Saúde e na Educa-
ção, Infraestrutura e Desen-
volvimento Humano.   

Em seu pronunciamen-
to, Ricardo afirmou que a no-
vidade deste novo pacto será 
a liberação de recursos para 
compra de ambulâncias e o 
financiamento de obras de 
infraestrutura.  “O Pacto não 
existe simplesmente para re-
passar dinheiro para os mu-
nicípios, mas para construir 
parcerias com os prefeitos no 
sentido de viabilizar projetos 
que melhorem os serviços e 
os indicadores sociais. Que-
remos oferecer condições 
para que os paraibanos pos-
sam viver melhor, com uma 
cobertura maior da saúde e 
uma educação de qualidade”, 
enfatizou. 

Na primeira edição do 

Pacto Social foram liberados 
R$ 25,1 milhões em proje-
tos na educação e R$ 11,8 
milhões para a saúde, bene-
ficiando 180 municípios.  Ri-
cardo destacou que o progra-
ma hoje goza da credibilidade 
necessária porque demons-
trou resultados positivos em 
sua primeira edição e a pre-
sença de 99% dos prefeitos 
paraibanos no Seminário é 
uma sinalização desse cami-
nho percorrido. 

O secretário de Articu-
lação dos Municípios, Manoel 
Ludgério, afirmou que os edi-
tais estão sendo elaborados 
e serão lançados em março 
com novidades. “A Educação e 
a Saúde são as áreas prioritá-
rias para o Pacto Social, mas 
o governador pretende envol-
ver outras áreas como a in-
fraestrutura para ampliar os 
resultados”, comentou.

Na primeira 
edição o Pacto 
liberou R$ 25,1 
mi em projetos 
na educação 
e R$ 11,8 mi 
para a saúde

Debater os temas e re-
sultados ligados ao desen-
volvimento rural sustentá-
vel na Paraíba, com foco no 
combate à pobreza rural. 
Este é o objetivo do seminá-
rio “Paraíba – Desertificação, 
agroecologia e os desafios da 
sustentabilidade”, promovi-
do pelo Governo do Estado, 
por meio do Projeto Coope-
rar. O evento começa hoje, às 
8h, no Centro de Convenções 
Raymundo Asfora, em Cam-
pina Grande, e segue até o 
final da tarde de amanhã.

O seminário vai tratar de 
temas como ações de convi-
vência no Semiárido, algodão 
agroecológico, desertificação 
e formas de enfrentamento, 
agroecologia e desafios do en-
sino, pesquisa e extensão, de-
senvolvimento sustentável, en-
tre outros. Representantes de 
vários estados estarão presen-
tes, a exemplo dos gestores dos 
programas de Redução da Po-
breza Rural (PRPR) no Ceará, 
Rio Grande do Norte, Sergipe 
e Pernambuco. “Esse encontro 
vai proporcionar um debate 
importante para o desenvolvi-
mento do Nordeste, de forma 
sustentável e valorizada”, de-
clarou o gestor do Projeto Coo-
perar, Roberto Vital.

De acordo com ele, o 
seminário também marca o 
lançamento do Prêmio Ana 
Primavesi de Agroecologia, 
como forma de incentivar e 
reconhecer os trabalhos vol-
tados a esse tema em toda a 
Paraíba. “Ana Pimavesi é pio-
neira na construção e difu-
são do conhecimento agroe-
cológico no Brasil e, por isso, 
decidimos homenageá-la 
com o seminário e a institui-

ção desse prêmio”, disse.
O evento termina com 

a apresentação da Carta de 
Campina Grande, que registra 
resultados e desafios ligados à 
desertificação, agroecologia e 
sustentabilidade no Estado.

Ações do Cooperar
Nos últimos dois anos, o 

Governo do Estado financiou, 
por meio do Projeto Cooperar, 
451 subprojetos, sendo gran-
de parte relacionada à sus-
tentabilidade e agroecologia. 
São mais de 25 mil famílias 
beneficiadas, que receberam 
investimentos de aproxima-
damente R$ 45 milhões, em 
148 municípios.

A condição prévia para 
que estes municípios, por meio 
das associações de agriculto-
res, submetessem propostas 
ao Cooperar foi mobilizar e 
apoiar a unificação dos Conse-
lhos Municipais de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável. Isso 
propiciou o fortalecimento das 
representações dos agricul-
tores, minimizando eventuais 
ingerências e potencializando 
maior controle social.

Banco Mundial
Os subprojetos apoiados 

pelo Cooperar são resultantes 
da parceria entre o Governo 
do Estado e o Banco Mundial. 
O próximo acordo de emprés-
timo encontra-se em pré-aná-
lise. Para que a parceria seja 
renovada, é fundamental o 
empenho das associações de 
agricultores, conselhos muni-
cipais e prefeitos no sentido 
de estimular a dinamização 
democrática das propostas de 
desenvolvimento rural sus-
tentável no Estado.

Cooperar faz seminário 
em Campina Grande

dEsENvolvimENto RuRAl

O mês de janeiro foi 
excelente para o turismo 
paraibano. Levantamen-
to feito pelo Setor de 
Estatística da Empresa 
Paraibana de Turismo 
(PBTur) revela que o Flu-
xo Global Estimado de 
turistas para a capital foi 
de 128.270 turistas: au-
mento de 8,02% sobre o 
mesmo período de 2012.

A rede hoteleira 
da capital também não 
tem do que reclamar. 
Teve 87,48% dos leitos 
ocupados e o Estado 
de São Paulo passou a 
ser o maior emissor de 
turistas para o ‘Desti-
no Paraíba’. Houve um 
aumento de 1,6 pon-
tos percentuais de ocu-
pação dos leitos sobre 
igual mês de 2012, que 
foi de 85,88%. Cada 
ponto percentual de 
ocupação hoteleira gera 
uma receita direta esti-
mada em R$ 505.000,00.

origem
O que chamou 

atenção foi uma mu-
dança no perfil do turis-
ta que visitou o ‘Desti-
no Paraíba’ no primeiro 
mês de 2013. Pela pri-
meira vez na história, a 
região Sudeste superou 
o Nordeste em número 

de visitas de turistas a 
João Pessoa. As incidên-
cias percentuais foram: 
Sudeste (38,81%), au-
mento de 6,62% sobre 
o período passado; Nor-
deste (36,03%), decrés-
cimo de 2,12%; Centro 
Oeste (15,80%) decrés-
cimo de 18,01%; Norte, 
(2,93%) aumento de 
31,98%; e, Sul (6,43%) 
aumento de 21,32%.

Quanto aos Estados, 
é importante destacar 
o aumento da incidên-
cia percentual de turis-
tas paulistas: passou de 
21,57% para 23,09%. 
Outra curiosidade foi a 
entrada do Paraná en-
tre os maiores emissores, 
ocupando o lugar que 
antes pertencia a Bahia.

O fluxo internacio-
nal registrou aumento 
de 14,23%.  Como emis-
sores principais desta-
cam-se a Argentina com 
17,25% de incidência 
percentual; Estados Uni-
dos com 15,34% e Espa-
nha com 9,58% de inci-
dência.

O principal motivo 
da visita foi o período 
de férias,  com 73,22%, 
enquanto o meio de 
transporte mais utili-
zado foi o automóvel, 
com 48,88%.

Fluxo de turistas cresce 
8% no mês de janeiro

dAdos dA PBtuR
PM comemora 
181 anos com 
concerto aberto 
ao público

A Polícia Militar da Paraí-
ba (PMPB) comemora, nesta 
terça-feira (19), 181 anos de 
fundação com um concer-
to coordenado pela Banda 
de Música da Corporação. O 
evento acontece a partir das 
17h, na Praça do Povo do 
Espaço Cultural José Lins do 
Rêgo, na capital. “A Banda de 
Música alimenta a cultura e 
é um elemento de proximi-
dade com os cidadãos. Tra-
remos para esse evento con-
vidados de onde temos UPSs 
para garantir mais proximi-
dade e confiança entre a po-
lícia e a sociedade”, destacou 
o comandante-geral da PM, 
coronel Euller Chaves.

Ação contínua
A escolha de um concer-

to para lembrar os 181 anos 
da Polícia Militar da Paraíba, 
e não a tradicional formatu-
ra da tropa que acontece em 
muitas das celebrações, tam-
bém permite que quase todo 
o efetivo continue nas ruas, 
fazendo o trabalho de patru-
lhamento e segurança. 

“É um momento de ex-
pectativa e de motivação para 
os 67 integrantes da Banda 
de Música da Polícia Militar”, 
comentou o regente titular 
do grupo, capitão José Edson 
Alves. Segundo ele, a Banda 
trará um repertório varia-
do, porém focado na música 
brasileira e regional. Nomes 
como Luiz Gonzaga, Sivuca e 
Zé Ramalho serão lembrados 
durante o concerto.

Comitê faz reunião 
em sousa hoje

Com o objetivo de discutir 
melhorias e ações de preservação a 
serem realizadas na unidade de con-
servação do Monumento Natural Vale 
dos Dinossauros, haverá a primeira 
reunião do comitê gestor hoje, no 
Auditório da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), Campus de 
Sousa, no horário das 13h às 17h.

Durante a assembleia, diversos 
temas serão abordados, entre eles, o 
objetivo dos Conselhos Gestores das 
unidades de conservação como fun-
ção de auxiliar o órgão responsável 
pelo território protegido durante a 
sua gestão e integrá-la à população 
e as ações realizadas em seu entorno. 
Além disso, a formação dos conselhos 
deve ter representantes de órgãos pú-
blicos não somente da área ambiental, 
mas também de áreas afins, tais como: 
pesquisa científica, educação, defesa 
nacional, cultura, turismo, paisagem, 
arquitetura, arqueologia, povos indí-
genas e assentamentos agrícolas.

Campanha da lBv 
beneficia crianças

A Legião da Boa Vontade (LBV) 
iniciou, no dia 2 de janeiro, a edição 
2013 de sua Campanha Criança Nota 
10 — Sem Educação não há Futuro!. 
A iniciativa tem por objetivo levantar 
recursos para as escolas e programas 
da Instituição voltados a crianças e 
adolescentes em idade escolar, que 
contribuem diretamente para a me-
lhora do desempenho deles no ensino 
e o fortalecimento da cidadania.

Os beneficiados são crianças e 
adolescentes de 6 a 17 anos que par-
ticipam dos programas LBV — Crian-
ça: Futuro no Presente! e Espaço de 
Convivência promovidos nos Centros 
Comunitários de Assistência Social da 
LBV em João Pessoa e Campina Gran-
de. A entrega dos kits pedagógicos 
será no dia 28/2.
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Funesc ainda inscreve para 
editais de audiovisual e 
música até amanhã  

Página 7

O Som ao Redor, com 
Solha, será exibido 
hoje, em João Pessoa  

Duas bandas se 
apresentarão amanhã, na 
Estação Cabo Branco

PÁGINA 7 PÁGINA 8

CINEMA MÚSICA

Referências da cena cultural
Mostra Iconoclássicos começa hoje, na capital, exibindo 
filmes que abordam trajetória de artistas visionários 

Começa hoje na Estação Cabo 
Branco a Mostra Iconoclás-
sicos, promovida pelo Itaú 
Cultural em parceria com 
o Projeto Estacine, que vai 
exibir cinco filmes sobre im-
portantes artistas brasileiros 
contemporâneos. As sessões 

irão acontecer no auditório da Estação 
das Artes, a partir das 17h30, e a entrada 
é gratuita. A mostra que inicia hoje com o 
documentário Daquele Instante em Diante, 
segue amanhã com Ex Isto, no dia 21 com 
Assim É, se lhe parece, na sexta (22) com 
Evoé! Retrato de um Antropófago e encerra 
na próxima terça (26) com Mr. Sganzerla – 
Os signos da Luz.

Os filmes que integram a Mostra 
Iconoclássicos são guiados por um ponto 
em comum: abordam artistas que são re-
ferência no contexto da produção cultural 
brasileira e que possuem obras que são 
verdadeiros legados. Realizados a partir 
de entrevistas e biografias, as produções 
audiovisuais procuram revelar o posi-
cionamento iconoclasta desses artistas, 
por isso o título da Mostra. A abertura do 
projeto fica por conta de Daquele Instante, 
uma produção de 2011, da cidade de São 
Paulo, com direção de Rogério Velloso, e 
que percorre a trajetória musical de Itamar 
Assunção, desde a década de oitenta até a 

Vanessa Queiroga 
vanessaqueiroga@gmail.com

sua morte, aos 53 anos, por meio de arqui-
vos particulares que revelam imagens nos 
palcos e em momentos de intimidade com 
amigos e parentes. 

Inspirado e adaptado na obra Catatau, 
de Paulo Leminski, amanhã será exibido 
Ex Isto, filme realizado em Minas Gerais, 
em 2010, com direção de Cao Guimarães. 
Interpretado por João Miguel, a narrativa 
gira em torno de uma hipótese criada por 
Leminski em sua obra: “E se René Descar-
tes tivesse vindo ao Brasil com Maurício 
de Nassau?”. A mostra continua na quinta 
com o documentário Assim É, se lhe parece, 
produção paulista de Carla Gallo, realizada 
em 2011, que retrata a rotina e intimidade 
do artista plástico Nelson Leirner. 

A carreira artística do diretor, ator e 
dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, do 
Teatro Oficina, é exposta no documentário 
Evoé Retrato de um Antropófago, realizado 
em São Paulo, em 2011, pelos diretores 
Tadeu Jungle e Elaine César. A produção é 
dividida em quatro pontos chave da traje-
tória do artista: Sertão da Bahia, Praia de 
Cururipe, em Alagoas, Epidaurus e Atenas, 
na Grécia, e na casa de José Celso, em São 
Paulo. Encerra a Mostra Iconoclássicos, o 
filme ensaio Mr. Sganzerla – Os signos da 
Luz, produzido no Rio de Janeiro, em 2011, 
por Joel Pizzini, e que recria, em narração na 
primeira pessoa, o ideário do cineasta Ro-
gério Sganzerla seguindo os artistas recor-
rentes da sua filmografia: Orson Welles, Noel 
Rosa, Jimi Hendrix e Oswald de Andrade.    

Cena de Ex Isto, inspirado e adaptado da obra Catatau, de Paulo Leminski, será exibido amanhã

Daquele Instante abre a programação do projeto e aborda trajetória do músico Itamar Assunção  

O filme ensaio Mr. Sganzerla - Os Signos da Luz, recria o ideário do cineasta Rogério Sganzerla  A carreira artística do diretor, ator e dramaturgo José Celso Martinez Correa é o tema de Evoé!   

O filme Assim É, se lhe parece, será exibido pela Mostra promovida pelo Itaú nesta quinta-feira

FOTOS: Divulgação
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Vivências

A posse da desembargadora Maria de 
Fátima Bezerra Cavalcanti, propiciou aos 
paraibanos, uma cena democrática, a que es-
tamos desacostumados a registrar conviver. 
De iniciativa própria a juíza visitou o gover-
nador do Estado, para entregar-lhe o convite 
de sua ascensão à Presidência do Judiciário 
da Paraíba.

Ricardo Coutinho esteve presente à so-
lenidade, quando havia meia certeza de que, 
apenas, se representaria. A autoridade maior 
do Estado expõe-se à vista dos incrédulos, 
que presenciaram uma ação digna e acima de 
preconceitos. O governante não se furtou a se 
deixar fotografar com a empossada.

Rezam os princípios constitucionais que 
os Poderes são harmônicos e entre eles deve 
ser preservada a independência e o respeito 
devido. Em nome da  Paraíba deram um pas-
so louvável.

Seja qual for o credo familiar de um 
ocupante do Poder Judiciário, ao assumir um 
cargo, tem de ser apolítico, como recomenda 
o Código de Ética da Magistratura. Livre de 
isenção, o juiz, poderá aplicar a lei, de acor-
do com o direito e sã consciência. Se todos 
os compromissados com a jurisprudência, se 
orientassem por essa cartilha, muitos desati-
nos seriam evitados!

O juiz deve ser austero no caráter, jamais 
cúmplice de corruptos. Para coibir abusos 
do julgador, existe o CNJ que tem sido rigo-
roso, embora lhe dificultem o acesso à casta 
dos delinquentes togados, que não deveriam 
existir a serviço de  prevaricadores.

A posição partidária é inerente ao Le-
gislativo, desde que suas ações, se realizam 
numa Casa política. O que é vedado, no en-
tanto, é se valer da condição, para dificultar 
ou prolongar o benefício dirigido à popula-
ção, que carece tanto dele.  É crime que se 
deve condenar.

Para a missa solene, na basílica de Nos-
sa Senhora das Neves, onde seria oficiado o 

Santo Sacrifício, uma surpresa aguardava a 
celebrada juíza.  No adro da catedral, a ban-
da de musica de Pilões “Prof. Antonio Pinto”, 
sob a regência do maestro Hermes Augusto 
de Castro, esperava a homenageada, para 
demonstrar seu apreço e reverência.  Três 
canções foram executadas, com os floreios 
dos arranjos, e por último a repetição da  po-
pular - “Amigos para Sempre” – em ritmo de 
dobrado militar, que solenizou sua posse em 
Pilões, em 1985, como a primeira magistrada 
a ocupar o cargo, na comarca recém criada. 
Comovida, a divinizada quebrou o protocolo 
em 2013, e demonstrou seu reconhecimento 
à Filarmônica no cumprimento aos artistas 
do sopro, e sem se limitar foi ao encontro 
afetivo dos pilonenses que representavam a 
sociedade municipal.

Pela terceira vez Pilões confraternizou 
com a ascensão jurisdicional, da juíza Fátima. 
Creio que nenhum ato de consideração, des-
de que assumiu o múnus público, tocou tanto 
a sua sensibilidade quanto o preito de Pilões.  
Lá inaugurou sua carreira jurídica, para deci-
dir com acerto e humanidade...

Como vice-presidente do TJ, na gestão do 
presidente Luis Sílvio Ramalho Júnior, a juíza 
Maria de Fátima não esqueceu a comarca de 
Pilões, onde iniciou  sua carreira Jurídica, 
firmou e notabilizou seu nome e vocação. 
Juntos, entregaram aos munícipes, o Fórum 
desembargador Brás Baracuhy, um ilustre fi-
lho da terra. Num prédio de feição moderna, 
acomodaram todos os serviços da Justiça.

No seu discurso sobre o Fórum, disse 
a juíza Maria de Fátima: “Sinto-me uma fi-
lha adotiva de Pilões. No caminho de volta 
ninguém se perde, por isso eu vou e sempre 
volto.”

Como num renascimento retornou à sede 
do TJ para, num âmbito de máxima dimen-
são do Judiciário, assegurar aos que esperam 
justiça, uma administração coerente e huma-
nizada.

O Parque Cultural “O Rei 
do Baião” promoverá nos dias 
16 e 17 de agosto do corrente 
ano de 2013 o VI Festival de 
Músicas Gonzagueanas, na 
Comunidade São Francisco, 
município paraibano de São 
João do Rio do Peixe, uma fes-
ta tradicio-
nal do Alto 
Sertão, com 
o apoio do 
“Caldeirão 
Político” e o 
Grupo União 
São Francis-
co.

Para este 
ano, a músi-
ca destaca-
da é “Paulo 
Afonso”, es-
crita em 1955 por Luiz Gon-
zaga e José Dantas. O estado 
homenageado é a Bahia.

Luiz Gonzaga enalteceu 
o Nordeste em todos os mo-

mentos do seu cancioneiro. 
Caprichou em Paulo Afonso, 
quando cantou: “Louvo o 
nosso cassaco, caboclo bom 
verdadeiro, pois vejo o Nor-
deste erguendo a bandeira de 
ordem e progresso”.

As homenagens a Luiz 
Gonzaga em São João do 
Rio do Peixe foram ini-
ciadas em 2008, e este 
ano teremos algumas 
inovações pela primeira 
vez, como a Missa do 
Vaqueiro, lembrança da 
criatividade do Gonza-
gão, e o padre João Cân-
cio dos Santos, no ano 
de 1971, no município 
de Serrita, em Pernam-
buco.

Na Comunidade São 
Francisco, em São João do Rio 
do Peixe, a Missa do Vaqueiro 
será celebrada no dia 16 de 
agosto, fazendo a abertura 
solene do VI Fesmuza – Festi-

val de Músicas Gonzagueanas, 
sob os cuidados do padre Fá-
bio Mota, da cidade de Jijoca 
de Jericoacoara, no Ceará, um 
sacerdote líder na divulgação 
da causa de Luiz Gonzaga.

 O Parque Cultural rece-
be visitantes de todo o Nor-
deste, por ocasião da festa 
gonzagueana. Uma das gran-
des atrações é o Conpozagão, 
Concurso de Poesia em ho-
menagem ao Gonzagão e seus 
seguidores. A edição de 2013 
homenageia Dominguinhos, 
um dos mais fiéis seguidores 
de Luiz Gonzaga.

A solenidade de aber-
tura do Fesmuza apresenta 
o momento da cultura viva, 
dominado pela emoção deno-
minada “Sanfonzagada”, o en-
contro de todos os sanfonei-
ros e os seus percussionistas 
tocando e cantando a música 
reverenciada, para este ano, 
“Paulo Afonso”.

 

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

IPVA X câncer 
de mama

Uma decisão da 2.ª Câmara Cível do TJRS 
manteve sentença que, via mandado de segurança, 
concedeu isenção de IPVA a uma mulher porto-ale-
grense, em função de deficiência física, acarretada 
por um câncer de mama, que limitou os movimen-
tos de um dos braços de forma definitiva. A autora 
da ação, 72 anos de idade, justificou que a limitação 
real e definitiva das funções do seu braço esquerdo 
provém do câncer de mama, que resultou em seto-
rectomia e esvaziamento axilar. Por isso, ela necessi-
ta de veículo equipado com direção hidráulica, uma 
vez que possui limitações físicas que lhe impedem 
de dirigir veículo sem tal equipamento. Apresentou 
laudo médico emitido pelo próprio Departamento 
Estadual de Trânsito do RS, postulando o direito ao 
benefício da isenção de IPVA.

Para o juiz prolator da sentença, a limitação 
à concessão da isenção dos referidos impostos 
presentes na legislação estadual afronta o prin-
cípio básico instituído no sistema de proteção ao 
deficiente para sua inserção social. “Estando com-
provado o delicado estado de saúde da impetrante, 
bem como justificada a necessidade da aquisição 
do veículo equipado com direção hidráulica para 
que esta se desloque, a impetrante faz jus ao be-
nefício fiscal”. O acórdão considerou “os benefícios 
que um automóvel traz à vida das pessoas, mor-
mente em se tratando de uma pessoa doente, que 
necessita do transporte adequado sempre que o 
seu precário estado de saúde o exigir”.

Bermuda-fantasma
A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, 

exonerou um servidor flagrado pelo circuito inter-
no de câmeras indo ao tribunal no fim de semana, 
vestindo bermuda, só para registrar o ponto. O 
tribunal estava fazendo hora extra nas eleições. 
Quer dizer que se ele fosse assinar o ponto usando 
paletó nada aconteceria?

Livros jurídicos
A Editora Saraiva lançou no mercado a impor-

tante obra Regime Jurídico do Ministério Público 
(7ª edição, 728 páginas, R$ 189), de autoria de 
Hugo Nigro Mazzilli, professor Emérito da Escola 
Superior do Ministério Público de São Paulo; ad-
vogado; consultor jurídico; procurador de Justiça 
aposentado e ex-presidente da Associação Paulista 
do Ministério Público; diplôme supérieur d’études 
françaises - Université de Nancy-II. Um estudo 
sistemático e aprofundado do Ministério Público 
brasileiro, desde suas origens até os dias atuais, 
sob o enfoque da Constituição e suas Emendas, 
bem como à luz da Lei Orgânica Nacional do Minis-
tério Público (Lei nº 8.625/93), da Lei Orgânica do 
Ministério Público da União (Lei Complementar nº 
75/93) e da Lei Orgânica do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (Lei Complementar Estadual 
nº 734/93).

Outro livro interessante pela mesma editora 
é Direitos Fundamentais na Cooperação Jurídica 
Internacional – Extradição, Assistência Jurídica, 
Execução de Sentença Estrangeira e Transferência 
de Presos Extradição, Assistência Jurídica, Execu-
ção de Sentença Estrangeira e Transferência de 
Presos (1ª edição, 416 páginas, R$ 104). A obra 
analisa de forma sistemática e crítica a incidência 
dos direitos fundamentais nos pleitos de coopera-
ção jurídica internacional penal, enfocando modo, 
forma e intensidade da aplicação desses direitos 
pelos nossos Tribunais Superiores, e ainda com 
estudo do Direito Internacional dos Direitos Hu-
manos e Direito Comparado. Parte-se da premissa 
que o processo cooperacional penal deve levar em 
consideração a proteção de direitos fundamentais, 
ou será forçado a tanto, seja pelos tribunais inter-
nos, seja pelas instâncias internacionais de prote-
ção de direitos humanos.

Sobre a autora
Denise Neves Abade é doutora em Direito 

Constitucional pela Universidad de Valladolid 
(2010, Espanha). Mestre em Direito Processual 
pela Universidade de São Paulo. Procuradora da 
República.

Fernando
VasconcelosA posse no Tribunal de Justiça
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VI Fesmuza

Uma das grandes 
atrações é o 
Conpozagão, 
Concurso de 
Poesia em 
homenagem ao 
Gonzagão e seus 
seguidores    



Filmes
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Roteiro

A terceira edição da 
mostra de filmes Noite de 
Estreia, que acontece no Box 
Cinépolis do Manaíra Sho-
pping, traz hoje, a partir das 
19h, o premiado filme O Som 
ao Redor, ou Neighbouring 
Sounds, como ficou conheci-
do ao redor do mundo, do di-
retor pernambucano Kléber 
Mendonça Filho. A produção, 
ambientada em Recife, conta 
no elenco com a participação 
do ator, escritor e artista plás-
tico radicado na Paraíba W. J. 
Solha. 

O filme, assim como to-
dos os filmes da mostra, foi 
lançado em 2012 mas não 
estreou nas telonas da capi-
tal paraibana, tendo agora a 
oportunidade de exibido em 
uma sala de cinema pesso-
ense. A mostra, que vai até o 
próximo dia 28, traz além de 
O Som ao Redor mais 10 fil-
mes e acontece todos os dias. 
De segunda à sexta, as sessões 
são às 19h e 21h, aos sábados 
e domingos, de 15h e 17h, 
com ingressos custando R$ 
15 (inteira) e R$ 7,50 (meia).

Em entrevista ao jornal 
A União, Solha não poupa 
elogios ao diretor e ao proje-
to, ao qual se dedicou inteira-
mente. “As gravações foram 
maravilhosas, Kléber é um 
gentleman e nos dirigiu com 
uma placidez imensa. Um ho-
mem verdadeiramente culto”, 
salientou. Para ele, o trata-
mento com os atores no filme 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Show De Mãos Dadas será realizado 
dia 21 de março, em Campina Grande

Pepysho Neto, Eloísa Olinto e Gitana Pimentel são 
alguns dos músicos que participarão do show solidário 
intitulado De Mãos Dadas, idealizado por um grupo de 
artistas de Campina Grande e que será realizado no dia 21 
de março, às 20h, no Teatro Municipal Severino Cabral. O 
objetivo é a arrecadação de fundos para aquisição de uma 
prótese ortopédica para ser doada a um artista campinense 
com dificuldade de se locomover. Os ingressos serão vendi-
dos ao preço de R$ 10 e toda renda adquirida pela bilhete-
ria será revertida de forma integral para a compra do equi-
pamento. Da programação ainda constam apresentações de 
teatro e dança. 

Por uma invasão criativa à cidade

Sim, o Carnaval já passou, mas sempre cabe uma refle-
xão sobre os dias de folia – ou de sua falta. Já virou quase um 
slogan a se propagar na mídia que a Paraíba (nome legítimo 
de nossa capital) é uma cidade dormitório no Carnaval, boa 
para os turistas que querem descansar, que buscam fugir da 
folia. Quem pode e quer, vai para o caos das cidades-balneá-
rio de Norte a Sul do Litoral do Estado, ou mesmo para Reci-
fe e Olinda, onde encontra a exuberância do Carnaval.

Mas a Paraíba não é só repouso, há que se lembrar 
sempre, mesmo aos residentes, que existe o Carnaval Tra-
dição, alcunha do desfile de orquestras de frevo, ursos, ín-
dios e escolas de samba que ocorre no limite do Centro com 
o bairro da Torre. Esse tipo de carnaval espetáculo tem um 
valor em si, por mobilizar grupos familiares e comunitários 
em torno de uma expressão cultural que sem eles já teria 
desaparecido.

Malgrado a importância do Carnaval Tradição, os que 
não fazem parte desses grupos – que os olham até mesmo 
com desdém – e que permanecem na cidade se inquietam 
com a apatia mórbida em que ela se transforma em pleno 
reinado de Momo. Esse sentimento de inconformismo já 
chegou a outras cidades, cujo Carnaval caiu no fosso da for-
matação institucional e midiática. Em resposta ao formalis-
mo dos sambódromos, vários blocos começam a invadir as 
ruas de grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo 
– esta, inclusive, mal afamada de “túmulo do samba”.

Na Paraíba percebe-se também uma reação nesse sen-
tido, ao ver surgir vários pequenos blocos gravitando a pro-
gramação da Folia de Rua, na semana de prévias carnavales-
cas. Surpreendendo a todos, habituados com a enormidade 
em que se tornou a Folia de Rua, blocos como “As raparigas 
de Chico”, “Vá tomar no Centro”, “Cãofuçu” trazem descon-
tração, espontaneidade e a socialidade de certa forma perdi-
da nas grandes concentrações.

Resta dar o passo decisivo para a retomada de nosso 
Carnaval. Já que a Associação Folia de Rua resiste em ocupar 
o espaço negligenciado pela oficialidade na promoção do 
Carnaval, por que outros não invadem a cidade com folia no 
próprio período momesco? Esses pequenos e novos blocos 
são chamados a mostrar sua força e fazer história recriando 
nosso Carnaval, descolando-se das prévias da Folia de Rua, 
que já cumpriram seu papel.

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

FOTO: Divulgação

Intitulada Atos de 
Fé, a mostra do premiado 
fotógrafo paraibano Antô-
nio David continua aberta 
até o dia 28 deste mês, 
no salão de exposição do 
Centro de Turismo e La-
zer Sesc Cabo Branco, em 
João Pessoa. São 25 imagens 
- das quais duas dezenas 
inéditas, todas coloridas e 
em tamanho único de 30 
cm x 47cm - que retratam 
momentos de oração e 
manifestação de religio-
sidade de fiéis, durante 
atos litúrgicos realizados 
em alguns municípios do 
Estado. A individual - que 
abre a temporada 2013 
do Projeto Exposesc - fo-
ram captadas nas cidades 
de João Pessoa, Taperoá 
e Araruna e documentam 
a devoção dos fieis cató-
licos.  

Mostra sobre fé  
continua aberta na 
capital

O Centro de  Arte e 
Cultura (CAC) da UEPB 
(Universidade Estadual da 
Paraíba) mantém aberto 
até o dia 1º de março o 
prazo de inscrição - gra-
tuita - para oficinas em 
várias áreas, a exemplo 
de Iniciação ao desenho 
e à pintura, Jogos teatrais 
para atores e não atores e 
Iniciação ao acordeon. A 
prioridade das vagas é aos 
alunos da própria instituição 
e as remanescentes serão 
oferecidas à comunidade. 
As aulas serão ministra-
das nos turnos da manhã, 
tarde e noite, na sede do 
CAC, localizado ao lado do 
Terminal de Integração, 
no Centro de Campina 
Grande. Mais informações 
pelos telefones (83) 3310-
9734, 3315-3466 ou por 
meio do e-mail ccauepb@
gmail.com.  

Centro inscreve 
para oficinas até 
1o de março

 

Mídias em destaque

Drops & notas

O Som ao Redor é exibido hoje, na sessão 
da mostra Noite de Estreia no Box Cinépolis
André Luiz Maia
Especial para A União

foi sensacional, contando com 
Leonarco Lacca e Amanda Ga-
briel na preparação de elenco. 

“Era um laboratório mui-
to esmiuçado, asensação que 
eu tenho é que estava traba-
lhando com Fellini ou Anto-
nioni, pois o nível de produ-
ção é muito alto”, destacou. 
Entretanto, por pouco, ele 
não teria ingressado no proje-
to que deu visibilidade ao seu 
trabalho na dramaturgia. W. J. 
Solha começou no cinema em 
O Salário da Morte, dirigido 
por Linduarte Noronha em 
1970, que foi, nas palavras do 
próprio, “um desastre”. Após 
uma sequência de outras ten-
tativas malsucedidas, ele de-
cidiu parar decidi parar e se 
dedicar à literatura, até surgir 
o convite para O Som ao Re-
dor. “A princípio, eu recusei e 

perguntaram o porquê. Afir-
mei que já tinha 70 anos e es-
tava cansado de trabalhar em 
filmes que não dariam certo”, 
contou Solha. 

O diretor então tentou 
convencê-lo mais de uma vez 
a participar, até que entregou 
a sinopse do filme para o ator. 
“Eu fiquei doido, me apaixo-
nei. A grande genialidade de 
O Som ao Redor é falar das 
coisas pequenas”, reforçou 
Solha, que destaca as falas 
de alguns críticos internacio-
nais, que ressaltam a luta de 
classes e o cotidiano do Brasil 
contemporâneo retratado na 
produção. “No final das con-
tas, o filme foi um ajuste de 
contas, a cerejinha em cima 
do bolo na minha carreira en-
quanto ator”, disse.

O crítico do New York Ti-

W. J. Solha (á direita) confessou ter se apaixonado pelo papel  

mes A. O. Scott elegeu o filme 
como o nono melhor lançado 
em 2012, ao lado de favoritos 
ao Oscar como Django Livre 
e Lincoln. Recentemente, o 
crítico de cinema Luiz Zanin 
atribuiu ao filme a alcunha 
de “espelho cruel da socie-
dade brasileira” e como um 
marco do cinema nacional 
por servir de retrato do Brasil 
contemporâneo. V. A. Muset-
to, do New York Post, destaca 
a performance dos atores do 
filme, em especial a de Solha, 
um senhor de engenho que se 
muda para a capital pernam-
bucana e acaba se tornando 
um milionário da especula-
ção imobiliária.

Apesar de ter sido origi-
nalmente concebido como o 
vilão da história, o ator pro-
curou tornar Francisco mais 
humanizado, convencendo o 
diretor a fazer outra aborda-
gem. “Meu papel me cativou, 
me apaixonei por ele. Ele traz 
aquela figura do coronel e, 
mesmo sendo aparentemen-
te uma pessoa simpática, por 
ser poderoso, abusa dessa 
condição, tendo posturas au-
toritárias. Acredito que tornei 
o papel dele mais humano”, 
afirmou W. J. Solha.

Apesar da repercussão 
muito positiva acerca de seu 
trabalho no filme e do prestí-
gio, Solha revelou já ter recu-
sado uma série de propostas. 
“Decidi que não farei mais fil-
mes, vou continuar a escrever 
meus livros que ninguém lê 
aqui no meu cantinho mes-
mo”, brincou Solha, rindo.

Em cartaz
 

Tainá 2 - A Origem

A indiazinha desvenda os mistérios de sua origem 

A floresta amazônica é invadi-
da por piratas da biodiversidade e a 
jovem índia Maya acaba tornando-se 
vítima 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 na-
tureza. A indiazinha resolve encarar os 
malfeitores, desvendando o mistério 
de sua própria origem.

Foto: Divulgação
A HORA MAIS ESCURA (Zero Dark Thirty, EUA, 2012). 
Gênero: Ação. Duração: 127 min. Classificação: 14 
anos. Legendado. Direção: Kathryn Bigelow, com 
Jessica Chastain, Kyle Chandler, Joel Edgerton e 
Jennifer Ehle. Maya é uma agente da CIA que está por 
trás dos principais esforços em capturar Laden, por 
ter descoberto os interlocutores do líder do grupo 
terrorista. Com isso ela participa da operação que 
levou militares americanos a invadir o território 
paquistanês, com o objetivo de capturar e matar bin 
Laden. Manaíra 2: 13h, 16h55 e 20h30.

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. Classifica-
ção: Livre. Direção: Peter Docter e David. Monstros 
S.A. é uma fábrica de sustos localizada em uma 
dimensão paralela que 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. 
CinEspaço 3: 14h e 16h. 

MEU NAMORADO É UM ZUMBI (Warm Bodies, EUA, 
2012). Gênero: Terror. Duração: 97 min. Classifica-
ção: 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, até 
que encontra  uma humana que  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 es-
pírito 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 criminosos que dese-
jam saquear uma cidade inca. 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. O jovem 
bombeiro Jeremy Coleman sai para beber com os 
amigos e acaba presenciando um crime brutal. Ele 
concorda em identificar o agressor. Mas o assassino 
começa a ameaçá-lo. Ele se une a uma gangue rival 
para conseguir proteção.Manaíra 4: 12h40, 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 tenta a todo 
custo encontrar um filme proibido, chamado “Movie 
43”. Para tanto ele conta com a ajuda de seu irmão 
caçula. Logo eles descobrem que Movie 43 é na 
verdade a composição de 14 curta-metragens com 
paródias dos super-heróis. 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. Django 
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: 14h e 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 pelos EUA, um grupo especial da 
políci é encarregado de capturá-lo. 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. CinEspaço 1: 17h20

O LADO BOM DA VIDA (Silver Linings Playbook, EUA, 
2012). Gênero: Drama. Duração: 122 min. Classifi-
cação: 14 anos. Legendado. Direção: David O. Russel, 
com Bradley Cooper, Robert De Niro, Jennifer Lawren-
ce. 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 8: 21h40.

INATIVIDADE PARANORNAL (A Haunted House, 
EUA, 2013). Gênero: Comédia. Duração: 86 min. 
Classificação: 12 anos. Legendado. Direção: Michael 
Tiddes, com Marlon Wayans, Alanna Ubach, Cedric 
the Entertainer e Dave Sheridan. O casal Malcolm e 
Kisha se muda para a casa dos seus sonhos e descu-
brem 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. 
Direção: Tom Hooper, com Anne Hathaway, Hugh 
Jackman, Amanda Seyfried, Russell Crowe e Helena 
Bonham Carter. História de sonhos desfeitos, de um 
amor não correspondido, paixão, sacrifício e reden-
ção, quando o ex-prisioneiro, Jean Valjean tem sua 
vida mudada depois que aceita cuidar de Cosette, a 
filha da operária Fantine. Manaíra 1: 14h10 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. Base-
ado no livro “Team of Rivals: The Genius of 
Abraham Lincoln”, de Doris Kearns Goodwin, 
o filme aborda a participação do 16º presi-
dente norte-americano na Guerra Secessão, 
que acabou com a vitória do Norte.CinEspaço 
2: 21h10.

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 
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: Ro-
berto 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. Classi-
ficação: 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 .



Amanhã, a Estação 
Cabo Branco traz 
duas bandas no 
Projeto Quarta com 
Rock, a partir das 
18h, um espaço de 
divulgação para o 
cenário do rock pa-

raibano. Os responsáveis pelo show 
serão as bandas Malaquias em Perigo 
e a Licenciosa e as apresentações são 
gratuitas, acontecendo no Terraço da 
Torre Mirante, prédio principal da 
Estação.

Malaquias em Perigo é a criação 
de Diego Second (vocal & guitarra), 
Biu Netto (baixo & voz), Marllon 
Silva (guitarra) e Thiago Ferreira 
(bateria), que já tem uma trajetória 
no cenário do rock da capital e se 
descrevem como uma banda que tem 
“um rock duro, melodias assobiáveis 
e muita energia no palco”. Sobre o 
nome do grupo, a página da banda no 
TNB (http://tnb.art.br/rede/diego-
second) aponta que se trata de uma 
referência a um personagem fictício, 
“supostamente vindo de outro plane-
ta, que dá vida, visão e notas musica-
das a banda”.

O grupo já se apresentou no Fes-
tival Mundo, nas edições de 2007 e 
2009, no Projeto Rock de Casa vai à 
Praça, Grito Rock João Pessoa 2009, 
2010 e 2012, Grito Rock Princesa 
Isabel 2012, e ganhou a seletiva 
para o Festival Aumenta que é Rock 
2008. Dentre as principais influên-
cias, eles citam Queens of The Stone 
Age, Alice In Chains, Soundgarden, 
Mad Season, Stone Temple Pilots, 
Foo Fighters, Danko Jones, Black 
Sabbath e Titãs. “O som é uma mis-

Projeto Quarta com Rock da Estação Cabo Branco traz duas bandas 
com influências distintas, que vão desde o rock americano até o brega

Para os amantes do rock
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2013

Show

Foto: Rodrigo de Carvalho

tura da bandas de Seattle, pitadas do 
Stoner Rock e o sarcasmo brasileiro, 
cantado em português, com fatos 
cotidianos e com poucas notas. Uma 
característica bem firme na banda 
são os seus riffs de guitarra, que por 
sinal, são disparados sempre em 
altura máxima”, diz a descrição da 
banda no portal.

Quem divide o palco e encerra 
a programação do Quarta com Rock 
é o grupo Licenciosa. Formada em 
2010 na capital, a banda Licenciosa 
se mostra uma fusão de gêneros, 
conversando com a MPB. Formada 
por Rogerson Ramos (vocais e gui-
tarra), Marcondes Orange (bateria), 
Amadeus Coisethal (baixo) e Edson 
Araújo (guitarra), se intitulam como 
um ‘Rock MpBregAlternativo’. Co-
meçou com um encontro entre os 
integrantes, onde Rogerson apresen-
tou algumas de suas composições 
influenciadas pela MPB, mas logo 
Marcondes e Amadeus perceberam 
que o rock poderia ser misturado 
tranquilamente.

As influências rock passam de 
Cazuza a Cascadura, de Burro Morto 
a Pato Fu, carregando também uma 
influência do brega, ouvido pelo 
vocalista Rogerson no bar que seu 
pai, retrato da infância vivida no Rio 
Grande do Norte. O processo de cria-
ção é coletivo, recebendo influências 
e “pitacos” de todos os membros. 
“Quando uma nova faixa surge, a 
banda acrescenta com o que a letra 
pede. Uma guitarra mais dançante, 
uma bateria mais rápida, um solo de 
baixo mais marcante e, naturalmen-
te, é finalizada mais uma produção”, 
define a descrição do grupo.

As inscrições dos editais Music 
From Parahyba e Curtas PB na tela 
serão encerradas amanhã. Problemas 
técnicos com o site da Funesc, onde 
estão publicados os editais e fichas 
de inscrição, foram o motivo para a 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
decidir pela prorrogação do prazo, 
que terminaria na última sexta-feira 
(15). No entanto, os interessados no 
edital de ocupação da Galeria Archidy 
Picado podem se inscrever até o dia 
28 deste mês. 

Quem estiver interessado em 
concorrer precisa consultar os editais 
publicados no site da Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba, que é o www.
funesc.pb.gov.br/cultura, e ficar - evi-
dentemente - atento aos prazos de 
inscrições e ao material que é solici-
tado. Para cada um dos editais podem 
se inscrever artistas e realizadores 
nascidos - ou então radicados - no Es-

tado. De acordo com a Funesc, a iniciativa 
do lançamento dos editais é uma forma 
de contemplar e incentivar o desenvolvi-
mento de diferentes linguagens artísticas 
no âmbito estadual.

As inscrições para o Curtas PB na tela 
foram iniciadas no dia 2 de janeiro. o edital, 
cujo objetivo é o de incentivar a produção 
audiovisual paraibana, selecionará 30 cur-
tas, que serão agrupados em blocos. Cada 
bloco será exibido - com entrada gratuita 
durante um mês, sempre as sextas-feiras, 
às 19h30, na sala Espaço Cine Digital. os 
filmes classificados receberão premiação 
de R$ 600.

Cada candidato pode inscrever até 
três filmes, mas poderão ser selecionados 
no máximo dois curtas por diretor. os fil-
mes também serão copiados e distribuídos 
em alguns pontos de exibição não comer-
cial do Estado. os interessados em parti-
cipar devem preencher a ficha de inscrição 
e o termo de autorização de exibição dos 

filmes, disponíveis no site: www.funesc.
pb.gov.br/cultura. Em seguida, as fichas 
deverão ser enviadas, juntamente com 
quatro cópias dos curtas, para a unidade 
de cinema da Funesc, presencialmente ou, 
se via Correios, ao endereço: Rua Abdias 
Gomes de Almeida, 800. tambauzinho. Cep: 
58042-100. A/C da Unidade de Cinema e 
Vídeo/Cine Banguê. outras informações 
podem ser obtidas pelos telefones 3211-
6281/ 3211-6225.

Quanto ao Music From Parahyba, o 
edital selecionará 20 artistas/músicas que 
integrarão o CD/Coletânea Music From 
Parahyba, que vai ser distribuído gratui-
tamente em feiras de música no Brasil e 
no exterior. Podem se inscrever artistas 
paraibanos ou radicados na Paraíba há pelo 
menos dois anos, que possuam trabalho 
autoral, independente de gênero ou estilo 
musical. os interessados deverão fazer a 
inscrição mediante envio de CD ou EP ori-
ginal e breve release do artista. o material 

deve ser encaminhado à Diretoria de 
Arte e Cultura da Funesc (DDAC). Mas 
também entregue via Correios.

Já com relação ao edital da Galeria 
Archidy Picado, o objetivo é oferecer à 
sociedade exposições criteriosamente 
escolhidas. Nesse sentido, serão sele-
cionadas quatro propostas de mostras 
de artes visuais, individuais ou coleti-
vas, que entrarão em cartaz na Galeria 
Archidy Picado ao longo de 2013. 

o candidato poderá inscrever até 
duas propostas, sendo uma individual 
e uma coletiva, podendo ser selecio-
nado apenas em uma das propostas. 
Podem concorrer brasileiros natos ou 
naturalizados, ou estrangeiros com 
residência fixa no Brasil há mais de 
dois anos. os interessados deverão 
inscrever-se mediante inscrição em 
formulário oline disponibilizado no site 
da Funesc. As propostas selecionadas 
receberão R$ 3.500.   

O grupo paraibano Licenciosa encerrará o projeto apresentando uma fusão de gêneros    
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Receita estadual vai leiloar 
bens e produtos apreendi-
dos em março próximo
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Entrega de declaração começa na próxima semana

Não deixar para última 
hora. Essa é a principal reco-
mendação que os economistas 
fazem anualmente aos contri-
buintes que declaram Imposto 
de Renda Pessoa Física. Infe-
lizmente, nem todos seguem 
o conselho e muitos acabam 
perdendo o prazo, sendo obri-
gados a pagar multas ou sofrer 
outras consequências. Por isso, 
é bom já começar a se preparar, 
pois o prazo começa na próxi-
ma semana – dia 1º de março 
– e vai até 30 de abril.

A principal orientação 
do economista José Fernando 
Chagas é que o contribuinte 
procure cumprir o prazo para 
entrega da declaração do Im-
posto de Renda. Isto porque, 
além da multa, o contribuinte 
pode ter o seu CPF bloqueado, 
gerando uma série de proble-
mas que vão desde o impe-
dimento de abrir uma conta 
bancária até a negação do visto 
do passaporte. Para quem não 
fizer a declaração no prazo 
estipulado, a multa é de pelo 
menos R$ 165,74 pelo atraso, 
acrescido de uma multa de até 
20% do imposto de renda de-
vido.

Chagas alertou que o con-
tribuinte já deve começar a 
reunir sua documentação e, se 
possível, entregar a declaração 
do Imposto de Renda logo na 
primeira ou segunda semana 
do prazo. “O contribuinte que 
confia no prazo, achando que 
tem muito tempo para entre-
gar a declaração, pode enfren-
tar dificuldades para reunir os 
dados necessários na última 
hora e não existem motivos 
para o contribuinte atrasar a 
entrega da sua declaração, pois 
os governos estaduais e muni-
cipais e os bancos já têm pron-
tas as declarações dos rendi-
mentos”, comentou.

Novidades 
Entre as novidades já di-

vulgadas para o Imposto de 
Renda 2013 está a correção da 
tabela em 4,5%, que aumenta 
a faixa de isenção e também a 
das demais alíquotas. Assim, 
quem teve rendimento de até 
R$ 1.637,11 em 2012 – renda 
total de R$ 19.645,32 – está 
isento. Já o contribuinte que 
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teve renda total acima de R$ 
24.556,65 (aí incluídos pró-la-
bore, salário, aposentadoria, 
previdência privada, pensão 
alimentícia, atividades rurais e 
aluguéis, entre outros) no ano 
passado terá que apresentar 
declaração. 

Para quem teve rendi-
mentos de R$ 1.637,12 até R$ 
2.453,50, a alíquota é de  7,5%. 
Valores entre R$ 2.453,51 e R$ 
3.271,38 estão sujeitos à uma 
alíquota de 15%. Já os rendi-
mentos de R$ 3.271,39 até R$ 
4.087,65 serão tributados em 
22,5% e as rendas acima de 
R$ 4.087,65 terão alíquota de  
27,5%.

O limite para o descon-
to-padrão na declaração sim-
plificada – em que todas as 
deduções legais com saúde, 
educação, dependentes, por 
exemplo, são substituídas pelo 
desconto de 20% da renda 
bruta, será de R$ 14.542,60. 

Nas declarações apresen-
tadas até 30 de abril de 2013, há 
opção pela dedução das doações 
aos fundos controlados pe-

los Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, até 
3% do imposto sobre a renda 
devida e respeitando o limite 
global das deduções de incen-
tivo que é de 6%. O pagamento 
das doações deste tipo deve ser 
efetuado até a data da declara-
ção e terá ficha e impressão de 
Darf próprios.

 
Isenção
Outra novidade a ser ob-

servada pelo contribuinte é 
que no formulário da declara-
ção foram incluídos nos rendi-
mentos isentos e não tributá-
veis novos campos, referentes 
a rendas de médicos residentes 
e voluntários da Copa.  Outros 
espaços de preenchimento 
nessa área são os referentes a 
rendas provenientes de mea-
ção e dissolução e ganhos lí-
quidos com ações. Já os dados 
referentes a rendas variáveis 
serão desmembrados, diferen-
ciando renda de titular e de de-
pendentes.

E ainda: pagamentos e 
doações passam a ser des-

membrados em dois itens: Pa-
gamentos Efetuados e Doações 
Efetuadas. Este último teve a 
inclusão de códigos para incen-
tivo ao Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência e para 
o Programa Nacional de Apoio 
à Atenção Oncológica (cujas 
deduções são limitadas a 1% 
do imposto sobre a renda de-
vido).

As fichas de resumo tam-
bém trarão novas informações 
como Imposto diferido dos 
ganhos de capital, Imposto de-
vido sobre ganho de capital, 
Imposto devido sobre ganho 
líquido em renda variável e 
Imposto devido sobre ganho 
de capital moeda estrangeira 
- bens, direitos e aplicações fi-
nanceiras. 

O que pode ser abatido 
Na declaração, podem 

ser abatidas doações no Im-
posto de Renda, desde que o 
contribuinte opte pelo modelo 
completo de declaração. Mas 
apenas poderão ser deduzidas 

as doações em favor das insti-
tuições criadas pelos conselhos 
municipais [crianças e adoles-
centes, além de idosos]. As en-
tidades têm de ser cadastradas 
como de utilidade pública.

São aceitas ainda doações 
ou patrocínios relativos à lei de 
Incentivo à Cultura, tanto me-
diante contribuições ao Fun-
do Nacional de Cultura (FNC) 
como em apoio direto, desde 
que enquadrados nos objeti-
vos do Programa Nacional de 
Apoio à Cultura, a programas, 
projetos e ações culturais, além 
de doações para o incentivo à 
atividade audiovisual, ou para 
incentivo ao desporto (doa-
ções ou patrocínios no apoio 
direto a projetos desportivos e 
paradesportivos previamente 
aprovados pelo Ministério do 
Esporte). As regras também 
impõem limite para o abati-
mento de 6% do imposto de-
vido para todas as doações. 
Poderão também ser deduzi-
das as despesas médicas e com 
educação.

Entre os dependentes, 

passou a ser possível incluir 
um menor de baixa renda de 
até 21 anos cuja educação seja 
de responsabilidade do decla-
rante ou de quem ele tenha a 
guarda judicial, além de uma 
pessoa incapaz ou de quem o 
declarante tenha a tutela ju-
dicial. A dedução por pessoa 
dependente na declaração 
passou de R$ 1.889,64 para R$ 
1.974,72.

Para fazer a declaração 
do IR 2013, o primeiro passo é 
baixar o programa IRPF 2013, 
cuja versão atualizada está 
disponível no site da Receita 
Federal (www.receita.fazenda.
gov.br). O Receitanet pode ser 
utilizado em qualquer siste-
ma operacional, desde que no 
computador esteja instalado o 
programa virtual Java. 

Quando do processa-
mento das declarações, terão 
prioridade os contribuintes 
portadores de necessidades 
especiais ou de doenças gra-
ves. Essas informações devem 
constar na ficha de identifica-
ção do contribuinte. 

São os seguintes os contribuintes que devem prestar contas ao 
´leão neste ano:

- Rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 1.637,11 
mensais em 2012.

- Recebimento de rendimentos isentos, não-tributáveis ou tri-
butados exclusivamente na fonte, cuja soma foi igual ou superior 
a R$ 40.000,00 mil. Entre esses rendimentos estão: indenizações 
trabalhistas, por acidente de trabalho e recebimento do FGTS; 
lucro na aquisição de bens de pequeno valor ou imóvel; rendi-
mentos de cadernetas de poupança; doações; rendimentos de 
aplicações financeiras; prêmios em dinheiro obtidos em sorteios 
ou loterias, entre outros.

- Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2012, 
de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 
R$ 300.000,00 mil.

- Obtenção, em qualquer mês de 2012, de ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, ou 
realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias ou de 
futuros.

- Para quem exerce atividade rural, a obrigatoriedade se 
configura quando o contribuinte teve receita bruta superior a R$ 
122.783,25 ou pretenda compensar, no ano-calendário de 2012 
ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do 
próprio ano-calendário de 2012.

- Passou, em qualquer mês de 2012, à condição de residente 
no Brasil e assim permaneceu até 31 de dezembro.

- Optou pela isenção do Imposto de Renda sobre o capital 
ganho na venda de imóveis residenciais, quando o dinheiro tiver 
sido aplicado na compra de outro imóvel residencial no país, den-
tro de 180 dias da venda.  

O contribuinte deve ter atenção redobrada no momento de 
preencher a declaração, para evitar erros que poderão levá-lo a 
cair na malha fina.

obrigações com o “leão”

Brasília – A Receita Fede-
ral espera liberar, ainda neste 
ano, um aplicativo que permiti-
rá ao turista que chega do exte-
rior fazer a declaração de baga-
gem em smartphones e tablets 
antes mesmo de desembarcar 
no Brasil. 

Pelo projeto, ao chegar ao 
país o, usuário terá a facilidade 
de transmitir por meio de uma 
rede sem fio, por exemplo, as 
informações, que, no mesmo 
instante, entrarão na base de 
dados armazenada nos com-
putadores da Receita Federal, 
informou o subsecretário de 
Arrecadação e Atendimento, 
Carlos Roberto Occaso. A me-

dida irá facilitar a vida de turis-
tas e funcionários da Receita, 
porque tornará mais rápidas 
as operações da fiscalização. 
Ontem, a Receita Federal divul-
gou mais uma novidade dentro 
do plano de modernizar e sim-
plificar o controle aduaneiro 
sobre bens de viajantes.

Começou a funcionar 
no aeroporto de Brasília o 
pagamento de impostos in-
cidentes sobre o excesso na 
bagagem do passageiro que 
vem do exterior com cartão 
de débito. Até o final da se-
mana, o aeroporto de Gua-
rulhos, em São Paulo, e o do 
Galeão, no Rio, contarão com 
esse tipo de serviço. A Receita 
informou que, antes, o turista 
era obrigado a ir a um banco 

para pagar o imposto devido. 
Atualmente, estão dispensa-
dos da declaração de bagagem 
acompanhada os turistas bra-
sileiros que fizerem compras 
no exterior dentro da cota esta-
belecida de US$ 500 e voltarem 
ao país de avião ou navio. As 
medidas também valem para 
quem usa transporte fluvial, la-
custre ou terrestre, porém, no 
caso, o limite é US$ 300. 

Manual
As regras estão na Instru-

ção Normativa 1.059. Para faci-
litar a vida do turista, a Receita 
criou um manual que pode en-
contrado na internet no site do 
órgão. A publicação tem várias 
informações relevantes para o 
turista, como os itens que ele 

pode trazer sem pagar impos-
tos e o limite de quantidade. 

O texto está disponível 
para impressão e pode ser do-
brado e facilmente transpor-
tado durante a viagem. Existe 
também um aplicativo para 
smartphones e tablets com es-
sas informações que pode ser 
baixado na versão para o sis-
tema operacional Android ou 
para a versão para o sistema 
operacional iOS. Existe ainda 
um vídeo produzido pela Re-
ceita Federal, com narração em 
português e legenda em inglês, 
com as orientações para os tu-
ristas. 

Desonerações
O ministro interino da Fa-

zenda, Nelson Barbosa, disse  

no último sábado que o go-
verno espera a aprovação do 
Orçamento Geral da União de 
2013 para definir novas de-
sonerações, como a da cesta 
básica. Segundo ele, é preciso 
o Congresso Nacional aprovar 
o Orçamento para o governo 
saber qual é a expectativa de 
receita e decidir sobre a re-
dução de impostos para os 
setores. Secretário executivo 
do Ministério da Fazenda, Nel-
son Barbosa falou ainda sobre 
a proposta no Orçamento que 
possibilita a redução de até R$ 
20 bilhões da meta fiscal para 
serem utilizados com desone-
rações.

“Estamos avaliando isso. 
Até porque o Congresso Nacio-
nal não aprovou o Orçamen-

to ainda. Então, a gente tem 
que primeiro ter o Orçamento 
aprovado e ter a expectativa 
de receita. Tem a emenda so-
licitando um espaço adicional 
para desonerações de R$ 20 
bilhões. Mas isso só vai ser 
definido quando a gente tiver 
uma clareza de qual é o Orça-
mento.” O secretário executivo 
destacou ainda que a proposta 
é positiva porque permite mais 
transparência.

Sobre a inflação, Nelson 
Barbosa disse que as desonera-
ções devem ajudar no combate 
à alta dos preços, embora esse 
não seja o objetivo principal do 
governo com as medidas de re-
dução de impostos. Ele desta-
cou que todas as desonerações 
têm uma lógica própria.

IR de turista poderá ser pago por meio de tablets 
Daniel Lima
da Agência Brasil
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Receita Estadual faz leilão em março
Produtos e bens aPreendidos

Economia

sisu chama candidato 
em lista de espera

Brasília - Os candidatos em 
lista de espera do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) foram convocados, 
desde ontem, para as vagas corres-
pondentes à primeira opção de curso. 
A convocação dos selecionados será 
feita pelas próprias instituições de 
ensino. Os selecionados deverão ve-
rificar, na instituição de ensino em 
que foi aprovado, o local, horário e os 
procedimentos para a matrícula.

O Sisu ofereceu 129,3 mil vagas 
em 3,7 mil cursos na primeira edição 
deste ano, 18% a mais em compara-
ção com o mesmo período de 2012. Ao 
todo, 101 instituições públicas aderi-
ram ao sistema para a seleção de es-
tudantes com base nas notas obtidas 
no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Foram 1.949.958 inscritos. 
Em janeiro, o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, anunciou o paga-
mento de bolsa assistência estudantil, 
no valor de R$ 400, para garantir a 
permanência dos alunos cotistas de 
baixa renda nas universidades fede-
rais. O benefício será concedido aos 
estudantes de cursos com duração 
diária acima de cinco horas e que te-
nham sido aprovados no Sisu por meio 
das cotas sociais.

A Secretaria de Estado 
da Receita (SER) vai realizar 
no próximo dia 5 de março 
leilão de mercadorias e bens 
apreendidos. Serão ofer-
tados 23 lotes ao público 
com lances iniciais que va-
riam entre R$ 1.000,00 a R$ 
75.000,00. As regras para 
participar e os produtos que 
serão oferecidos nos lotes 
foram publicados no Diário 
Oficial do Estado de sexta-
feira passada, dia 15, na se-
ção de Editais e Avisos.

Entre os produtos e bens 
incluídos nos 23 lotes estão 
brinquedos, a exemplo de 
motos elétricas, bebidas, pe-
ças de veículos (para carros 
e motos), aparelhos eletrô-
nicos, confecção (camisetas, 
jeans, moda íntima) e outros 
acessórios, como bolsas, bi-
juterias e joias. 

O lote nº 23, que contém 
um conjunto de matrizes 
para indústria de plástico, 
será o de maior valor para 
lance inicial, avaliado em R$ 
75.000,00. Contudo, o maior 
número de lotes está avalia-
do entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil

Exposição dos lotes
Os itens dos lotes em 

licitação ficarão expostos e 
podem ser examinados no 
interior do Centro de Opera-
ções e Prestações (COP-JP), 
no período de 18 de feverei-
ro a 4 de março, no horário 
de 8h às 16h.

Segundo as regras do 
edital, nenhuma pessoa ou 
empresa poderá arrematar 
mais de cinco lotes. Outra 
norma é que, na sucessão de 
lances dados, a diferença de 
valor não poderá ser inferior 
a R$ 50,00.

A presidente da Comis-
são de Leilão de Mercado-
rias e Bens Apreendidos, a 
auditora fiscal Luiza Marilac 
Guazzi, explicou que o lance 
mínimo será pelo lote com-
pleto e não apenas por itens 
isolados que estão incluídos 
em cada um dos 23 lotes. “Os 
lances serão verbais, a partir 
do preço mínimo estabeleci-
do pelo lote. Será considera-
do vencedor o licitante que 
houver oferecido maior ofer-
ta”, detalhou. 

O leilão será realizado 
no dia 5 de março, às 9h, no 
Centro de Operações e Pres-
tações, localizado na Rua 
Projetada, s/n, no bairro 
Distrito Industrial (antigo 
prédio da empresa de ônibus 
Setusa), em João Pessoa.

Poderão participar do 
leilão e oferecer lances, 
pessoas físicas e jurídicas 
(empresas). Estão excluídos 
os servidores em exercício 
da Receita Estadual, meno-
res de 18 anos não emanci-
pados, os interessados no 
processo e os responsáveis 
pela infração das mercado-
rias apreendidas, além dos 
despachantes aduaneiros e 
corretores de navios, seus 
ajudantes e prepostos. 

Segundo esclarece o se-
cretário de Estado da Recei-
ta, Marialvo Laureano, a re-
tomada de leilões será uma 
prática frequente na atual 
gestão. Até a realização do 
leilão, o edital com a descri-
ção dos lotes permanecerá 
afixado na 1ª Gerência Re-
gional em João Pessoa, no 
bairro Varadouro, e também 
pela internet no site da Re-
ceita Estadual no endereço: 
www.receita.pb.gov.br.

Serão ofertados 23 lotes e 
lances variam de R$ 1 mil a 
R$ 75 mil. Regras estão no DO

FOTO: Secom/PB

Entre as mercadorias que serão arrematadas estão bebidas, vestuários, peças de veículos (motos e carros) eletrônicos e acessórios

Entre os dias 9 e 11 de agosto, 
o diplomata e especialista em geo-
política e riscos econômicos, Braz 
Baracuhy, estará em João Pessoa 
ministrando o II Curso Executivo 
em Diplomacia e Relações Inter-
nacionais. O curso será realizado 
no Zarinha Centro de Cultura e é 
voltado para o público geral, em 
especial, estudantes e profissio-
nais ligados a este setor.

O último curso de Braz Bara-
cuhy, em João Pessoa, foi realiza-
do em agosto de 2012, e, neste 
ano, o tema vem mais aprofun-
dado, discutindo as relações in-
ternacionais contemporâneas e 
as grandes transformações do 
sistema internacional. De acordo 
com o diretor do Zarinha Centro 
de Cultura, Francisco Fernandes, 
serão abordados temas como a di-
plomacia e a prática diplomática, 

horizontes geopolíticos e geoeco-
nômicos do mundo atual, globa-
lização e economia global, entre 
outros assuntos.

Segundo afirma Francisco Fer-
nandes, a procura por cursos para 
a formação em diplomacia tem 
sido grande na Paraíba. “A cada 
ano vemos uma crescente procura 
por este tipo de curso, com alunos 
querendo cursos preparatórios 
para as provas do Itamarati”, disse 
ele. Do Centro Cultural pelo me-
nos quatro ex-alunos conseguiram 
se tornar diplomatas, Braz Bara-
cuhy é um deles e, atualmente, ele 
trabalha na Embaixada do Brasil 
na China.

Os outros três diplomatas são 
Marcelo Costa, que atua como as-
sessor do ministro da Secretaria-
Geral da Presidência da República, 
José Roberto Rocha, que trabalha 
no Ministério da Cultura, e o di-
plomata Ramon Arruda. “Todos 
eles são paraibanos e passaram 

por cursos do Zarinha Centro de 
Cultura”, informou Francisco Fer-
nandes.

O curso terá como pilar os 
seguintes tópicos: Política Inter-
nacional contemporânea e o sis-
tema internacional, Diplomacia, 
Horizontes Geopolíticos e Cená-
rios geopolíticos para a ordem 
internacional. No primeiro dia do 
evento, 9 de agosto, o curso será 
realizado das 19h às 22h, já nos 
dias 10 e 11 de agosto o curso será 
feito das 10h30 às 13h, totalizan-
do 8h de carga horária. Serão ofe-
recidas 120 vagas.

Curso será ministrado na capital
diPLoMacia e reLaÇÕes internacionais

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

MaiS inFORMaçõES

Zarinha Centro de Cultura - 

www.zarinha.com.br

contato – 4009-1130/4009-1111

Brasília – Além de corroer o 
poder de compra da população, 
a inflação traz preocupações 
para quem guarda dinheiro 
na mais segura das aplicações 
financeiras. Influenciada pelos 
juros baixos e pela nova regra 
adotada no ano passado, a ca-
derneta de poupança rende 
cada vez menos e não acompa-
nha a evolução dos preços.

Dados divulgados pelo 
IBGE mostram que a inflação 
oficial, medida pelo IPCA, ficou 
em 0,86% em janeiro deste 
ano. Foi a maior variação men-
sal desde abril de 2005, quan-
do a alta tinha somado 0,87%, 
e o maior percentual para o 
mês desde 2003. A preocupa-
ção para quem fez depósitos 
em caderneta de poupança a 
partir de 4 maio de 2012 é que 
uma nova regra passou a valer 
para as cadernetas de poupan-

ça. A remuneração só será a TR 
mais 6% ao ano quando a taxa 
básica de juros (Selic) for supe-
rior a 8,5% ao ano. Caso fique 
abaixo, a remuneração passa 
a ser 70% da Selic mais a TR. 
Como a Selic está em 7,25% 
ao ano, neste momento vale a 
nova regra.

Mesmo antes do IBGE 
divulgar a inflação de janeiro, 
analistas de mercado, como o 
vice-presidente da Associação 
Nacional dos Executivos de Fi-
nanças Administração e Conta-
bilidade (Anefac), Miguel José 
Ribeiro de Oliveira, já conside-
ravam que as novas aplicações 
em poupança devem render 
menos que a inflação neste 
ano. “As aplicações tradicionais 
estão perdendo para a inflação. 
A inflação está corroendo parte 
da renda do brasileiro. Agora, 
se continuar, pode haver pres-
são por reajustes maiores de 
salário.”

De acordo com o Boletim 

Focus, pesquisa com analistas 
de mercado divulgada toda 
semana pelo Banco Central, as 
instituições financeiras esti-
mam que a taxa Selic encerrará 
o ano em 7,25%, o que faria a 
poupança render 5,08% em 
2013. Se for levada em consi-
deração a expectativa de que 
o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (IPCA) ficará em 
5,5% neste ano, a poupança 
renderá 0,40% a menos que a 
inflação oficial.

Na avaliação de Oliveira, 
o Banco Central deve manter a 
Selic no atual patamar porque 
quer estimular o crescimento 
da economia. “O crescimen-
to baixo faz com que o Banco 
Central mantenha a Selic, mes-
mo com a pressão sobre os 
preços”, analisa. Para Oliveira, 
a inflação deve ser menor no 
segundo semestre deste ano. 
“Este mês ainda tem o impacto 
do reajuste dos combustíveis. 
No segundo semestre, o gover-

no não espera que as pressões 
se repitam. Não haverá aumen-
to do preço dos combustíveis e 
também há expectativa de uma 
safra maior, o que reduz os pre-
ços dos alimentos”, disse.

O governo já sinalizou 
preocupação com a inflação se 
aproximando do teto da meta. 
Houve a redução do preços da 
energia e o pedido para que as 
prefeituras não aumentem o 
preço dos transportes. 

Oliveira também desta-
cou que o governo mudou, re-
centemente, de estratégia em 
relação ao dólar. Na avaliação 
dele, a estratégia do governo 
anteriormente era desvalori-
zar o real para que os produ-
tos brasileiros tivessem mais 
competitividade lá fora. Agora, 
com a inflação em alta, é mais 
vantajoso ter o dólar um pouco 
mais baixo, porque reduz o cus-
to da importação de insumos e 
matérias-primas, com reflexos 
nos preços no país.

Rendimento não acompanha preços
caderneta de PouPanÇa

Daniel Lima e Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

onze policiais são 
exonerados no rio

Rio de Janeiro - Onze policiais 
civis do Estado foram exonerados on-
tem, acusados de envolvimento com 
jogos ilegais. Entre os demitidos está 
o delegado José Januário de Freitas, 
dois policiais aposentados, além de 
nove inspetores.

Os policiais foram indiciados 
pela Operação Furacão, articulada 
pela Polícia Federal em 2007 para 
combater um esquema de compra de 
sentenças e pagamentos de propina 
que favoreciam o funcionamento de 
casas de bingos e de máquinas caça
-níqueis, no Rio.

De acordo com o Diário Oficial do 
Estado os inspetores demitidos são: 
Marcos Antonio dos Santos Bretas, 
Rogerio Delgado Carneiro, Claudio Au-
gusto Reis, Miguel Laino, Luiz Henrique 
Rosetti Loureiro, além de Armando 
Jorge Varela de Almeida e Alexandre 
Cândido Pereira de Almeida.

Os nomes dos policiais aposen-
tados demitidos serão publicados no 
Diário Oficial de hoje. São eles Paulo 
Roberto de Carvalho Moreira da Silva 
e Maurício Alves de Araújo.

ataques chega a 111 
em santa catarina

Brasília - Com mais quatro 
ataques registrados em Santa Cata-
rina desde a noite de segunda-feira 
passada, subiu para 111 o número 
de ocorrências associadas à série 
de atos violentos no Estado, que co-
meçaram no dia 30 de janeiro. Pela 
primeira vez, houve registros nos 
municípios de Rio Negrinho, norte ca-
tarinense, e Água Doce, meio-oeste 
do Estado. Ao todo, foram registra-
dos ataques em 36 cidades.

De acordo com a Polícia Mili-
tar catarinense, três ônibus foram 
incendiados, na madrugada de on-
tem, no estacionamento da empresa 
Alissontur, na Rua João da Rosa, 
bairro São Pedro, em Rio Negrinho. 
Dois dos coletivos foram totalmente 
consumidos pelas chamas. Câmeras 
do sistema de monitoramento mos-
traram a presença de três homens no 
local. Eles tinham os rostos cobertos, 
o que impossibilitou a identificação. 
Na ação criminosa, a fiação elétrica 
dos ônibus foi danificada, provocando 
curto-circuito. Os suspeitos fugiram 
do local em seguida. O dono da em-
presa deparou-se com os veículos 
incendiados e conseguiu controlar as 
chamas de um dos ônibus atingidos, 
que ficou parcialmente queimado.
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Médicos na Paraíba
Número de profissionais cresceu 7,8% entre 2010 e 2012

O Conselho Federal de Medici-
na (CFM) divulgou ontem um estu-
do que revela a distribuição de mé-
dicos no Brasil com concentrações 
e deficiências em todas as regiões 
do país. Segundo o CFM, existem 
388.015 médicos registrados e em 
atividade no Brasil. Com esse dado 
o país atinge a taxa de dois médicos 
para cada mil habitantes, mas ape-
nas 1,11 atende pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). A Paraíba está 
abaixo da média nacional, com 1,38 
médicos para cada mil habitantes, e 
ocupa a 14ª posição entre os Esta-
dos. Entretanto, houve crescimento 
de 7,8% no total de profissionais 
entre 2010 e 2012.

Os números são comemorados 
por médicos e Conselhos Regionais, 
pois o crescimento de profissionais 
em exercício desde a década de 70 se-
gue em uma razão cerca de seis vezes 
maior que o populacional. Entretan-
to, a distribuição pelo interior e regi-
ões de difícil acesso continua sendo o 
maior desafio dos governantes, além 
de afetar diretamente o usuário.

Na Paraíba são 5.259 médicos 
em atividade, sendo 2.903 mulhe-
res e 2.356 homens. O estudo revela 
também quantos são clínicos gerais 
(2.421) e especialistas (2.838). A 
média de idade dos profissionais é 

de aproximadamente 48 anos, com 
cerca de 22 anos e meio de tempo 
de exercício da Medicina. Na déca-
da de 80, a razão era de 0,75 para 
cada mil habitantes.

O estudo indica ainda que cer-
ca de 73% dos médicos registrados 
em território paraibano estariam 
concentrados na capital. Ao todo 
são 3.828, gerando uma razão de 
5,22 médicos para cada mil habi-
tantes em João Pessoa. Apesar de 
os números da capital paraibana 
serem positivos em relação ao res-
to do país, outro dado apresentado 
no estudo pode revelar que existe 
evasão de médicos registrados em 
João Pessoa ocupando postos de 
trabalho em outras cidades. 

Os números de médicos con-
tratados são resultado de um cru-
zamento com base na Relação Anu-
al de Informações Sociais (Rais), do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), e apontam a real situação do 
atendimento ao usuário nas Unida-
des de Saúde da Família (USFs) em 
todo o país. Faltam médicos na zona 
rural, forçando o atendimento na 
capital, que já não é suficiente para 
a demanda da Região Metropolita-
na. Dos 5,22 médicos para cada mil 
habitantes em João Pessoa, apenas 
2,88 estão em atividade na cidade. 
Além disso, o número de médicos 
que atende pelo SUS é ainda menor, 
1,98 para cada mil habitantes.

Saúde

Felipe Gesteira 
reporter@felipegesteira.com

Foto: Conselho Federal de Medicina

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Prefeituras têm dificuldade para contratar
Aline Leal
Da Agência Brasil

Brasília - O presidente da As-
sociação Brasileira de Municípios 
(ABM), Eduardo Tadeu, disse que 
os prefeitos têm enfrentado difi-
culdades para contratar médicos. 
O relato foi feito ao ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha. Duran-
te a reunião, a associação e outras 
entidades representativas entrega-
ram carta endereçada à presiden-
te Dilma Rousseff em que pedem 
a adoção de medidas por parte do 
Governo Federal para resolver o 
problema.

Segundo afirmou Tadeu, as 
prefeituras tentam de várias for-

mas contratar médicos, mas não 
conseguem preencher as vagas. “Eu 
fui prefeito por oito anos e nunca 
consegui completar o número de 
médicos necessário nas unidades 
básicas de saúde. Tem um número 
pequeno de profissionais e os mu-
nicípios ficam quase fazendo um 
leilão por esses profissionais”, con-
tou.

Para resolver o problema, o 
presidente defende ampliação das 
vagas nas faculdades de Medicina 
e mais facilidades para a contrata-
ção dos profissionais formados no 
exterior. 

“Esses médicos (graduados 
fora do país) poderiam prestar ser-
viços nos municípios mais necessi-

tados, principalmente na atenção 
básica. O governo poderia flexibi-
lizar o exame exigido para esses 
profissionais, até mesmo reconhe-
cendo algumas faculdades estran-
geiras”, sugere.

Atualmente, a taxa é 1,9 médi-
co por mil habitantes no Brasil. Para 
o Ministério da Saúde, o ideal seria 
elevar para 2,7 médicos por mil ha-
bitantes, o mesmo índice ostentado 
atualmente pelo Reino Unido. 

No ano passado, o ministério 
anunciou a criação de cursos de 
Medicina e medidas para expandir 
as vagas nas faculdades já existen-
tes no Brasil, com o objetivo de am-
pliar o número de profissionais no 
país.

 

Brasília – O presidente do 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM), Roberto Luiz D´Ávila, 
considera que a pesquisa de-
monstra que o país é marcado 
pela desigualdade no que se 
refere ao acesso à assistência 
médica. Segundo o estudo, 
fatores como a ausência de 
políticas públicas nas áreas de 
ensino e trabalho e os baixos 
investimentos têm contribuído 
para que profissionais de saú-
de permaneçam mal distribuí-
dos pelo território nacional e 
com baixa adesão ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), sobre-
tudo em áreas de difícil provi-
mento.

A pesquisa Demografia 
Médica no Brasil: Cenários e 
Indicadores de Distribuição foi 
desenvolvida em parceria com 
o Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo 
(Cremesp) e traz dados sobre 
a migração de médicos pelo 
país, a presença de profissio-
nais no SUS e a distribuição de 
médicos formados no exterior.

 Segundo, ainda, Roberto 
Luiz D’Ávila, o país conta com 
um número de médicos sufi-
ciente para atender. Ele cobra 
do Governo Federal a criação 

de um plano de carreira capaz 
de atrair profissionais para 
áreas de menor cobertura, 
como no interior do país.

O Sudeste lidera o ranking 
com 2,67 profissionais por mil 
habitantes, seguido pelo Sul, 
com 2,09, e pelo Centro-Oes-
te, com 2,05. Já no Nordeste, o 
índice é 1,23 e no Norte, 1,01. 
Dos 388 mil médicos no país, 
55,5% atuam no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

D’Ávila criticou medidas 
sobre a abertura de novos 
cursos de Medicina, anuncia-
da pelo Governo Federal, e o 
estímulo à vinda de médicos 
estrangeiros ou com formação 
no exterior. “Não me venham 
com atitudes que são só cos-
méticas e que não vão resolver 
o problema”, disse. “Desafio 
o governo a sentar conosco e 
debater as ideias da melhor 
maneira possível”, completou.

Além da criação de um 
plano de carreira semelhante 
ao do Poder Judiciário, com 
possibilidade de educação 
continuada e dedicação ex-
clusiva, o CFM defende tam-
bém a abertura de vagas de 
Residência Médica para cada 
aluno formado em Medicina. 
“É o nosso sonho. Países sérios 
fazem isso”, concluiu o presi-
dente.

CFM: país é marcado pela desigualdade

Brasília - O piso salarial 
dos médicos foi reajustado 
em 6,10%, passando para R$ 
10.412 por 20 horas sema-
nais de trabalho valendo a 
partir de janeiro último. A Fe-
deração Nacional dos Médi-
cos (Fenam), entidade que faz 
o reajuste anualmente, disse 
que esse valor deve orientar 

as negociações coletivas dos 
sindicatos. De acordo com a 
entidade, o piso nacional Fe-
nam surgiu da revisão da Lei 
3.999, de 1961, que estipu-
lava um piso salarial para os 
médicos correspondente a 
três salários mínimos. Desde 
1991 a categoria tenta derru-
bar essa lei, e desde 2008 o 

Projeto de Lei 3.734, que es-
tabelece um piso de R$ 7 mil 
reais para 20 horas semanais, 
além de reajuste anual, trami-
ta no congresso.

Apesar de a lei ainda não 
ter sido aprovada, a Fenam 
calcula anualmente o piso na-
cional dos médicos para ter 
um valor como referência nas 

discussões e reivindicações 
da categoria médica. Em nota, 
Geraldo Ferreira, presidente 
da Fenam, citou Piauí, Tocan-
tins e Espírito Santo como 
estados que avançaram rápi-
do nas negociações salariais.  
Dados mostram que mais de 
388 mil profissionais de saú-
de atuavam no país até outu-

bro de 2012. De 1970, quando 
existiam 58.994 médicos no 
país, ao último trimestre do 
ano passado, o número cres-
ceu 557,72%. O percentual 
é quase seis vezes maior em 
comparação ao do crescimen-
to da população brasileira que, 
em cinco décadas, aumentou 
101,84%.

Salário chega a R$ 10.412 por 20 horas semanais
Piso salarial foi 
reajustado em 
6,10%. Mais de 
388 mil médicos 
atuam no país



Parede “Flaviana”
UM FINAL DE TARDE pra lá de gostoso foi a 

visita de amigos ao meu apartamento último sábado 
para inaugurar a parede “Flaviana” na minha sala. 
Nela, desenhos e gravuras de Flávio Tavares, um 
gênio da pintura que orgulha a Paraíba.

Flávio vai se tornar imortal na Academia Paraiba-
na de Letras e sua posse está sendo marcada para 
acontecer no próximo mês de maio, com uma signi-
ficativa homenagem que ele vai prestar a saudosa 
Dona Otaviana, sua mãe e uma figura que marcou 
a vida de todos que a conheceram.

Beleza de Jade Pontes em noite festiva no Palazzo Cristal

Visita de amigos: Eudes Rocha Jr., Ângela Bezerra de Castro, Alba e Flávio Tavares, esta colunista e o mestre Gonzaga Rodrigues
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Social

Ele disse Ela disse
“Há momentos que 
precisamos reciclar o 
ambiente, as amizades e 
até mesmo a forma com 
que encaramos a vida”

“A preservação do meio 
ambiente começa com 
pequenas atitudes diárias, 
que fazem toda a diferença, 
como a reciclagem do lixo”

RAPHAEL MICHAEL NATALIA ALVES

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   A dica vem da empresá-
ria Fátima Lisboa Lopes, da 
Calzature.
   Para o inverno, os sa-
patos seguem nos modelos 
recortados ou peep toe, em 
botas longas e na altura do 
tornozelo, escarpins clássi-
cos e sapatos bonecas com 
recortes, verniz e sobreposi-
ção de texturas.

Zum Zum Zum
   Feliz da vida está Jocezilda Molla Guedes com a chegada ao mundo  do 
bisneto Marcelo ,  em Patos última sexta-feira, onde ela acompanhou o nascimento 
na maior alegria . O pequeno é o herdeiro do seu neto  Denis Ricardo Guedes e 
de Jéssica. 

Cel. Kelson de Assis 
Chaves, Sras. Benira 
Pereira, Carmen Cola-
ço, Maria José Mineiro 
da Silva, Mércia Eliane 
Gouveia e Darcy Cirau-
lo, empresário Douglas 
Ribeiro Coutinho, mé-
dica Lourdinha Aragão 
Cordeiro, psicóloga 
Germana Barros.

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Hermano Zenaide

   Os empresários Geraldo e Germano Guedes Pereira inauguram no 
próximo dia 27 a concessionária Volvo em João Pessoa. A marca é sueca e 
promete movimentar o mercado de automóveis importados na capital.

oretti G Zenaide

Ainda a folia
A CIDADE de Sapé 

ainda esteve em clima de 
folia no último domingo. 
Foi com a saída do bloco 
da Ressaca, idealizado 
pela prefeitura local e 
que teve animação da 
banda Saia Rodada.

Presenças marcantes de mãe e filha: professoras Clemilde Pereira 
e Ana Flávia Pereira, esta reitora do Unipê

FOTO: Osmar Santos

Primeiro Assustado
A JORNALISTA Ruth Avelino anuncia para o pró-

ximo sábado o primeiro “Assustado” do ano.
A festa que completa 12 anos tornou-se conhe-

cida por valorizar os ritmos e músicas dos anos 70 
a 90 com seleção do DJ Zé Marcos, sendo realizada 
no restaurante Panorâmico, do Esporte Clube Cabo 
Branco, onde o ingresso é de R$15,00.

Business School
ESTÃO ABERTAS inscrições para 320 vagas em 

cinco cursos profissionalizantes na área de Admi-
nistração do Centro Universitário de João Pessoa.

Os cursos são gratuitos e voltados à comu-
nidade através do projeto de extensão do Unipê 
denominado “Administração para Todos”, que ca-
pacita adolescentes e jovens de baixa renda para 
o mercado de trabalho. Os cursos têm uma carga 
horária de 24h e são realizados aos sábados no 
campus daquela universidade em Água Fria.

A aniversariante de hoje, Germana Barros com sua mãe Maria Diniz Barros e a irmã Fernanda

FOTO:  Dalva Rocha

Eventos esportivos

Políticas públicas
FOI REALIZADO, na 

última quinta-feira na 
Casa dos Conselhos, o I 
Encontro dos Conselhos 
de Políticas Públicas do 
Estado da Paraíba. A ideia 
é “unir forças para elevar 
a qualidade de vida do 
povo paraibano”, disse 
a secretária de Estado, 
Cida Ramos, uma das par-
ticipantes do evento.

Espigões na orla

ESTÃO A TODO VAPOR  os preparativos para 
três importantes eventos esportivos que vão acon-
tecer dias 6 e 7 de abril em João Pessoa.

Trata-se do ITU Pan American Cup 2013, 
da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de 
Triathlon Standard e do Campelonato Sul-Ameri-
cano de Triathlon Júnior, com provas de ciclismo, 
natação e pedestrianismo realizadas na Praia do 
Cabo Branco.

AINDA ESTÁ SOMENTE na mídia, em artigos e 
crônicas, a discussão sobre a mudança do Código 
de Postura e Normas da cidade de João Pessoa, no 
sentido de alterar a lei que impede a construção 
de espigões na orla pessoense. Mas, nas rodadas 
de conversas que participei nas últimas semanas, 
a pergunta é sempre a mesma: a quem interessa a 
mudança de gabarito que vai permitir a construção 
de espigões na orla?

Evidentemente a quem vai ganhar algum dinheiro 
com isso, sejam construtores, corretores de imóveis, 
a receita municipal que vai arrecadar mais IPTU, arqui-
tetos e o trade turístico que vai ter mais leitos de 
importantes redes hoteleiras do país.

Toda a década de 70 eu morei no Rio de Ja-
neiro em simpáticos prédios de 3 e 4 andares em 
Ipanema que eram comuns no bairro. Na época 
o gabarito foi liberado e, como uma avalanche, 
chegaram prédios e mais prédios que trouxeram 
muito calor e graves problemas de infraestrutura 
pois o bairro ainda não estava preparado para tal. 
Portanto é mais eficiente preparar a cidade para 
isso, melhorar o que já existe e não criar novos 
problemas. Do contrário vamos ficar lamentando 
como o poeta Vinícius de Moraes: “Da janela ainda 
se via o Cristo Redentor, que lindo!...”    O bairro de Tambaú vai ganhar em breves dias o bar Devassa. Uma 

iniciativa dos empresários Frank e Waldir Cavalcanti.
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Defesa Civil monitora 
áreas de risco na 
capital  paraibana

Página 14

Investigadores infiltra-
dos e abordagens surpresas 
nos trens, estações e adjacên-
cias. Estas são as principais 
ações que serão desenvolvi-
das pelas Polícias Civil e Mili-
tar a partir desta semana nos 
30km de ferrovia urbana da 
Paraíba. A atuação das polí-
cias foi definida na manhã de 
ontem, numa reunião reali-
zada na superintendência de 
trens urbanos de João Pessoa 
que visa combater a violência 
no sistema.

De acordo com o coman-
dante do Policiamento da 
região metropolitana, coro-
nel Jefferson Pereira, outras 
ações estão sendo planejadas 
para traçar diretrizes de com-
bate à violência no entorno 
das estações dos trens urba-
nos. “Vamos analisar e reali-
zar investigações junto com a 
Polícia Civil para desenvolver 
outras ordens de serviço de 
execução”, afirmou.

Nas últimas semanas, al-
gumas ações de vandalismo 
e violência foram registradas 
no interior de algumas esta-
ções, deixando os passageiros 
temerosos quanto a sua inte-

trens e estações mais seguros

Ações vão combater violência
CBTU, PM e PC iniciam 
trabalho para banir 
criminalidade no sistema

13

FoTo: Arquivo

gridade. Para inibir esse tipo 
de ação, a CBTU em parceria 
com as Polícias Civil e Militar 
vem atuando de forma silen-
ciosa na tentativa de identifi-
car os responsáveis por esses 
atos criminosos.

“O objetivo maior dessa 
ação é dar tranquilidade aos 
nossos usuários e emprega-
dos, assegurando o seu di-
reito de ir e vir com paz nos 
trens e estações”, ressalta o 
superintendente da CBTU em 
João Pessoa, Lucélio Cartaxo. 
Dentro das ações que visam 
banir a criminalidade do sis-
tema de trens também está 
a instalação de câmeras que 
estarão interligadas com a 
Central da Polícia da Paraíba.

A delegada Geral da Po-
lícia Civil da Paraíba, Ivaniza 
Olímpio, assegurou que as 
ações de investigação já es-
tão em pleno andamento e 
que a partir do material que 
está sendo levantado, alguns 
envolvidos poderão ser iden-
tificados e presos. “Além dis-
so, teremos outras ações sur-
presas no interior dos trens e 
estações com a finalidade de 
evitar possíveis assaltos, trá-
fico de drogas e porte ilegal 
de armas”, acrescenta.  “Te-
mos certeza que a paz voltará 
a reinar nos trens e estações”, 
completa. Ações serão desenvolvidas nos 30km de ferrovia urbana da Paraíba, com investigadores infiltrados e abordagens surpresas
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Defesa Civil monitora áreas de 
risco devido as chuvas na capital
Comunidades ribeirinhas 
temem inundações e 
deslizamentos de barreiras

A semana começou chu-
vosa na capital paraibana e 
já preocupa os moradores 
de regiões ribeirinhas e de 
encostas, que todos os anos 
assistem a mesma cena se re-
petir. A Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
Civil de João Pessoa (Comp-
dec) está monitorando as 31 
áreas de risco em João Pes-
soa, onde desde janeiro vem 
realizando ações preventivas 
para evitar acidentes.

De acordo com a Defesa 
Civil, um Plano de Contin-
gência foi elaborado e vem 
sendo executado desde o iní-
cio do ano. “Não podemos es-
perar a época de chuva para 
tomarmos providências, por 
isso desde janeiro que ini-
ciamos vários trabalhos jun-
tamente com a Autarquia Es-
pecial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur), Guarda Mu-
nicipal, Superintendência de 
Mobilidade Urbana (Semob), 
e as secretarias de Infraes-
trutura (Seinfra), Meio Am-
biente (Semam), Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb), 
Desenvolvimento Social (Se-
des) e Saúde (SMS), além da 
Companhia de Águas da Pa-
raíba (Cagepa) e Energisa”, 
informou Alberto Sabino, en-
genheiro da Defesa Civil. 

Uma das primeiras me-
didas está na limpeza do Rio 
Jaguaribe, que se encontra 
cercado de vegetação e en-
tulhos, impedindo o fluxo 
normal das águas. A limpeza 
começou nas proximidades 
da BR-230, no Bairro São 
José, e segue até a comunida-
de Novo Horizonte, no bairro 
do Cristo. “Em uma semana, 
uma das nossas empreitei-
ras retirou do Rio Jaguaribe, 
só nas proximidades do São 
José, cerca de 6 mil toneladas 
de lixo. Um número expres-
sivo”, disse Mozart de Cas-

tro, diretor de operações da 
Emlur.

A quantidade de deje-
tos lançados no rio contribui 
para o aumento da vegetação 
que impede o fluxo normal 
das águas. “A vegetação cres-
ce bem mais rápido e soma-
do a isso, o lixo piora ainda 
mais a situação dos mora-
dores que estão à margem 
do rio”, disse. De acordo com 
Alberto Sabino, a população 
tem recebido bem a equipe 
da Defesa Civil, inclusive con-
tribuindo com a limpeza e as 
ações que estão sendo feitas.

O autônomo, Jucelino 
Moreira, nasceu na comu-
nidade Tito Silva e hoje está 
com 33 anos. Segundo ele, to-
dos os anos os moradores da 
comunidade vivem esse mes-
mo problema, com a chegada 
das chuvas. “A água do rio 
sobe e sai destruindo tudo. Já 
perdi geladeira, fogão, sofá e 
nunca vejo o problema sendo 
solucionado ou a entrega das 
casas sendo feita”, desabafou. 

Casado e pai de três fi-
lhos, Giliard Moreira, tam-
bém vive o mesmo dilema 
há 28 anos nesta comunida-
de e sem ter como sair para 
um local mais seguro, aca-
bou construindo a casa onde 
mora, mais alta para tentar 
evitar a inundação do rio. 
“Uma vez o rio subiu tanto 
que um rapaz foi tentar atra-
vessar para o outro lado do 
rio e não conseguiu. Foi um 
dia trágico e que espero não 
ter que passar por isso nova-
mente”, disse ele. 

De acordo com o comer-
ciante, Joseilton Ricardo do 
Santos, morador do Tito Sil-
va há 20 anos, quando a lim-
peza do rio é feita a água não 
invade tanto as residências. 
“Esperamos que a Emlur 
chegue logo a esse trecho do 
rio, porque eles fizeram uma 
limpeza mas a vegetação já 
esta alta e a água não vai ter 
para onde correr, se não para 
dentro das casas”, disse ele.

Em João Pessoa, foram 
localizadas 31 áreas de ris-
co onde vivem, em média, 
1.500 famílias, segundo Al-

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

berto Sabino. Dessas, as co-
munidades que apresentam 
maior vulnerabilidade são: 
Saturnino de Brito, Renascer, 
São José, Timbó, Alto do Ma-
teus, São Rafael e Tito Silva. 
“São comunidades próximas 
do Rio Jaguaribe ou que es-
tão localizadas nas encostas 
que oferecem risco erosivo 
constante”, disse.

Alberto Sabino, alerta 
a população que em caso de 
perigo ou emergência, entre 
em contato com Compdec 
no 0800-285-9020 ou ainda 
para o Corpo de Bombeiros, 
no 193. A Defesa Civil, den-
tro das suas obrigações, está 

disponível para dar todo o 
apoio às famílias e orientá-
-las quando houver situações 
de risco, informou.

Apesar das chuvas re-
gistradas desde a madruga-
da de ontem, a Compdec não 
recebeu chamadas de emer-
gência. 

Lentidão no trânsito
Logo no início da manhã, 

registrou-se lentidão em toda 
a extensão da Avenida Sérgio 
Guerra, nos Bancários, nos 
dois sentidos, até a rotatória 
na entrada de Mangabeira. 
O tráfego também ficou len-
to na Avenida Ministro José 

Américo de Almeida (Beira 
Rio), próximo à rotatória do 
Altiplano, e na Avenida Pedro 
II, entre a Santinha e o Ibama, 
nos dois sentidos. 

Ainda nos Bancários, 
uma colisão por volta das 
7h40, na Rua Capitão Seve-
riano Cezarino da Nóbrega, 
por trás do supermercado 
Carrefour,  contribuiu para 
congestionar as vias laterais. 
Em Mangabeira, nas proxi-
midades da Cehap, a pista di-
reita estava com acúmulo de 
água. 

Já na Avenida Rui Carnei-
ro houve alagamento na faixa 
da direita (nos dois sentidos 

da via) na entrada do Bairro 
São José, mas sem necessida-
de de interdição. Até o final 
da manhã o trânsito na área 
estava lento.  

Foi registrado problema 
no semáforo do cruzamento 
da Avenida Bento da Gama 
com Epitácio Pessoa. O equi-
pamento ficou intermitente 
por cerca de quarenta minu-
tos. O problema foi sanado 
pela equipe de manutenção 
semafórica da Semob.  Equi-
pes de agentes de mobilidade 
estão monitorando o trânsito. 
A Semob recomenda que os 
condutores redobrem a aten-
ção para evitar acidentes.

 

Com a volta das chuvas 
previstas para todo litoral da 
Região Nordeste, inclusive na 
Paraíba, a PRF faz um alerta e 
dá dicas de como o motorista 
deve se comportar ao dirigir 
sob chuva. Dirigir sob chuva 
requer alguns cuidados especi-
ais. A água diminui a aderência 
dos pneus com o asfalto, pois 
com a mistura da água com o 
óleo, poeira, no início da chu-
va a pista fica mais escorrega-
dia. Com chuvas mais fortes, 
o asfalto da rodovia é lavado 
mais rapidamente, mas é pre-
ciso muito cuidado ao volante. 
Ao viajar sob estas condições, 
toda atenção é necessária:

Acidentes
A BR-230 passou parte da 

manhã de ontem interditada. 
Um acidente envolvendo uma 
caminhonete da Polícia Mili-
tar da Paraíba e quatro motos, 
próximo ao posto da Polícia Ro-

Dirigir sob chuva requer mais atenção do motorista

 Como dirigir na chuva

l Diminua a velocidade quando estiver chovendo;
l Fique atento aos pneus. Quanto mais careca, menos atrito existe 
entre a pista e o veículo;
l Nunca pise nos freios de maneira brusca;
l Evite o acostamento. Caso seja necessário parar, procure um local 
apropriado para estacionar com segurança;
l Redobre a atenção;
l Aumente a distância para os demais veículos;
l Redobre o cuidado em curvas e frenagens;
l Mantenha os faróis baixos acesos;
l Evitar passar sobre poças ou lugares com acúmulo de água;
l Mantenha as palhetas do limpador de pára-brisas em bom es-
tado e os vidros limpos, desengordurados e desembaçados;

Fique atento

doviária Federal, em Bayeux, na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, por volta das 6h30, de 
ontem, deixou o trânsito com-
pletamente congestionado 
sentido Bayeux/João Pessoa.

Conforme informações dos 
policiais rodoviários federais, o 
policial militar que vinha condu-
zindo a viatura da PMPB teve 
que freiar bruscamente para evi-
tar colidir com uma moto, mas 

como a pista estava molhada três 
motoqueiros que vinham atrás 
do veículo não conseguiram  pa-
rar a tempo de evitar a colisão.  

Dois motoqueiros tiveram 
fraturas expostas e foram so-
corridos para o Hospital de 
Emergência e Trauma, em João 
Pessoa, e dois tiveram apenas 
escoriações.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral registrou no último fi-

nal de semana, 47 acidentes 
com 30 feridos e dois mor-
tos nas rodovias federais que 
cortam o Estado da Paraíba. 
Do total de acidentes, 28 não 
tiveram vítimas. Já o Batalhão 
de Policiamento de Trânsito 
(BPTran) registrou na Região 
Metropolitana de João Pessoa 
29 acidentes, uma redução de 
30.95% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

Quanto a Lei Seca, a Polí-
cia Rodoviária Federal realizou 
durante o final de semana 249 
testes de bafômetro. Desse to-
tal, oito foram levados para a 
delegacia por dirigir sob efeito 
de bebida alcoólica, e 16 mo-
toristas foram autuados. Já 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa, os homens do 
BPTran realizaram 230 testes 
de bafômetro. Desse total, 
quatro condutores foram en-
caminhados para a delegacia 
em razão do alto teor de ál-
cool ingerido e 12 foram mul-
tados por descumprirem a 
lei. Só este ano os homens do 

BPTran e Detran já realizaram 
4.128 testes de bafômetros. 
Desse total, 291 condutores 
foram flagrados e 71 foram 
encaminhados para a delega-
cia por dirigirem embriaga-
dos.

Mortes
Nas rodovias que cortam 

a Paraíba ocorreram dois aci-
dentes com mortes. As duas 
ocorrências foram registradas 
no sábado, sendo a primeira 
às 00h05 no km 138 da BR-230, 
próximo ao Parque de Vaque-
jada Maria da Luz no município 
de Campina Grande, onde um 
Fiat Uno que estava ocupado 
por quatro jovens capotou pro-
vocando a morte de um deles 
que vinha como passageiro.

A segunda ocorrência acon-
teceu às 8h no km 136,4 da BR-
412 na cidade de Monteiro, em 
um engavetamento envolvendo 
quatro veículos, duas carretas, 
uma camioneta e uma motoci-
cleta. A vítima fatal foi o condu-
tor da camioneta.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Dentro do Plano de Contingência, para evitar que a água invada as residências, a Defesa Civil iniciou a limpeza do Rio Jaguaribe

Foto: ortilo Antônio



Chuvas chegam ao Sertão e devem
permanecer durante toda a semana
O clima chuvoso também 
atinge as regiões do Litoral  
e Agreste, segundo a Aesa

A meteorologista da 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado 
(Aesa), Carmem Becker, 
informou que o clima chu-
voso não atingiu apenas 
o Litoral do Estado, mas 
também as regiões do 
Sertão e Agreste, que es-
tão sofrendo com a seca. 
Segundo ela, este período 
é favorável para as chuvas 
nessas regiões, que de-
vem ser mais frequentes 
até o mês de março. 

A explicação é de que 
as nuvens vindas do nor-
te, próximas à Linha do 
Equador, se movimen-
taram para a região do 
Agreste e Sertão parai-
bano, provocando chuvas 
em vários pontos do Es-
tado. “Como o Litoral tem 
muita umidade, as chu-
vas acabam acontecendo, 
quando há o encontro da 
nebulosidade vinda do 
norte”, disse Carmem.

Ainda de acordo com 
Carmem Becker, as chuvas 
tendem a ser de modera-
das a fortes, no Litoral, 
Agreste e Brejo da Paraí-
ba. Além disso, poderão 
ser registradas pancadas 
de chuva durante a tarde 
e a noite no Sertão parai-
bano. 

Para essa semana, a 
previsão é de mais chu-
vas, sendo isoladas no 
Litoral, Agreste e Brejo e 
com pancadas à tarde e à 
noite no Sertão. 

FOTO: Junior Viriato
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A cidade da Itaporanga, que fica localizada no Vale do Piancó, registrou boas chuvas, a exemplo dos municípios de Olho D’Água e 

Voltou a chover bem 
no Sertão paraibano. Na 
última sexta-feira, 15, foi 
registrada em Sousa, se-
gundo dados do escritó-
rio Regional da Emater, 
uma chuva de 26.3 mm. 
No sábado a densidade 
pluviométrica foi de 32 
mm. No domingo voltou 
a chover com índice de 
9.5 mm, totalizando 67 
mm somente no final de 
semana. 

O que chamou a 
atenção na chuva que 
caiu da sexta para o sá-
bado foi a presença de 
raios, trovões e relâmpa-
gos, além de muito ven-
to. O temporal gerou a 
falta de energia elétrica 
em vários bairros da ci-
dade e o problema só foi 
contornado momentos 
depois pela distribuidora 
de energia elétrica.

As consequências da 
volta das chuvas foram 
mais sentidas na perife-
ria da cidade. Nos bairros 
onde não existe calça-
mento, a população que 
antes reclamava da poei-
ra, teve que enfrentar as 
ruas totalmente alagadas 

pela lama. Em muitos 
setores da periferia da 
cidade a força das águas 
foi tão grande que várias 
casas ficaram alagadas.

A situação mais difí-
cil foi registrada no Jar-
dim Sorrilândia III onde 
foi construído o acesso 
asfáltico até o Aeroporto 
João Alvino Gomes de Sá. 
Com a construção da ma-
lha asfáltica a água ficou 
represada em uma parte 
do bairro e acabou inva-
dindo várias residências. 
A empresa responsável 
pelas obras será acionada 
na Justiça por não ter ins-
talado o número neces-
sário de manilhas para o 
escoamento da água.

Muitos moradores 
aflitos chegaram a ten-
tar destruir o asfalto, 
mas só conseguiram re-
mover parte do meio 
fio. Uma grande valeta 
foi improvisada para 
que a água não atingis-
se um número maior de 
residências. Os morado-
res cobram  da Prefeitu-
ra de Sousa ações emer-
genciais para a periferia. 

Além de Sousa cho-
veu também no final de 
semana em várias cida-
des da região. 

Sousa enfrenta problema

George Wagner 
Da Sucursal de  Sousa 

Na última sexta-feira, 
as cidades de Olho D’Água e 
Emas foram as mais benefi-
ciadas com as chuvas caídas 
na região. Já na madrugada 
de domingo,  Conceição che-
gou a chover 55 milímetros, 
a maior chuva dos últimos 
12 meses, que se estendeu 
para os municípios circun-
vizinhos de Ibiara, Santana 
de Mangueira e Santa Inês. 

Já em Diamante, o índice 
pluviômétrico  atingiu 68 
milímetro.

No final da tarde de do-
mingo, a chuva voltou a cair, 
desta vez também em Itapo-
ranga, estendendo-se duran-
te toda a noite. Com as preci-
pitações o Rio Piancó já está 
com bom volume de água, 
para a alegria dos sertanejos, 
que veem suas esperanças 
renovadas.

Os reservatórios tam-
bém já estão acumulando 

água. A maioria deles encon-
trava-se totalmente secos. 
O bom de toda essa chuva é 
que ela irá amenizar o drama 
vivido pelos animais com a 
estiagem, bem como a aflição 
dos agricultores da região.

Em Conceição, a chuva 
ficou em torno de 55 milíme-
tros, a maior dos últimos 12 
meses, e foi comemorada por 
agricultores, criadores e até 
pelos moradores urbanos. 
Além da escassez d’água na 
zona rural, a cidade também 

estava à beira de um colap-
so por conta do baixo volu-
me do açude que abastece a 
zona urbana, problema que 
foi amenizado com a chuva.

Choveu também forte nos 
municípios circunvizinhos: 
em Ibiara, Santana de Man-
gueira e Santa Inês. Em outras 
áreas da região a chuva foi 
igualmente boa: em Diaman-
te, por exemplo, choveu mais 
de 60 milímetros; já em Serra 
Grande a precipitação atingiu 
a casa dos 46 mm.

Mesmo com as chuvas 
voltando a cair em diversas 
regiões do Estado, os sete 
principais açudes da Paraí-
ba, segundo os meteorolo-
gistas da Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Es-
tado, ainda estão com recu-
peração lenta e precisam de 
mais água. 

Segundo o meteorologis-
ta Isnaldo Cândido, os açudes 
Acauã, Capoeira, o complexo 
Coremas/Mãe D’água, Epitá-
cio Pessoa, Gramame, Lagoa 
de Arroz e São Gonçalo, ainda 
não tiveram um aporte hí-
drico suficiente para atender 
suas recargas.

“Para que eles venham a 
ter sua recuperação num vo-
lume acentuado, são neces-
sárias chuvas fortes e nossa 
expectativa é que haja uma 
melhora de chuvas até o mês 
de março para que os açudes 
da Paraíba voltem a ter uma 
recarga hídrica satisfatória”, 
explicou Isnaldo. 

O Açude Acauã na cida-
de de Itatuba tem capacida-
de máxima de 253 milhões 
de metros cúbicos, mas 
seu volume atual é de 103, 
um volume total de apenas 
40,7%.  O açude Capoeira 
na cidade de Santa Terezi-
nha tem capacidade máxi-
ma para 53.450 milhões de 
metros cúbicos, mas seu vo-
lume atual é de 43.121,880, 

ou seja, um volume atual de 
20,9%.

Já o complexo Coremas 
tem capacidade para 720 
milhões de metros cúbicos, 
mas seu volume atual é de 
apenas 294 milhões, um vo-
lume total de 40,8%. Já Mãe 
D’água que também se situa 
no município de Coremas 
tem capacidade máxima de 
638.700 milhões de metros 
cúbicos, mas seu volume 
atual é de 349 milhões, um 
volume atual de 39%.

O açude Epitácio Pes-
soa, na cidade de Boquei-
rão tem capacidade máxima 
411.686,287 milhões de me-
tros cúbicos, mas seu volume 
atual é de 233, ou seja pouco 
mais da metade. O Gramame 

Mamuaba no município do 
Conde é um dos açudes que 
mesmo na estiagem do início 
do ano conseguiu se manter 
com uma reserva razoável. 
Ele tem capacidade máxima 
de 56.937 milhões de metros 
cúbicos e seu volume atual é 
de 43.121,880. Um volume 
de 75,7%.

Os açudes Lagoa de Ar-
roz na cidade de Cajazeiras 
e São Gonçalo em Souza, 
têm capacidade máxima de 
80.220.750 e 44.600.000 
milhões de metros cúbicos 
respectivamente. Mas o volu-
me atual de Lagoa de Arroz é 
de 16.394.425 e São Gonçalo 
9.945.440. Ambos estão com 
os volumes atuais bem abai-
xo de suas capacidades.

Vale do Piancó tem boa precipitação

Situação dos açudes ainda é crítica

Junior Viriato
Da Sucursal de Itaporanga

José Alves
zavieira2@gmail.com

Kaliel Conrado
auniaocz@gamil.com

Volta esperança de
período invernoso

Foram registradas boas 
chuvas em Cajazeiras e na re-
gião nos últimos quatro dias, 
renovando as esperanças dos 
agricultores em relação ao 
período invernoso deste ano. 

De acordo com infor-
mações do Setor de Meteo-
rologia da Emater Regional, 
choveu nos 15 municípios 
polarizados por Cajazeiras. 
Em alguns, foram registradas 
precipitações entre 60 e 70 
milímetros. Em Cajazeiras, 
a maior chuva foi de 38 mi-
límetros, totalizando, nestes 
dois primeiros meses do ano, 
138,3 milímetros.

As chuvas animaram os 
produtores rurais, que vêm 
sofrendo com os efeitos da 
longa estiagem na região. Al-
guns já iniciaram o plantio de 
arroz, feijão e milho, na ex-
pectativa da consolidação do 
período chuvoso. Para eles, 
não há mais o que esperar. É 
o momento certo para iniciar 
as lavouras, aproveitando-se 
dessa sequência de chuvas 
que vem caindo na região.

Em Cajazeiras e cidades 
polarizadas, não há registro 
de problemas graves causa-
dos pelas chuvas. As informa-
ções são de precipitações que 
não atingiram altos índices e 
que, portanto, não causaram 
nenhum tipo de transtorno 
para a infraestrtura urbana 
da região. Alguns pequenos 
açudes que estavam secos, já 
começaram a receber água.
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Polícia combate venda ilegal na PB
explosivos

Paraíba CAMpiNA

Pela cidade

À época da inauguração da central de aulas, o 
sindicato que representa as empresas concessionárias do 
serviço de transporte coletivo informou que o número de 
veículos disponíveis na linha seria ampliado, mas, segundo 
os estudantes, o ajuste não resolveu a superlotação.

insuficiente

Queixas

Com a volta às aulas na Universidade Estadual da Paraíba, 
estudantes que dependem do transporte coletivo (ou seja, a 
absoluta maioria dos alunos da UEPB) já começam a reclamar 
da má qualidade do serviço na chamada linha Leste-Oeste. As 
aulas foram retomadas ontem. 

Aperto

Os estudantes reclamam que os ônibus, sobretudo nos 
horários de início e término das aulas, são verdadeiras “latas 
de sardinha”. O quadro piorou após a transferência de vários 
cursos para a central de aulas, que foi inaugurada no ano 
passado, no campus de Bodocongó.

l seM MudANçA

As chuvas registradas em diversos pontos do Estado 
no fim de semana e na madrugada de ontem não chegaram 
a beneficiar, sequer minimamente, o Açude de Boqueirão. 
É o que se pode observar a partir dos dados diários 
disponibilizados pela Aesa em seu portal na internet.

l Redução

Conforme os registros divulgados pela Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, o Açude Epitácio 
Pessoa (Boqueirão), no dia de ontem, estava com 56,6% de 
sua capacidade total. Uma queda de quase meio por cento em 
relação à semana anterior.

Greve

Começou ontem, em 222 cidades, a greve dos 
trabalhadores da Energisa. Apenas João Pessoa, onde a 
categoria é representada por outro sindicato, não foi afetada. 
Os eletricitários pedem isonomia entre trabalhadores da 
capital e interior, fim das terceirizações e das demissões.

Campanha da fraternidade

A Diocese de Campina Grande fará a abertura oficial da 
Campanha da Fraternidade 2013, amanhã às 15h, na cúria 
diocesana, localizada na Rua Afonso Campos, por trás da 
catedral. O tema deste ano é “Fraternidade e Juventude” e o 
lema “Eis-me aqui, envia-me”.

79 apreensões e mais de 100 notificações

No último final de semana a CPTran em Campina Grande 
realizou diversas abordagens em pontos estratégicos na 
Rainha da Borborema. Durante a fiscalização foram lavradas 
112 notificações. Dentre elas, flagrantes de condutores 
dirigindo veículos com licenciamento atrasado e condução 
de veículo sem habilitação, além da apreensão de 79 veículos 
encaminhados para o pátio da 1 ª Ciretran nesta cidade.    

Continua

De a acordo com o comandante da 3 ª Cia de Policiamento de 
Trânsito, capitão Castro, as fiscalizações irão continuar de forma 
mais intensa com o intuito de reduzir o índice de acidentes bem 
como inibir ação da criminalidade.

Matrículas

O mestrado em saúde pública da UEPB vai abrir vagas para 
2013. As matrículas serão abertas para o semestre 2013.1, nos dias 
26 e 27 desse mês serão para os cadastros dos alunos aprovados 
no último processo seletivo, e os dias 28 de fevereiro e 1º de março 
para os alunos veteranos. Nos dias 5 e 6 de março serão feitas 
inscrições para os candidatos a vagas de alunos especiais.

Duas pessoas foram presas 
ontem durante operação 
desencadeada no Estado

A Polícia Civil da Paraí-
-ba, com o apoio do Grupo 
de Atuação Especial contra 
o Crime Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público Esta-
dual, desencadeou, na ma-
drugada de ontem, uma ope-
ração de combate à venda 
ilegal de artefatos explosivos 
no Estado. Duas pessoas fo-
ram presas no Sertão parai-
bano e 25 quilos de explosi-
vos apreendidos. 

No município de Junco 
do Seridó, a 205 km da Ca-
pital, os policiais do Grupo 
Tático Especial (GTE) da 5ª 
Delegacia Regional de Polícia 
Civil prenderam em flagran-
te Dorgival José Fernandes, 
49. Com ele foram encontra-
dos, além dos 25 quilos de 
explosivos, sete espoletas de 
detonação e duas espingar-
das de fabricação artesanal. 
Já na cidade de Pedra Lavra-
da, a 237 km de João Pessoa, 
os policiais prenderam João 
Batista Alves, 49, acusado de 
fornecer os explosivos. 

De acordo com o titular 
da 5ª  Delegacia Regional 
de Polícia Civil, Gilson Du-
arte, desde o ano passado, a 
polícia vem combatendo os 
crimes contra o patrimônio, 
principalmente os ataques às 
agências bancárias. “No ano 
anterior, realizamos algumas 
prisões que desencadearam 
as investigações acompanha-
das pelo Ministério Público 
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que agora resultam nessas 
importantes prisões e apre-
ensões. Outras ações da po-
lícia devem acontecer nos 
próximos dias”, revelou. 

O secretário executivo da 
Segurança e da Defesa Social 
da Paraíba, Jean Francisco 
Nunes, ressaltou que a polí-
cia vem desenvolvendo ações 
preventivas e repressivas de 
combate aos crimes contra as 
instituições bancárias. “Além 
da prisão de diversas quadri-
lhas especializadas, tomamos 
uma medida administrativa 

para regularizar o manuseio 
e a fiscalização dos locais que 
usam explosivos no Estado, 
através da Instrução Norma-
tiva 001/2013”, destaca Jean 
Francisco. 

Publicada no Diário Ofi-
cial do Estado do dia 1º de fe-
vereiro de 2013, a Instrução 
001/2013 tem por objetivo 
aumentar o controle sobre 
o manuseio de explosivos e 
assim combater diretamente 
os crimes contra instituições 
bancárias. 

O secretário de Estado 

da Segurança e Defesa So-
cial, Cláudio Lima, ressaltou 
que ter o controle sobre o 
uso de explosivos é essencial 
para se combater de maneira 
eficaz o ataque às agências 
bancárias. “Com ações de 
prevenção e repressão quali-
ficadas conseguimos, no ano 
passado, uma redução de 
21,5% no número de explo-
sões nessas instituições. En-
quanto em 2011 foram regis-
trados 38 crimes desse tipo, 
em 2012 foram 30”, lembra 
Cláudio Lima.

No Sertão paraibano, policiais do GTE apreenderam, ontem, armas e 25 quilos de explosivos

Criança é queimada viva em CG
CRiMe BÁRBARo

A Polícia Civil de Campi-
na Grande, por meio de uma 
ação conjunta entre as Dele-
gacias de Infância e Juventu-
de e de Repressão aos Crimes 
contra a Infância e Juventu-
de, prendeu no último fim de 
semana quatro acusados de 
matarem e ocultar o cadáver 
de Midiã Emanuele Nunes 
de Andrade, de 12 anos, em 
30 de setembro de 2010, no 
bairro do São José. Os acusa-
dos são pessoas que estavam 
com a guarda da vítima e ela 
havia sido queimada viva 
dentro de um banheiro na 
residência onde morava com 
os quatro acusados e uma 
irmã de 10 anos. 

Maria Cristina Vieira dos 
Martires, Alzicleide Diniz da 

Silva, Maria da Guia e Wed-
son Gomes de Andrade foram 
apresentados na manhã de 
ontem em uma coletiva de im-
prensa realizada no auditório 
da Delegacia Regional de Cam-
pina Grande. De acordo com o 
delegado regional da Polícia 
Civil, Marcos Paulo Vilela, a 
mentora do crime foi Ma-
ria Cristina, responsável por 
planejar e executar o crime 
com a ajuda dos outros três. 
“Tudo foi realizado de forma 
fria e premeditada. Além de 
baterem na vítima, mataram 
e ainda tentaram ocultar o 
cadáver”, disse Marcos Paulo. 
Na época, o corpo da vítima foi 
encontrado carbonizado em 
um terreno no bairro do São 
José e não foi possível identifi-
car a identidade da criança.

Segundo a delegada da 
Infância e Juventude, Nercília 

Dantas, a solução do caso co-
meçou a ser descoberta após 
ser aberto um inquérito em 
2012 para investigar o caso 
de uma mãe que havia aban-
donado duas filhas sob o cui-
dado de uma mulher. “Ao en-
trarmos neste caso, notamos 
que as crianças estavam sob 
guarda não-judicial de uma 
pessoa conhecida como Bru-
na Valeska, identidade falsa 
usada por Cristina”, disse 
Nercília. A delegada comen-
ta que quando entrevistou a 
mãe biológica das meninas, 
ela contou que Cristina sem-
pre dava a mesma desculpa 
de que Midiã estava em João 
Pessoa, e então a mãe des-
confiou de que a criança es-
tivesse desaparecida. “Com 
essa constatação, verifica-
mos que a criança estava de-
saparecida e ninguém havia 

prestado queixa ainda, por 
quase dois anos”. Explicou a 
delegada.

A delegada de Repressão 
aos Crimes Contra a Infância e 
Juventude, Alba Tânia Abran-
tes, disse na entrevista que só 
então os fatos foram associa-
dos. “Focamos neste caso e 
ao checarmos o DNA da mãe 
biológica com o material ge-
nético colhido pela perícia na 
época em que achamos o cor-
po, constatamos que de fato 
ele pertencia à Midiã”, disse a 
delegada. Alba explica que em 
seguida, a irmã de Midiã, que 
presenciou o crime, foi ouvi-
da e ela contou como todo o 
fato aconteceu. “Investigamos 
esse depoimento e junto com 
as outras provas, chegamos 
até Cristina e os outros três 
acusados e realizamos as pri-
sões”, concluiu Alba.

Diogo Almeida
Especial para A União

O delegado regional da Polícia 
Civil, Marcos Paulo, explicou que o 
caso aconteceu em 2010, mas de-
vido à falta de registros de desapa-
recimento de crianças, houve uma 
dificuldade em chegar ao resulta-
do. “Apesar disso, mostramos que 
mesmo em um caso complexo como 
este, conseguimos prender os res-
ponsáveis”, citou o delegado.

Marcos Paulo conta que os acu-
sados cometeram o crime apenas 
porque a criança era “respondona” 
e “trabalhosa”. “Tudo aconteceu 
na manhã do dia 30 de setembro. 
Segundo o depoimento de Cristina, 

ela havia trancado Midiã em um ba-
nheiro, por conta de desobediência, 
e a criança havia escapado do local 
para pegar um biscoito”, contou 
o delegado. Após isso, Alzicleide 
e Cristina bateram na criança e a 
mentora decidiu que não havia ou-
tra solução senão matar Midiã. Ela 
ordenou que Wedson comprasse 
álcool e em seguida raspou o cabe-
lo da vítima, trancou-a novamente 
no banheiro e ateou fogo. “No dia 
seguinte, a Cristina pediu para Ma-
ria da Guia comprar mais álcool, e 
depois ir com Alzicleide e Wedson 
levar a vítima em uma caixa de pa-

pelão até um terreno próximo à re-
sidência, onde tocaram fogo mais 
uma vez com o objetivo de desca-
racterizar o corpo”, citou o delega-
do. Apenas no dia 2 de outubro de 
2010 a polícia recebeu um chamado 
de que havia um corpo no local.

 Segundo Marcos Paulo, os 
quatro acusados vão responder por 
homicídio duplamente qualificado, 
ocultação de cadáver e cárcere pri-
vado, uma vez que mantiveram a 
irmã de Midiã presa dentro de casa 
por mais de um ano e meio. Se con-
denados, os quatro poderão pegar 
mais de 30 anos de cadeia. 

Quatro pessoas são presas pelo assassinato
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Novos deputados podem 
mudar divisão de forças 
na Assembleia Legislativa
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Governo propõe parcerias 
com municípios para 
desenvolvimento do Estado

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com
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Mais de 200 prefeitos 
de cidades paraibanas se 
juntaram a parlamentares 
e secretários da adminis-
tração estadual para parti-
cipar do Encontro Estadual 
de Prefeitos – Paraíba Cres-
ce Unida, ontem, em um ho-
tel no bairro de Tambaú, em 
João Pessoa. O governador 
da Paraíba, Ricardo Couti-
nho, esteve à frente da or-
ganização do evento e cou-
be a ele fazer explanação de 
abertura sobre os diversos 
programas que o Gover-
no Estadual pode oferecer 
aos municípios. O objetivo 
principal é o de aproximar 
auxiliares da administração 
estadual com gestores mu-
nicipais para o desenvolvi-
mento de ações conjuntas, 
em ritmo de parceria e con-
trapartida.

A presença maciça dos 
prefeitos de centenas de 
cidades foi avaliada pelo 
governador como um in-
dicativo positivo de que 
os eleitos estão dispostos 
a firmar parcerias com a 
administração estadual. 
“O caminho do desenvol-
vimento da Paraíba é essa 
união de forças políticas. 
De todos os problemas 
existentes no Estado sabe-
mos que a administração 
estadual ou municipal so-
zinhas não pode resolver 

nada. Vamos fazer essa 
união em prol do estado”, 
declarou o governador.

Um dos pontos que foi 
exposto e debatido durante 
o evento foi a segunda edi-
ção do ‘Pacto para o Desen-
volvimento Social’, cujos 
investimentos deste ano 
supera os R$40 milhões 
destinados em 2012 – nes-
te ano será R$90 milhões. 
Segundo o governador Ri-
cardo Coutinho as áreas 
de intervenção e que serão 
prioritárias são educação e 
saúde. No mês de março se-
rão divulgadas as datas de 
publicação dos editais para 
os projetos que serão con-
templados com os recursos 
do pacto.

O governador da Paraí-
ba ressaltou que a parceria 
que pretende firmar com 
os municípios não é aque-
la em que os prefeitos exi-
jam do Estado soluções. De 
acordo com Ricardo Couti-
nho, a parceria deve ser de 
cooperação em que cada 
um dos lados atuem na me-
lhoria de cada cidade. “Os 
prefeitos não podem espe-
rar que tudo aconteça por 
ações do Estado. Queremos 
explicar as janelas que es-
tão abertas aos novos pre-
feitos e que eles exerçam 
essa participação. o Gover-
no está à disposição das 
prefeituras para receber os 
projetos propostos pelas 
gestões”, disse.

Segundo o secretário 
de Estado do Planejamento 
e Gestão, Gustavo Noguei-
ra, um dos coordenadores 
do evento, o objetivo do 
encontro é interagir com os 

novos gestores municipais, 
bem como apresentar os 
mecanismos e instrumen-
tos de relacionamento ins-
titucional que possibilitem 
a integração entre o Gover-
no do Estado e as prefeitu-
ras de todas as regiões da 

Paraíba. “A intenção é ali-
nhar com os municípios as 
políticas públicas desenvol-
vidas pelo Governo do Es-
tado, como forma de poten-
cializar o trabalho que vem 
sendo realizado, buscando 
atender as necessidades de 

cada região”, afirmou o se-
cretário. 

Famup
O presidente da Fede-

ração das Associações de 
Municípios da Paraíba (Fa-
mup), Buba Germano, agra-

deceu ao governador pelas 
ações do primeiro edital do 
Pacto Social e chamou aten-
ção para a organização dos 
municípios. “A Famup se 
propõe a auxiliar os muni-
cípios, a dar suporte técni-
co nesta compreensão”. 

Uma das salas do evento 
em que ocorriam os painéis de 
discussões estava reservada ex-
clusivamente para o debate so-
bre os problemas sobre a seca. 
Com diversos municípios parai-
banos em estado de emergên-
cia, o Governo Estadual tem 
desembolsado grandes quan-
tias de recursos para amenizar 
os efeitos desastrosos da seca.

O governador Ricardo 
Coutinho destacou que o Esta-
do foi um dos poucos da região 
Nordeste que se empenhou, 
com recursos próprios, para 
investir nas regiões devastadas 
pela seca. Por exemplo, ne-
nhum Estado do Nordeste está 
distribuindo ração como nós 
há seis meses, nenhum Estado 
do Nordeste adotou a venda 

subsidiada do proteico para o 
gado como nós adotamos com 
o farelo de soja e com outras 
rações, vendendo pela metade 
do preço. Nós ultrapassamos o 
número de 400 carros-pipas lo-
cados pelo Estado repassando 
para os municípios. Ou seja, o 
Estado não ficou parado”. 

Existem 195 cidades que 
já fizeram o decreto de emer-

gência. Em termos de popu-
lação, quase a totalidade dos 
paraibanos sofrem com esses 
efeitos. Diretamente, sofrem 
aqueles municípios que são 
atingidos pela escassez de 
água e perda na agricultura e 
indiretamente termina refle-
tindo nos grandes centros. 

Existem recursos federais, 
estaduais e programas con-

juntos. O programa “Garantia 
Safra”, por exemplo, tem re-
cursos federais, dos produto-
res e dos municípios. Cada um 
entra com uma parte, como 
forma de seguro. Em caso de 
perda da lavoura, por seca ou 
por chuva, tem o retorno de 
R$680 e neste ano teve mais 
duas parcelas de R$140 pelo 
agravamento da seca. 

Mesa de discussões sobre os problemas da seca

No final da tarde de ontem, 
o governador Ricardo Coutinho 
entregou ônibus escolares aos 
municípios do Estado. A entrega 
simbólica dos veículos destina-
dos a 14 municípios, represen-
tando as 14 Gerências Regionais 
de Educação, foi realizada no 
Encontro Paraibano de Prefeitos 
Paraíba Cresce Unida, que acon-
teceu até as 18h, de ontem, no 
auditório do Hotel Tambaú, em 
João Pessoa. Os 223 ônibus fo-
ram adquiridos com recursos do 
Tesouro do Estado na ordem de 
R$ 29.436.000,00. Os demais se-
rão entregues a partir de hoje . 

Os condutores que levarão 
os ônibus, que estão estaciona-
dos na sede da Cagepa, em Ma-
rés, receberão um kit com a cha-
ve e a documentação do veículo 
e já poderão sair para o interior 
do Estado. Os ônibus têm acessi-
bilidade, plataforma elevatória 
para cadeirantes, ar-condiciona-
do e uma cadeira de rodas.

A ação faz parte do Progra-
ma Paraíba Faz Educação e tem 
como objetivo contribuir para 
a redução do transporte inade-
quado de estudantes da zona 
rural, beneficiando 141.626 alu-
nos das redes, estadual e muni-
cipal, de acordo com dados do 
Censo Escolar. No início de 2012, 
foram distribuídos ônibus es-

colares com 81 municípios que 
ainda não tinham recebido.

A secretária de Estado da 
Educação em exercício, Márcia 
Lucena, disse que o serviço des-
tinado ao transporte diário dos 
alunos da rede pública de ensi-
no, residentes na área rural da 
Paraíba, é uma das prioridades 
da administração estadual. Se-
gundo ela, a ação visa demo-
cratizar o acesso à educação. 
“Em 2012, foram investidos R$ 
11.718.727,27 do Tesouro Esta-
dual e R$ 7.366.166,10 do Pro-
grama Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar (Pnate) do 
Governo Federal, no valor total 
de 19.084.893,37”, concluiu a 
secretária.

Governador entrega ônibus escolares
EDUCAÇÃO

Ricardo Coutinho participou da abertura do evento e fez uma explanação sobre os programas que o governo pode oferecer aos municípios

FOTO: Marcos Russo

Ônibus têm acessibilidade, plataforma elevatória para cadeirantes e ar-condicionado

Nádya Araújo 
Especial para A União



Novos deputados podem mudar 
divisão de forças na Assembleia
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AL abriu oficialmente, ontem, 
os trabalhos de 2013. 
Hoje acontece 1ª sessão

O apelo de um Ricardo 
ao outro Ricardo

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

FOTO: Marcos Russo

O governador Ricardo Coutinho (PSB) fez um 
apelo na manhã de ontem ao presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ricardo Marcelo (PEN), para 
que o ajude a aprovar o empréstimo da Cagepa em 
curto espaço de tempo, “para evitar o colapso da 
empresa”. 

O Governo do Estado apresentou um projeto à 
Assembleia Legislativa pedindo autorização para ser 
o avalista do empréstimo à Caixa Econômica Federal 
(CEF), no valor de R$ 300 milhões, para saldar dívidas 
que a Cagepa tem com vários bancos.

Se o empréstimo for aprovado pelos deputados, 
a Cagepa liquidará sua dívida com as instituições 
bancárias. Assim deixará de pagar R$ 6 milhões em 
juros, como acontece atualmente. Segundo Deusdeth 
Leitão, a partir daí a empresa terá, mensal, R$ 6 
milhões para investir. 

Na opinião do governador Ricardo Coutinho, os 
deputados não estão lhe fazendo nenhum favor em 
votar o empréstimo. “O beneficiado com o empréstimo 
será o povo da Paraíba, que precisa dos serviços da 
Cagepa. Do jeito que está não pode continuar”, observa 
o governador. 

É por esta razão que ele apela ao presidente do 
Poder Legislativo para que trabalhe pela aprovação. 
Numa primeira votação, com o Regimento Interno 
do Poder Legislativo modificado de última hora, os 
deputados acabaram por derrotar o projeto. 

O governo recorreu à Justiça e o TJ mandou que 
os deputados, mais uma vez, votassem o projeto, o 
que vai ser feito. Só que ainda na tem data. O apelo do 
governador é no sentido do presidente da Assembleia 
acelerar o projeto de votação e colocar o projeto em 
pauta. 

Também ontem, o deputado Hervázio Bezerra, 
líder do governo na Assembleia Legislativa, anunciou 
que já tem maioria para aprovar o empréstimo da 
Cagepa. 

“Hoje, o governo conta com 16 deputados, mas 
até o final do mês vamos chegar a 20 deputados que 
votarão com o pensamento do governo. A partir de 
agora vamos trabalhar mais folgado”, afirma ele. 

Essa novela do empréstimo se arrasta desde o ano 
passado, mas agora parece que será aprovado.

Uma frase

“Depende da nossa vontade política superar picuinhas que muitas 
vezes nos afastam de nossas metas administrativas. Temos uma longa 
caminhada a fazer. Um encontro deste tipo não foi feito no primeiro ano 
porque o executivo tinha uma série de providências a tomar para garantir 
a governabilidade. No segundo ano, havia um processo eleitoral. Este ano, 
queremos políticas mais efetivas em relação a mulheres porque elas estão 
sendo vítimas de muita violência neste Estado. Queremos ver o trabalho 
voltado para as mulheres”.

A frase acima é do governador Ricardo Coutinho, ontem, no encontro 
com os prefeitos.

Secretários atentos

Os secretários de Estado e ocupantes de cargos no segundo escalão 
estão de olho no que será feito com o Pacto daqui para a frente. O governador 
anunciou que vai cobrar resultado de todos.

O que é o pacto?

Ontem, logo que o governador Ricardo Coutinho chegou ao 
Hotel Tambaú os jornalistas quiseram saber dele o que significa o 
Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba. Veja a resposta do 
governador:

“O Pacto não é para repassar dinheiro apenas, mas é 
uma estratégia de desenvolvimento humano para que os 
resultados possam retornar à população. Nele, o Governo se dá a 
responsabilidade de encaminhar recursos diante dos projetos que 
os municípios possam encaminhar. Nem todo projeto será aprovado, 
claro. No PAC, se aprova 5% dos projetos. Mas, no ano passado, 
180 municípios tiveram acesso ao Pacto pelo Desenvolvimento na 
Paraíba”.

O Pacto muda a face da Paraíba.

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba abriu oficialmente 
ontem à tarde seus trabalhos 
de 2013 e hoje acontece a pri-
meira sessão do ano. O vice-
-governador Rômulo Gouveia 
participou da solenidade de 
abertura dos trabalhos. Em 
virtude do último pleito elei-
toral, houve mudanças na 
Casa de Epitácio Pessoa, que 
passa a contar com quatro no-
vos deputados. Figuras já co-
nhecidas no parlamento, eles 
manterão a linha de atuação 
de seus mandatos anteriores 
e prometem se comprometer 
com o desenvolvimento do 
Estado. 

Iraê Lucena (PMDB) re-
torna ao Legislativo ocupando 
a vaga deixada por Guilherme 
Almeida (PSC), que abriu mão 
do mandato para assumir a 
Secretaria de Agricultura de 

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com

O recém empossado de-
putado Jutay Menezes (PRB) 
pretende focar suas ações 
dos próximos seis meses na 
busca de melhorias para o 
setor pesqueiro. Além disso, 
pretende integrar a base de 
sustentação do Governo e 
apoiar matérias que consi-
derar como benéficas à po-
pulação.

O deputado informou 

por meio de sua assessoria 
que trabalhará na busca de 
melhores condições para os 
trabalhadores da pesca e que 
já tem alguns projetos nes-
se sentido. Tão logo acabe 
o recesso da Assembleia  e 
sejam retomados os traba-
lhos, o deputado pretende 
reunir sua equipe para dar 
andamento aos projetos que 
serão apresentados ao longo 

do primeiro semestre.
Jutahy Menezes já es-

teve na Casa de Epitácio 
Pessoa em 2012, durante o 
período de licença do de-
putado Anísio Maia (PT) e 
retorna agora na condição 
de titular do mandato que 
herdou do petista Luciano 
Cartaxo, que deixou a vaga 
para assumir a prefeitura 
de João Pessoa.

Jutay defenderá o setor pesqueiro

O deputado da oposição 
ao Governo do Estado, Ivaldo 
Morais (PMDB), disse que 
poderá votar favoravelmen-
te à aprovação do polêmico 
empréstimo para a Cagepa, 
que tem o Estado como ava-
lista. “Estou chegando agora 
e ainda não examinei a ma-
téria, mas não vou fazer opo-
sição por oposição. Apesar 

da Cagepa prejudicar muito 
os municípios com a falta de 
água, defenderei o que for 
melhor para a Paraíba”, res-
saltou.

Retornando à Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
após dois anos, o deputado 
Ivaldo Morais (PMDB) pre-
tende dar continuidade aos 
projetos que já havia apresen-

tado em sua última passagem 
pela Casa. Suas principais 
“bandeiras” serão a seguran-
ça pública e a defesa de obras 
que beneficiem os municípios 
de sua base eleitoral. 

Ivaldo Morais assume 
vaga deixada pelo colega 
peemedebista André Gade-
lha, que foi eleito prefeito de 
Sousa.

Morais deve ser a favor de empréstimo

Campina Grande. Já o deputa-
do Jutay Meneses (PRB) teve 
lugar assegurado na Casa após 
a saída de Luciano Cartaxo 
(PT), que assumiu a prefeitura 
da Capital. Iraê e Jutay chegam 
ao parlamento para reforçar a 

base governista.
O deputado Ivaldo Morais 

(PMDB) assume vaga deixada 
pelo colega peemedebista An-
dré Gadelha, que foi eleito pre-
feito de Sousa. Já Carlos Ba-
tinga (PSC) retorna para mais 

um mandato na Assembleia, 
assumindo a vaga deixada por 
Francisca Mota (PMDB), que 
foi eleita prefeita de Patos. 
Ivaldo e Batinga vão atuar na 
bancada de oposição ao go-
verno estadual.

Iraê reafirma seu 
apoio ao governo

Assumindo seu quarto 
mandato como deputada es-
tadual, a peemedebista Iraê 
Lucena assume postura apa-
ziguadora, reafirma apoio ao 
governo de Ricardo Coutinho 
(PSB) e pretende retomar te-
mas que já defendia em sua 
trajetória política como diretos 
das mulheres  e da diversidade 
humana e o estímulo às ações 
para o desenvolvimento do tu-
rismo. 

Apesar de seu partido, o 
PMDB, fazer oposição ao Go-
verno, Iraê deixou claro que 
atuará com o intuito de desar-
mar os espíritos e apaziguar os 
ânimos dos colegas deputados 
para que os debates estejam fo-
cados no melhor para o desen-
volvimento do Estado.  “Veja o 
caso do empréstimo da Cagepa, 
que é um tema de suma impor-
tância. Independentemente de 
partidos, não podemos negar 
uma medida para salvar a com-
panhia”, destaca a deputada.

Iraê Lucena informou que 
pretende resgatar a Frente 
Parlamentar de Turismo e que 
está trabalhando num plano 
estadual de prevenção e com-
bate à seca.

Ela também pretende re-
tomar seu projeto de criação 
da Procuradoria Parlamentar 
da Mulher - que foi apresen-
tado em sua última passagem 
pela AL, mas que não chegou a 
ser votado. “É uma recomenda-
ção nacional feita pelo Fórum 
de Mulheres Suprapartidárias. 
A Câmara dos Deputados já im-
plantou e o Senado deve fazer 
o mesmo. É importante”, des-
tacou. Ex-secretária de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Iraê Lucena pretende 
continuar mantendo laços com 
a pasta por meio de parcerias 
nas ações que venham a ser 
desenvolvidas em defesa dos 
direitos da população LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Travestis), bem como das mu-
lheres, negros, índios, quilom-
bolas e ciganos.

Iraê Lucena assumiu o 
mandato na Casa Epitácio Pes-
soa em substituição ao deputa-
do Guilherme Almeida (PSC), 
que se deixou o cargo para as-
sumir a Secretaria de Agricul-
tura na Prefeitura de Campina 
Grande. 

O vice-governador Rômulo Gouveia participou da solenidade de abertura dos trabalhos da AL

Desenvolvimento sus-
tentável, especialmente nos 
pequenos municípios paraiba-
nos. Essa será a plataforma de-
fendida pelo recém empossado 
deputado Carlos Batinga (PSC) 
ao longo do ano legislativo que 
se iniciou ontem. 

Batinga retorna para mais 
um mandato na Assembleia, 
assumindo a vaga deixada por 
Francisca Mota (PMDB), uma 

vez que esta se afastou para 
assumir a prefeitura de Patos. 
Mantendo a trajetória desen-
volvida em passagens ante-
riores, o deputado se mantém 
ligado aos assuntos relacio-
nado à seca e as alternativas 
de convivência e atenuação 
de seus efeitos. Carlos Batin-
ga pretende trazer à pauta da 
ALPB estudos, projetos e dis-
cussões que considera de suma 

importância para o desenvolvi-
mento sustentável, sobretudo 
na região do Cariri, que ocupa 
aproximadamente 25% do ter-
ritório paraibano.

Ele cita exemplos como os 
projetos para promover a recu-
peração de rios secos, preser-
vação da mata ciliar e incentivo 
à disseminação do plantio da 
palma forrageira resistente à 
cochonilha. 

Batinga: desenvolvimento sustentável

Após declarar apoio à campanha 
SOS Seca, da Assembleia Legislativa, a 
Câmara Municipal de Campina Gran-
de (CMCG) realizou ontem, no auditó-
rio da Fiep (Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba), o encontro de-
nominado “Grito de Campina”.

A propositura foi do vereador 
Lula Cabral (PRB) e o evento contou 
com a presença de várias lideranças 
políticas. O Governo do Estado esteve 
representado pelo ex-vereador João 
Dantas.

O deputado estadual Assis Quin-
tans, que encabeça o SOS Seca, ava-
liou como positiva mais uma ação 

na tentativa de discutir uma solução 
para a falta de água na região Nor-
deste, sobretudo na Paraíba.

“A população aderiu à campanha 
e até o momento coletamos em tor-
no de 150 mil contribuições em abai-
xo-assinados. A expectativa é de ser 
conquistada mais de 300 mil assinatu-
ras”, disse o parlamentar, exaltando a 
iniciativa da CMCG.

Representando a  bancada dos 
parlamentares federais, o deputado 
Manoel Júnior (PDMB) também se fez 
presente na Fiep. A sessão especial da 
CMCG também contou com a presen-
ça da população.

Câmara Municipal de Campina Grande 
realiza sessão especial sobre a seca
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Presidentes da Câmara e 
Senado disseram que vão  
esperar posição do STF

A votação do Orçamento 
Geral da União (OGU) deste 
ano não deverá ocorrer hoje 
como estava prevista. Após 
reunião, os presidentes da Câ-
mara, Henrique Eduardo Al-
ves (PMDB-RN), e do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
anunciaram que o Congresso 
Nacional irá aguardar uma de-
finição do Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre a prefe-
rência de votação dos vetos 
presidenciais na pauta em re-
lação a outras matérias.

Segundo Renan Calheiros, 
que também é presidente do 
Congresso, a convocação da 
sessão conjunta de hoje está 
mantida, embora ainda não 
haja definição sobre a votação 
do Orçamento. “Não é que te-
nha sido cancelada a convo-
cação da sessão, mas como há 
uma vinculação para que os ve-
tos sejam apreciados primeiro, 
dificilmente ela terá a eficácia 
que se espera”, explicou.

Além de aguardar a de-
cisão do Supremo sobre o as-
sunto, de modo a evitar inse-
gurança jurídica na execução 
orçamentária, os dois presi-
dentes também querem que a 
votação ocorra quando houver 
consenso entre os partidos. “É 
uma matéria que interessa ao 
governo e à oposição, aos es-
tados e aos municípios. Então 
não pode ser uma coisa tendo 
como foco o que o governo 
quer ou não quer”, disse Hen-
rique Alves. “Então, nós que-
remos votar o Orçamento sob 
consenso, de modo que todos 
os partidos possam partici-
par dessa votação e aprovar o 
Orçamento do país. E alguns 
partidos estão questionando: 
só aceitam votar o Orçamen-
to após apreciação dos vetos”, 
completou.

Mariana Jungmann e 
Iolando Lourenço
Da Agência Brasil 

Alana Gandra
Da Agência Brasil 

Paula Laboissière
Da Agência Brasil 

Marilia Coêlho
Da Agência Brasil 

Henrique Alves e Renan 
Calheiros prometeram ainda 
procurar o ministro Luiz Fux, 
do STF, autor da liminar que 
determinou a votação dos 
vetos em ordem cronológica, 
para tentar acelerar a aprecia-
ção da questão pelo plenário 
da Corte. O entendimento de 
alguns parlamentares é de que 
a liminar de Fux promove o 
trancamento da pauta do Con-
gresso até a votação dos mais 
de 3 mil vetos presidenciais 
pendentes.

Enquanto o assunto não 
for definido pelo Supremo, os 
presidentes da Câmara e do 
Senado continuarão negocian-
do com os líderes partidários 
a busca de um consenso para 
a aprovação do Orçamento. “O 
prazo é o prazo do bom senso 
e do consenso”, disse Renan 
Calheiros.

A votação do Orçamento 
deveria ter ocorrido no final do 
ano passado, antes do recesso 
parlamentar. Mas parlamenta-
res do Rio entraram com ação 
no Supremo para impedir a 
apreciação do veto da presi-
dente Dilma Rousseff sobre o 
projeto que altera a distribui-
ção dos royalties do petróleo. 
Com base nesse questiona-
mento, o ministro Fux conce-
deu a liminar determinando 
que todos os vetos devem ser 
votados em ordem cronológi-
ca, sendo o dos royalties o úl-
timo deles. A partir daí, surgiu 
o entendimento de que a pauta 
conjunta da Câmara e do Sena-
do ficaria trancada até que os 
vetos sejam apreciados.

Posteriormente, o minis-
tro esclareceu que a sua deci-
são vale apenas para a vota-
ção de vetos e não impediria 
a apreciação do Orçamento. 
Mas, parlamentares de opo-
sição e alguns da base aliada 
alegam que a Constituição 
prevê que após 30 dias, se os 
vetos não forem apreciados, 
eles passam a trancar a pauta 
do Congresso. É sobre este im-
passe que se aguarda agora a 
decisão do Supremo. 

Congresso continua sem previsão 
para votar o Orçamento Federal

Brasília - A presidentE-
Dilma Rousseff disse ontem 
que a produção de grãos 
no país deve ser a maior da 
história, confirmando a ex-
pectativa de 185 milhões de 
toneladas anunciada pela 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). “Isso sem 
contar os outros alimentos 
que chegam à mesa produ-
zidos pela nossa agricultura, 
que são as verduras, as frutas, 
as carnes, o leite, o café e o 
açúcar”, disse.

No programa semanal 
Café com a Presidenta, ela 
atribuiu a expectativa de re-
corde na produção ao clima e 
ao solo brasileiros e também 
a medidas como a ampliação 
do crédito, a redução do custo 
dos financiamentos e os inves-
timentos feitos por meio da 
Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa).

“Nesta safra, o governo 
brasileiro colocou R$ 115 bi-
lhões para financiar o agrone-
gócio e também colocou R$ 18 
bilhões só para a agricultura 
familiar. Veja você: é um valor 

significativo que está à dispo-
sição dos nossos agricultores, 
dos pequenos, dos médios e 
dos grandes agricultores”, ex-
plicou.

Segundo Dilma, a procura 
pelo crédito no setor é grande. 
Até o momento, meio de sa-
fra, os agricultores tomaram 
R$ 72 bilhões para financiar 
o custeio da produção (prepa-
rar a terra, comprar sementes 
e fertilizantes e fazer a co-
lheita) e para investimentos 
(construção de sistemas de ir-
rigação e compra de máquinas 
agrícolas).

“Tudo isso vai significar 
mais tecnologia no campo e 
o resultado é que temos hoje 
uma das agriculturas mais efi-
cientes e modernas do mundo. 
A cada ano, os nossos agricul-
tores têm procurado mais e 
mais crédito para modernizar 
a produção e para melhorar 
as condições do trabalho no 
campo.”

O agronegócio já tomou 
emprestado R$ 13,5 bilhões 
para a modernização de pro-
priedades – apenas os em-
préstimos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) para 

compra de equipamentos 
agrícolas cresceram 24% em 
relação à safra passada, de 
acordo com a presidenta, .

“O Plano Safra da Agri-
cultura Familiar já liberou, 
somente nesta safra, R$ 6 
bilhões para a compra de 
máquinas e para projetos de 
infraestrutura nas proprieda-
des. O dinheiro é usado para 
recuperar a terra, organizar 
pomares, construir sistemas 
de irrigação, comprar res-
friadores de leite e até para 
comprar tratores e pequenas 
carretas para o transporte da 
produção”, disse.

Dilma destacou também 
que 30% dos recursos usados 
pelas prefeituras para garan-
tir a merenda escolar podem 
ser comprados diretamente 
da agricultura familiar. Atual-
mente, segundo ela, sete em 
cada dez municípios brasilei-
ros compram uma parte da 
merenda escolar diretamen-
te da agricultura familiar. “E 
queremos que esse número 
cresça ainda mais. Com isso, 
não só as nossas crianças e os 
nossos jovens serão beneficia-
dos, mas aumentará a renda 
do agricultor.”

Dilma diz que produção de grãos 
este ano será a maior da história

Projeto de lei 
proíbe restrição 
do exercício de 
cargo público

As pessoas com defici-
ência podem encontrar ainda 
menos barreiras para ingres-
sar no serviço público. Um 
projeto de lei apresentado 
este mês no Senado determi-
na que a avaliação de aptidão 
da pessoa com deficiência 
aprovada em concurso públi-
co – um dos requisitos para 
a investidura no cargo – seja 
feita durante o estágio proba-
tório. A proposta proíbe qual-
quer presunção de incompa-
tibilidade entre a o exercício 
do cargo e a deficiência.

De autoria do senador 
Paulo Paim (PT-RS), o PLS 
23/2013 prevê ainda que a 
exoneração do servidor com 
deficiência somente será ad-
missível na hipótese de in-
compatibilidade total, desde 
que comprovada a inviabili-
dade de aproveitamento des-
sa pessoa em outra atividade, 
função ou lotação específicas 
na sua carreira.

Segundo o senador, o 
que motivou o projeto foi o 
preconceito ainda existente 
de que determinadas carrei-
ras públicas não admitem o 
ingresso de pessoas com de-
ficiência.

“Parte-se da premissa de 
que as limitações da pessoa 
com deficiência, quaisquer 
que sejam, não permitirão 
o pleno desempenho de to-
das as funções na sua carrei-
ra, sem considerar as várias 
adaptações e ajudas possíveis 
ou o aproveitamento dessas 
pessoas em atividades que 
em nada são afetadas pela sua 
condição”, afirmou Paim.

O autor da proposta deu 
o exemplo da atividade poli-
cial, considerado por muitas 
pessoas como incompatível 
com as deficiências de candi-
datos aos cargos.

“É fácil constatar que 
nem toda limitação impede 
plenamente o exercício de 
qualquer atividade, sobretu-
do com os inúmeros recursos 
que existem para suavizar ou 
eliminar as barreiras enfren-
tadas pelas pessoas com defi-
ciência”, justificou.

O projeto está na Comis-
são de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa (CDH) 
aguardando o recebimento 
de emendas. Se for aprovada 
na CDH, o projeto deve seguir 
para a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), 
antes de ir para a Câmara dos 
Deputados.

Proposta foi 
motivada por 
causa do pre-
conceito ainda 
existente em 
determinadas 
carreiras 
públicas

São Paulo – A Comis-
são da Verdade do Estado 
de São Paulo pretende 
pedir explicações à Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) e 
ao Consulado dos Estados 
Unidos sobre possíveis re-
lações entre as duas ins-
tituições e os serviços de 
repressão na época da 
ditadura militar. Indícios 
dessa ligação foram en-
contrados pela comissão 
em documentos do Arqui-
vo Público do Estado de 
São Paulo. 

Entre os documentos, 
há seis livros datados dos 
anos 70 do século passado 
que registram entradas e 
saídas de funcionários e 
visitantes do extinto De-
partamento de Ordem 
Política e Social (Dops) em 
São Paulo.

Segundo a comissão 
foram encontrados regis-
tros de entradas de Geral-
do Resende de Matos, cujo 

cargo é identificado como 
“Fiesp”, e do cônsul dos 
Estados Unidos na época, 
Claris Rowney Halliwell. 

Embora tenham res-
tado poucos livros de re-
gistro de entrada e saída 
de tais órgãos nesses anos, 
os seis documentos encon-
trados no Arquivo Público 
“são eloqUentes e falam 
por si”, disse Ivan Seixas, 
membro da Comissão Es-
tadual da Verdade.

De acordo com ele, 
todos os que passavam 
pelo Dops eram identifi-
cados e registrados nos 
livros. O livro indica a en-
trada do cônsul, mas não 
a saída, o que faz supor 
que ele possa ter perma-
necido muito tempo no 
local. “O que esse cidadão 
diplomático fazia dentro 
do Dops, onde pessoas es-
tavam sendo torturadas? 
É impossível que ele não 
tenha ouvido as torturas”, 
questionou Seixas.

Comissão quer ouvir 
consulado americano

Rio de Janeiro - Os feria-
dos deste ano vão causar um 
prejuízo à indústria nacional 
da ordem de R$ 42,2 bilhões. É 
o que mostra estudo divulga-
do ontem pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan). O geren-
te de Estudos Econômicos da 
entidade, Guilherme Mercês, 
disse à Agência Brasil que ape-
sar de elevado, o valor é quase 
20% menor que o apurado no 
ano passado. “Isso dá ideia do 
tamanho do prejuízo que os 
feriados podem causar à ativi-
dade produtiva”.

O economista ressaltou 
que dos 12 feriados nacionais 

oficiais, oito ocorrerão em dias 
de semana. Serão dois a menos 
que em 2012. Em relação aos 
feriados estaduais, dos 39 pre-
vistos, 24 cairão em dias úteis.

Em termos absolutos, 
os principais estados indus-
trializados deverão sofrer as 
maiores perdas, liderados por 
São Paulo, onde os números 
estimados alcançam R$ 14,8 
bilhões. Seguem-se Rio de Ja-
neiro, com R$ 5,2 bilhões, Mi-
nas Gerais ( R$ 4,2 bilhões), 
Rio Grande do Sul (R$ 3,02 
bilhões).

Guilherme Mercês obser-
vou que, em termos relativos, 
“faz significativa diferença a 
quantidade de feriados esta-
duais, principalmente inci-
dindo em dias de semana”. O 

estudo da Firjan estima que 
o prejuízo para esses estados 
pode atingir 4% do Produto 
Interno Bruto (PIB) industrial.

A grande discussão eco-
nômica hoje, frisou o econo-
mista, gira em torno dos custos 
de produção. “E a questão dos 
feriados se encaixa nesse con-
texto”. Para diminuir as perdas 
que os feriados deverão pro-
vocar à indústria brasileira, 
a entidade sugere que os que 
caem em dias úteis possam ser 
deslocados para perto dos fins 
de semana, como a segunda-
-feira anterior ou a sexta-feira 
seguinte ao feriado. Segundo 
Mercês, isso evitaria perdas 
adicionais por causa dos pon-
tos facultativos, os chamados 
“enforcamentos”.

Prejuízos de R$ 42,2 bi no ano
FERIADOS

Decisão liminar do ministro do STF, Luiz Fux, provocou a suspensão da votação do Orçamento

FoTo: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  TERÇA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2013

Políticas
20

MUNDO

Presidente estava em 
Cuba há mais de 2 meses 
se tratando de um câncer 

Supremo está pronto para posse 
de Chávez após retorno ao país

Caracas - O Tribunal 
Supremo de Justiça (TSJ) 
da Venezuela disse que 
está pronto para realizar “a 
qualquer momento” a pos-
se do presidente Hugo Chá-
vez, após seu retorno à Ve-
nezuela ontem, de acordo 
com informações do jornal 
“El Nacional”. O líder de-
sembarcou em Caracas de-
pois de mais de dois meses 
internado em Havana se re-
cuperando de uma cirurgia 
contra um câncer.

 - O tribunal está pron-
to. Em qualquer momento 
estamos aptos a proceder a 
juramentação - assegurou 
uma fonte do TSJ que não 
quis ter seu nome identi-
ficado. - Só esperamos a 
decisão do presidente e 
da equipe médica, que de-
terminarão se a cerimônia 
será pública ou privada e 
onde será realizada - acres-
centou.

 Devido à cirurgia, que 
foi seguida de uma série de 
complicações, Chávez não 
pôde tomar posse no dia 
10 de janeiro para assu-
mir o seu quarto mandato. 
O Supremo autorizou que 
o presidente fosse empos-
sado quando estivesse em 
condições, sem estabelecer 
prazo.

 A chegada surpresa do 
líder em Caracas foi recebi-
da com festa pelos chavis-
tas. Manifestantes cerca-
ram o hospital militar onde 
ele está internado para 
continuar o tratamento e 
tomaram praças e ruas em 
celebração ao retorno.

 “Chegamos de novo à 

Pátria venezuelana. Obri-
gado meu Deus!! Obrigado 
Povo amado!! Aqui conti-
nuaremos o tratamento”, 
escreveu Chávez em sua 
conta no Twitter, que afir-
mou ter chegado por volta 
das 6h em Caracas. “Sigo 
com fé em Cristo e con-
fiante nos meus médicos e 
enfermeiros. Até a vitória, 
sempre! Vamos viver e ven-
cer!”, acrescentou.

 Especulava-se que 
Chávez não estaria bem 
o suficiente para viajar, 
apesar de seu desejo de 
retornar para sua terra 
natal para continuar o tra-
tamento contra a doença. 
Mas o vice-presidente Ni-
colás Maduro confirmou 
que o presidente embarcou 
em Havana por volta das 
2h30m (4h30m no horário 
de Brasília).

 Na última sexta-feira, 
o governo da Venezuela di-
vulgou as primeiras fotos 
do presidente desde que 
ele foi internado em Cuba 
no início de dezembro. 
Chávez luta contra um cân-
cer desde meados de 2011.

“Em qualquer 
momento 
estamos aptos 
a proceder a 
juramentação”, 
assegurou uma 
fonte do TSJ 
que não quis 
se identificar

Partidários comemoram a volta do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ao país após tratamento contra um câncer, em Cuba

Quito – O presidente 
do Equador, Rafael Cor-
rea, foi reeleito no últi-
mo domingo para um 
terceiro mandato con-
secutivo, que termina-
rá em 2017, quando ele 
completar uma década 
no poder – um recorde 
em um país marcado por 
crises econômicas e polí-

ticas. Os 11,6 milhões de 
eleitores equatorianos 
também escolheram um 
novo vice-presidente, 
Jorge Glas, do Movimen-
to Aliança Pais, de Cor-
rea, e 137 parlamentares 
da Assembleia Legislati-
va, além de cinco repre-
sentantes do Parlamento 
Andino.

Rafael Correa não 
esperou os resultados 
oficiais para comemo-
rar. Mal fecharam as ur-
nas, saíram os primeiros 
resultados de boca de 
urna, confirmando a sua 
reeleição no primeiro 
turno. 

Correa tinha 58,80% 
dos votos, quase três ve-

zes mais do que os 23,1% 
obtidos pelo segundo 
colocado, o ex-banquei-
ro Guillermo Lasso. Meia 
hora depois do fecha-
mento das urnas, Correa 
saiu ao balcão do pa-
lácio presidencial para 
agradecer ao povo, que 
o esperava na Praça da 
Independência.

Rafael Correa é reeleito no Equador
TERCEIRO MANDATO

Dez dias após a renúncia 
do papa Bento XVI, no próximo 
dia 28, começam as conversas 
prévias para a escolha do su-
cessor. Especialistas em temas 
da Igreja Católica Apostólica 
Romana apontam pelo me-
nos 12 candidatos. Na relação 
estão três latino-americanos, 
além de um brasileiro, dois 
africanos, dois italianos, dois 
norte-americanos, um cana-
dense e um filipino.

O Conclave, o conselho 
que reúne os 117 cardeais ap-
tos a votar, vai se reunir em 
março. A data pode ser ante-

cipada, mas inicialmente está 
prevista para o período de 15 
a 20 de março. A votação segue 
um rito que inclui o isolamento 
dos eleitores e que estabelece 
que a definição só ocorra com 
o apoio de dois terços dos vo-
tos. Do contrário, busca-se o 
consenso.

A eleição do papa é cerca-
da por mistérios. O padre jesuí-
ta Luís Corrêa Lima, professor 
da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro (PU-
C-RJ), e o professor de direito 
canônico Paulo Bosco, da Uni-
versidade Católica de Brasília 

(UCB), ressaltaram à Agência 
Brasil que é impossível prever 
o resultado da eleição para a 
escolha do sucessor do papa.

Corrêa Lima disse, no 
entanto, que o crescimento 
da Igreja Católica Apostólica 
Romana fora da Europa per-
mite que a escolha do suces-
sor do papa ocorra também 
em outros continentes, além 
do europeu. “Tudo é possível”, 
ressaltou. O sucessor de Bento 
XVI tem de ser uma figura de 
diálogo, de energia e com capa-
cidade para agregar, ressaltam 
Corrêa Lima e Bosco. 

Quatro latino-americanos estão 
entre os candidatos papáveis

SUCESSÃO DE BENTO xvI

Peter Turkson, 64 anos (ganense) – Chefe da Comissão de Jus-
tiça e Paz do Vaticano 

 
Laurent Monsengwo Pasinya, 74 anos (congolês) - Arcebispo de 
Kinshasa, no Congo

 
Grianfanco Ravasi, 70 anos (italiano) – Presidente do Conselho 
da Pontifícia de Cultura

 
Angelo Scola, 71 anos (italiano) – Arcebispo de Milão, na Itália. 
É defensor do diálogo entre muçulmanos e católicos

 
Dario Castrillón Hoyos, 83 anos (colombiano) – Presidente emé-
rito da  Pontifícia Comissão Ecclesia Dei e prefeito da Congre-

gação para o Clero
 

Jorge Bergolio, 76 anos (argentino) – Arcebispo de Buenos 
Aires, capital da Argentina

Óscar Rodrígues Maradiaga, 70 anos (hondurenho) – Arcebispo 
de Tegucigalpa, capital de Honduras, e presidente da Cáritas 

Internacional, que reúne organizações humanitárias ligadas à 
Igreja Católica Apostólica Romana
 

Cláudio Hummes, 78 anos (brasileiro) – Ex-arcebispo de São 
Paulo e prefeito emérito da Congregação para o Clero

 
Marc Ouellet, 67 anos (canadense) - Ex-arcebispo de Quebec, 
no Canadá, e prefeito da Congregação para os Bispos.

 
Charles Chaput, 68 anos (norte-americano) - Arcebispo da Fila-
délfia, nos Estados Unidos

 
Arcebispo Timothy Dolan, 63 anos (norte-americano) - Cardeal
-arcebispo de Nova York, nos Estados Unidos

 
Luis Antonio Tagle, 57 anos (filipino) – Arcebispo de Manila, 
nas Filipinas, e faz parte do Colégio de Cardeais.

Nomes dos cardeais apontados como mais prováveis

FOTO: Divulgação
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Botafogo já está nas 
finais do Campeonato 
após empate na Graça

vôlei de praia

Paraibano conquista título
Jorge, que jogou 
com o capixaba Billy, 
vence a etapa nacional

Depois de sediar a eta-
pa do Circuito Nacional de 
Vôlei de Praia, João Pessoa 
se prepara agora para a 
competição mais importan-
te do país da modalidade, 
o Circuito Open de Vôlei de 
Praia, com algumas das me-
lhores duplas do mundo. O 
evento começa nesta quin-
ta-feira e se estende até o 
próximo domingo. Vai reu-
nir 18 duplas masculinas 
e 14 femininas, sendo 16 
masculinas e 12 femininas  
já pré-classificadas pelo 
ranking e as outras  4 duplas 
se classificaram no Circuito 
Nacional, que terminou nes-
te domingo em Tambaú.

O grande destaque da 
8ª etapa nacional, em João 
Pessoa foi um filho da terra, 
Jorge. Com seu companheiro 
machucado, ele fez dupla com 
o capixaba Billy e mesmo sem 
entrosamento, venceu todos 
os adversários e conquistou 
o título da competição. Com o 
resultado, ele e seu novo par-
ceiro conquistaram uma vaga 
também para a etapa do Open. 
A dupla venceu na final Ícaro e 
Luizão por 2 sets a 0, parciais 

de 21/13 e 22/20. Ramon e 
Bernardo Lima-RJ/CE garan-
tiram presença no pódio, em 
terceiro lugar, ganhando de 
Lipe e Léo-CE/PB por 2 a 0 
(23/21 e 21/8).

Além de Jorge e Billy, o pú-
blico pessoense verá em ação 
outras duplas com paraibanos 
nesta 8ª etapa do Open. Além 
Ricardo (baiano radicado em 
João Pessoa), que joga com o 
carioca Pedro Cunha (3o lugar 
no ranking nacional) também 
estão classificadas as seguin-
tes duplas: Vitor Felipe-PB  e  
Evandro-RJ, Álvaro Filho-PB  e  
Thiago-SC, Gilmário-PB  e  Re-
natão-PB, Jorge-PB e Billy-ES e  
Icaro-PB e Luizão-AM. 

No feminino, a etapa pa-
raibana do Circuito Nacional 
foi uma reedição da final da 
etapa de Fortaleza, disputada 
em janeiro. Desta vez, Raquel e 
Josi foram melhores e devolve-
ram a derrota sofrida na capi-
tal cearense, vencendo Karin e 
Pri Lima por 2 sets a 0 (21/17 
e 21/19). A terceira posição 
ficou com Izabel e Chell, (PA/
DF), que superaram Mayana 
e Isabel Grael-TO/RJ também 
por 2 a 0 (31/29 e 21/17).

Apesar de nenhuma 
paraibana ter conseguido 
se classificar para o Open 
no Circuito Nacional, duas 
duplas com atletas da terra 
já estão inseridas. São elas 

Thati-PB  e  Erica Freitas-MG 
e Bruna-PB  e  Natasha-RJ.

Além do Circuito Open de 
Vôlei de Praia, a Federação Pa-
raibana de Voleibol conseguiu 
que a CBV homologasse uma 
etapa do "Torneio de Verão 
Sub-19 de Vôlei de Praia" que 
será realizado nos dias 23 e 24 
de fevereiro, nas quadras ex-
ternas do CBBVP, na Praia de 
Tambaú. Dez duplas masculi-
nas e cinco duplas femininas 
já estão inscritas no evento 
que serve como renovação do 
vôlei de praia brasileiro. "Atual-
mente a Paraíba tem três atle-
tas na Seleção Brasileira mas-
culina Sub-19 de vôlei de praia 
e a tendência é que mais outros 
paraibanos apareçam no cená-
rio nacional", disse o coordena-
dor de vôlei de praia da CBV e 
FPV, Giovanni Marques.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jorge (D) ao lado do capixaba Billy no pódio do último domingo no Circuito em João Pessoa

O futebol de mesa vem crescendo em todo o Brasil e já virou mania

Federação Paraibana define o calendário da temporada
A Federação Paraibana 

de Futebol de Mesa já definiu 
o calendário do campeonato 
estadual de 2013. A compe-
tição vai começar em março 
e se estenderá até o mês de 
outubro e terá quatro etapas, 
com jogos em João Pessoa e 
Sapé. Existe a possibilidade 
de ser disputada mais uma 
etapa, na cidade de Guarabi-
ra. O encerramento da tem-
porada será em dezembro, 
com as disputas da Copa João 
Pessoa, cujo os jogos serão 
disputados no Centro Social 
Urbano de Mandacarú.

As inscrições para a pri-
meira etapa do Campeona-
to Paraibano 2013 já estão 

abertas. A competição será 
disputada no ginásio do Sesc, 
no centro de João Pessoa. To-
dos os participantes terão de 
ser filiados a algum grêmio 
de futebol de mesa do Estado. 
A expectativa da FPFM é que 
o evento reúna cerca de 70 
atletas. Os jogos serão dispu-
tados na categorias Sub-17, 
principal e máster acima de 
50 anos.

Segundo o presidente 
da Federação, Hélio Gomes, 
a modalidade vem crescen-
do muito no Estado e hoje já 
existe mais de 100 botonis-
tas filiados. “ O que era uma 
brincadeira agora está sendo 
levado a sério já há alguns 

anos, e cada vez mais atrai 
participantes. A Paraíba já 
organizou até um campeona-
to brasileiro”, disse.

Assim como acontece 
com outros esportes, a prin-
cipal dificuldade enfrentada 
pelos praticantes é a falta de 
apoio. “Agora mesmo esta-
mos com pelo menos 2 atle-
tas com condições de fazer 
bonito na 3ª Copa do Brasil 
e podem ficar fora da compe-
tição porque não conseguem 
se quer as passagens para 
viajar para Caxias do Sul, 
onde será realizada a compe-
tição”. O campeonato, a qual 
Hélio Gomes se referiu, será 
disputada nos dias 22, 23 e 

24 de março, no Rio Grande 
do Sul.

Em relação ao nível da Pa-
raíba, comparado ao dos outros 
estados do país, Hélio afirmou 
que é muito bom, sobretudo 
pela organização das competi-
ções, mas que difere em relação 
as regras, o que dificulta um 
pouco para os atletas paraiba-
nos. “As regras são um pouco 
diferente lá no Sudeste e temos 
que treinar exclusivo para es-
tas competições. A bola é dife-
rente, os botões são diferentes, 
o goleiro é fixo e o atleta pode 
dar mais de um toque na bola, 
entre outras coisas que não me 
recordo agora no momento”, 
concluiu o presidente da FPFM. 

FUTEBOL DE MESA

Tanto Jorge 
como Billy se 
classificaram 
para a etapa 
Open na capital 
que começa na 
próxima 
quinta-feira

FOTO: CBV/Divulgação

O Torneio Nacional foi disputado 
nas areias da Praia de Tambaú, 
mesmo local do Open que 
começa no próximo dia 21
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Brasil garante vaga para o
Mundial de Beach Soccer
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AMADOR

Felizmente o clássico tradi-
ção no Estádio Leonardo da 
Silveira, a Graça, terminou 
sem problemas e aprovei-
to a oportunidade para 
parabenizar a Polícia Militar 
na pessoa do coronel Euller, 
comandante geral, extensi-
vo a todos que compõem a 
PM e estiveram presentes 
no jogo, garantindo total tranquilidade ao torcedor 
dentro e fora de campo. O trabalho preventivo foi 
nota 10. No jogo deu empate entre Botafogo e 
Treze em 1 a 1 e todos deixaram a Graça na maior 
tranquilidade. O jogo foi reallizado apenas com a 
presença da torcida do Botafogo.

Parabéns a PM

Campinense é o
melhor da Copa

No sábado passado, antes da bola rolar na Ilha do 
Retiro, muitos temiam pela sorte do Campinense diante 
do Sport do Recife, o Leão mais do Nordeste. A torcida 
pernambucana já dava como certa a classificação da 
equipe comandada por Vadão, esquecendo da Raposa 
Feroz que chegou ao estádio determinada, consciente de 
que poderia surpreender o adversário. E não deu outra.

Não se assustou com os quase 20 mil leoninos e 
jogou com muita raçã, aplicação tática e um futebol 
convincente ao ponto do técnico Vadão reconhecer 
ao final da partida que o Campinense fez por mere-
cer, não só no jogo da Ilha, como também na ida em 
Campina Grande. A Raposa conseguiu superar o Leão.

Levou um gol, virou e depois cedeu o empate, 
suficiente para inscrever seu nome nas semifinais 
da Copa do Nordeste. O Campinense está entre os 
quatro melhores da região e ainda contou com uma 
boa surpresa no dia seguinte quando outro bicho se 
deu mal em Pernambuco. Desta vez foi a Cobra Coral 
que foi engolida pelo Leão cearense.

O Santa vencia o jogo por 1 a 0 e se classificava. 
Levou o empate, sem alteração, mas aos 46 minutos 
veio o segundo gol cearense e a eliminação para a 
tristeza da torcida tricolor no Arruda. Dos quatro clu-
bes classificados para as semifinais da Copa do Nor-
deste, o Campinense é o que tem a melhor campanha 
com 15 pontos no total contra 14 do Fortaleza, 13 do 
Ceará e do ASA. Assim, o primeiro confronto entre 
Campinense e Fortaleza será na capital cearense e o 
segundo no Amigão. 

A Raposa segue firme na disputa e de olho no 
prêmio de R$ 800 mil que cabe ao campeão da Copa 
do Nordeste. Muito bom para o futebol da Paraíba.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O futebol pernambucano 
anda mesmo em baixa. Na 
Copa do Nordeste dançou o 
Sport, o Náutico e ainda o 
Salgueiro. Os clubes ago-
ra se concentram para o 
Estadual visando apagar o 
fracasso na Copa.

Em baixa

Paraíba e Cruzeiro vivem um momento complicado no 
Campeonato Paraibano de 2013 e estão seriamente 
ameaçados de rebaixamento para a Segunda Divisão 
devido a péssima campanha. Precisam reagir na próxima 
rodada, mas o caminho não será facil a três rodadas do fim.

O nível técnico do Cam-
peonato Paraibano de 
2013 segue baixo e só 
tem briga mesmo na parte 
de baixo da tabela porque 
Botafogo e Treze conti-
nuam muito na frente dos 
demais concorrentes.

Nível técnico

Rebaixamento

O Flamengo venceu o Botafogo e tem a melhor campa-
nha do Campeonato Carioca. Para o torcedor não deixa 
de ser uma notícia boa, mas o futebol do Rio não é parâ-
metro para saber a real qualidade do elenco porque vem 
Copa do Brasil e Brasileiro. É cedo para empolgação!

Flamengo

Seleção fica em terceiro 
lugar no sul-americano e
vê a Argentina campeã

Após o susto com a der-
rota para o Paraguai na semi-
final, o Brasil se recuperou, no 
último domingo, nas elimina-
tórias sul-americanas e con-
seguiu garantir a última vaga 
para a Copa do Mundo de fu-
tebol de areia que acontece 
no Taiti, em setembro. Mais 
tranquila em quadra, a sele-
ção venceu com facilidade o 
Equador por 11 a 5 em Merlo, 

em San Luis, na Argentina.
Com o resultado, o Bra-

sil ficou em terceiro lugar nas 
Eliminatórias da Conmebol. 
Os gols da Seleção Brasileira 
foram marcados por Bruno 
Xavier (5), Buru (2), Benjamin 
(2), Daniel e Fernando DDI.

Até o último sábado an-
tes de enfrentar o Paraguai, de 
quem perdeu, o Brasil havia 
vencido todos os 30 jogos que 
havia disputado na competi-
ção. Após um empate, no su-
foco, no tempo normal por 6 a 
6, o Brasil perdeu nos pênaltis 

após o vascaíno Bruno Xavier 
desperdiçar a cobrança.

O título da competição 
ficou com a anfitriã Argenti-
na. A seleção da casa venceu 
sem muito esforço o Para-
guai por 6 a 2, neste domin-
go. Foi a primeira vez que 
a Argentina conquistou as 
Eliminatórias da Conmebol 
para a Copa do Mundo do 
Taiti.

Além do Brasil, Argenti-
na e Paraguai também estão 
classificadas para o Mundial.

Mais oito seleções já es-

tão classificadas para a Copa 
do Mundo: Taiti (país-sede), 
Rússia, Espanha, Ucrânia e 
Holanda (europa), Irã, Japão 
e Emirados Árabes (Ásia).  
Na Oceania, as eliminatórias 
serão em junho. África e Con-
cacaf ainda não definiram as 
datas de suas Eliminatórias. 
Apenas Brasil, Argentina e 
Japão (já classificado para 
o Taiti) disputaram os seis 
Mundiais realizados até 
hoje. O Brasil é tetracam-
peão mundial e líder isolado 
do ranking Fifa.

A Seleção Brasileira perdeu no sábado para o Paraguai e disputou o terceiro lugar no domingo quando venceu o Equador por 11 a 5

FOTOS: Divulgação

Depois de oito meses longe das 
quadras se recuperando de uma 
lesão no joelho, Rafael Nadal vol-
tou com tudo. Na última semana, 
foi vice-campeão do ATP de Viña 
del Mar, no Chile. No último do-
mingo, superou o argentino David 
Nalbandian e conquistou o título 
do Aberto do Brasil - o segundo da 
sua carreira no torneio. No início da 
noite, o espanhol se despediu de 
São Paulo e agradeceu o carinho 
dos fãs brasileiros e ao país. Foi o 
primeiro troféu que o ex-número 1 
do mundo e heptacampeão de Ro-
land Garros conquistou após voltar 
a atuar no circuito.

“Muito feliz de poder ganhar 
um título novamente. Obrigado, 
Brasil!” escreveu em sua conta no 
Facebook.

Rafael Nadal é considerado um 
dos maiores tenistas de todos os 
tempos. Aos 26 anos, o ex-número 1 
do ranking mundial faz parte de um 
seleto grupo de jogadores que ven-
ceram os quatro torneios do Grand 
Slam. Porém, uma lesão no joelho 
afastou o espanhol das competições 
por oito meses e, agora, ele luta 
para recuperar sua melhor forma. 
Apesar de ser um atleta realizado, o 
espanho ainda encontra motivação 
para continuar atuando.

“Para mim, a motivação é 
sempre a superação pessoal. Me 
sentir cada ano melhor, cada ano 
trabalho para seguir alcançando 
um objetivo. Hoje, minha moti-
vação é superar esta temporada 
ruim que estou tendo com o joe-
lho e voltar a competir com 100% 

Rafael Nadal vence Aberto do Brasil e
sonha competir nas Olimpíadas do Rio

das minhas possibilidades. É um 
trabalho duro, diário e necessito 
disso - disse Nadal.

Após o vice no ATP 250 de Viña 
del Mar, na última semana, o espa-
nhol levantou o segundo troféu do 
Aberto do Brasil, ao derrotar o ar-
gentino David Nalbandian. Satisfei-
to com o desempenho nas quadras 
paulistas, ele quer usar o resultado 
como motivação para reencontrar 

o seu melhor desempenho e já pla-
neja voltar ao país em 2016 para os 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

“Já que não pude estar em 
Londres, no ano passado, sempre 
digo que meu grande objetivo é 
chegar aos Jogos de 2016, em boas 
condições. É só trabalhando para 
tentar chegar aqui preparado e 
com o sonho de voltar a competir 
nas Olimpíadas”, finalizou.

Nadal passou 
oito meses 

sem jogar 
devido a uma 
contusão no 

joelho



Botafogo confirma a classificação
nas finais do campeonato
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Tricolor não pode ser 
mais alcançado pelo 
terceiro colocado

Classificação

Próximos jogos
Quarta-feira  - 20/2 Botafogo x Cruzeiro  
Quinta-feira  - 21/2 Nacional  x  Paraíba
 Treze  x  Auto esporte
 CSP x Atlético

Paraibano 2013
Times PG J V E D GP GC SG
10  Botafogo  27  11  8  3  0  23  8  15 
20  Treze  23  11  7  2  2  25  9  16 
30  Atlético  17  11  5  2  4  14  14  0 
40  CSP  15  10  4  3  3  25  16  9 
50  Nacional  13  11  4  1  6  18  22  -4 
60  Auto Esporte          9       10      2 3  5  9  23  -14 
70  Paraíba  7  11  1  4  6  6  16  -10 
80  Cruzeiro  7  11  1  4  6  14  26  -12

O Botafogo é o primeiro 
clube classificado para a fase 
final do Campeonato Parai-
bano. A vaga foi conquistada 
com um empate em 1 a 1, no 
último domingo, no clássico 
tradição, disputado no Está-
dio da Graça, em João Pessoa. 
Com o resultado, o Belo che-
gou a 27 pontos, e não pode 
ser mais alcançado pelo ter-
ceiro colocado, o Atlético de 
Cajazeiras, hoje com 17 pon-
tos. Nesta quarta-feira, o Belo 
enfrenta o Cruzeiro de Itapo-
ranga, lanterna do campeo-
nato, às 20h30, no Estádio da 
Graça, em João Pessoa.

O empate contra o Treze 
foi considerado um bom re-
sultado pelo técnico  Marcelo 
Vilar, que reconheceu a supe-
rioridade do Galo no primei-
ro tempo, mas fez questão de 
ressaltar que o time merecia 
a vitória pelo o que apresen-
tou na segunda etapa. "Fo-
mos superiores no segundo 
tempo e perdemos muito 
mais chances do que o adver-
sário para sair de campo com 
mais uma vitória", disse.

Caso o Botafogo vença 
o Cruzeiro e o Treze perca 
para o Auto Esporte, o Belo 
assegura o título do primei-
ro turno por antecipação. Só 
faltam 3 jogos para o final do 
turno, e o Botafogo tem uma 
diferença de 4 pontos a mais 
do que o segundo colocado, 
o Galo.

Deu Trovão outra Vez 
O Atlético mostrou que 

está mesmo em ascensão no 

campeonato e que a vitória 
sobre o Auto Esporte não ti-
nha sido por acaso. O Trovão 
Azul voltou a vencer o clás-
sico local contra o Paraíba, 
pelo placar de 1 a 0, gol de 
Wilsinho, logo nos primei-
ros minutos de jogo no Per-
petão. Com este resultado, o 
Atlético pulou para a terceira 
posição com 17 pontos, ultra-
passando o CSP, que tem 15, 
sem computar os pontos do 
jogo de ontem contra o Auto 
Esporte. Na próxima quinta-
feira, os dois times se enfren-
tam numa disputa direta pela 
terceira colocação. O jogo 
será no Estádio da Graça, em 
João Pessoa.

Saco de pancada
O Cruzeiro provou, no 

final de semana, que é mes-
mo um sério candidato ao 
rebaixamento. Na lanterna 
com apenas 7 pontos, a Ra-
posa do Sertão perdeu mais 
uma, e dentro de casa. Des-
ta vez foi para o Nacional de 
Patos, por 3 a 1. O destaque 
da partida foi o atacante De-
lany, que marcou os três gols 
da equipe visitante. Coube ao 
artilheiro Dimas fazer o gol 
de honra na equipe de Itapo-
ranga. O jogo foi disputado 
no Estádio Zezão. 

A situação do Cruzeiro 
pode se complicar ainda mais 
amanhã, quando o time vai 
enfrentar o líder, Botafogo, 
em João Pessoa. Uma nova 
derrota vai afundar ainda 
mais o clube que está a 2 pon-
tos do primeiro clube fora da 
zona de rebaixamento. Já o 
Nacional, passou agora para 
13 pontos e luta agora para 
se aproximar de CSP e Atlé-
tico, que têm 15 e 17 pontos 
respectivamente.

dois clubes tentavam escapar 
do rebaixamento, quando o 
Fortaleza retardou o início da 
partida contra o CRB para es-
perar o resultado do jogo do 
Campinense contra o Guarany 
de Sobral. Após o final do jogo 
em Campina Grande, o Fortale-
za marcou os gols que seriam 
necessários à sua classificação 
e até os jogadores foram flagra-
dos combinando o resultado 
que rebaixou o Campinense e 
manteve o Fortaleza e o CRB 
na Terceira Divisão do futebol 
brasileiro em 2012.

A confusão foi parar nos 
tribunais, mas o Campinense 
perdeu, mesmo apresentando 
um vídeo provando que houve 
uma "maracutaia" para preju-
dicar o clube paraibano.

Os jogadores não são os 
mesmos, nem a comissão téc-
nica, por isto no discurso dos 
dois segmentos ninguém fala 
em revanche, mas não dá para 
duvidar que nestes dois con-
frontos estará em jogo muito 
mais do que apenas a vaga 
para as finais da competição.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Com oito gols, Tiago Chulapa divide a artilharia com Warley

Warley voltou a ser decisivo no jogo de domingo passado e fez o gol de empate diante do Treze, se igualando a Chulapa com oito gols

Jogadores já pensam no Fortaleza
Nem o mais otimista tor-

cedor do Campinense espe-
rava ver o clube na semifinal 
da Copa Nordeste, sobretudo 
eliminando o Sport em plena 
Ilha do Retiro. Mas o que pare-
cia sonho tornou-se realidade 
e os torcedores rubro-negros 
ainda comemoram o empa-
te heróico contra o Leão, que 
tinha a vantagem de empatar 
sem gols para eliminar o time 
paraibano e jogava dentro 
de casa com o apoio forte de 
sua enorme torcida. Agora, a 
Raposa vai enfrentar o Forta-
leza, que eliminou outro time 
pernambucano, o Santa Cruz, 
domingo, também em pleno 
Estádio do Arruda, em Recife.

Ontem, o elenco do Cam-
pinense se apresentou no 
Renatão, quando os jogado-
res fizeram apenas um treino 
leve. Sem nenhum problema 
de contusão ou disciplinar, o 
técnico Oliveira Canindé terá 
todos os jogadores à disposi-
ção para o primeiro jogo das 
semifinais, que será disputado 
no próximo domingo, às 16h, 

CAMPINENSE

Novo técnico do Treze diz que quem
faz previsão em futebol é um tolo

Contratado horas de-
pois da demissão de Sérgio 
Cosme, ainda na sexta-feira 
(15), o novo comandante do 
Treze, Lorival Santos, desem-
barcou em Campina Grande 
no sábado.

No domingo, ao lado do 
presidente Eduardo Medei-
ros e do diretor de futebol 
José Wilton, o treinador es-
teve no Estádio da Graça, 
em João Pessoa, onde as-
sistiu ao Clássico Tradição: 
Botafogo-PB 1x1 Treze, pela 
11ª rodada do Campeonato 
Paraibano 2013.

Após a partida,  no 
vestiário do Galo, Lorival fez 
a primeira análise sobre o 
time que começa a comandar 
a partir dessa segunda-feira 
(18). “Jogo pegado, trun-
cado, onde a oportunidade 
que tivemos no primeiro 
tempo convertemos em gol. 

no Estádio Presidente Vargas, 
na capital cearense. O jogo da 
volta está programado para 
o domingo, dia 3 de março. A 
equipe paraibana conseguiu a 
vaga porque fez, não só mais 
pontos do que o adversário, 
mas também entre todos os 
semifinalistas da Copa. Se  a 
Raposa chegar a final, também 
decidirá o título em casa.

Este jogo está sendo 
aguardado com grande ex-
pectativa e com espírito de 
vingança por parte da torcida 
e da diretoria do Campinense. 
"Estávamos esperando este 

confronto já para as quartas 
de final, mas agora será me-
lhor ainda numa semifinal. 
Aquela armação que rebaixou 
o Campinense em 2011, da Sé-
rie C para a D está engasgada 
na garganta da torcida e em 
boa parte da diretoria rema-
nescente da época", disse o as-
sessor de imprensa, Anderson 
Veiga.

Para quem não se lem-
bra, em 2011, Campinense e 
Fortaleza se enfrentaram duas 
vezes pela Série C e os dois jo-
gos terminaram empatados em 
1 a 1. Mas na última rodada, os 

Elenco se reapresentou no Renatão visando o jogo em Fortaleza

Segundo tempo fatalmente o 
Botafogo viria com todas as 
suas forças e nós fomos efi-
cientes em criar várias opor-
tunidades, mas não fomos 
eficazes em convertê-las. 
Tivemos três oportunidades 
claras de gol, poderíamos ter 
saído com a vitória. Mas a 
gente parabeniza o treinador 
(Luciano Silva) que colocou 
a equipe em campo e os jog-

adores. Pontuar fora de casa, 
principalmente quando se 
trata de um clássico, é um re-
sultado favorável”, comentou.

Quest ionado sobre 
dispensas e contratações, 
Lorival Santos disse que o 
assunto vai ser definido in-
ternamente. “A gente não vai 
externar isso, mas vai passar 
para a diretoria da melhor 
forma possível. Tudo em prol 
do Treze”, apontou o técnico 
do Galo.

Sempre firme nas res-
postas, o novo treinandor 
do Treze foi enfático quan-
do perguntado sobre o que 
projeta para o restante do 
Paraibano 2013. “Eu en-
tendo que quem faz pre-
visão em futebol é tolo. Mas 
também penso que quando 
você dirige uma equipe 
da grandeza do Treze, não 
se pode pensar diferente. 
Quem vai dirigir o Treze vai 
pensar galgando sempre em 

vencer. Consequentemente, 
vencendo várias partidas, 
você vai chegar ao título 
e é o que a gente busca. É 
esse o pensamento da di-
retoria. Sabemos da nossa 
responsabilidade, conhec-
emos as dificuldades. Mas 
não podemos pensar de 
outra forma”, sublinhou.

Ontem à tarde, no Es-
tádio Presidente Vargas, o 
treinador foi apresentado 
oficialmente pela diretoria 
do Treze em uma entrevista 
coletiva. Hoje pela manhã, 
Lorival já começa a coman-
dar a equipe.

O primeiro desafio do 
novo técnico do Galo está 
marcado para a próxima 
quinta-feira, no PV, contra 
o Auto Esporte. Na segun-
da colocação do Paraibano 
2013, com 23 pontos, o Treze 
precisa de mais duas vitórias 
para se garantir na fase final 
da competição.

Lorival(C) e dirigentes do Galo
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NACIONAL
& Mundo

Lista não inclui o chinês
Zizao e Tite convoca 4
goleiros e 6 zagueiros

Corinthians inscreve jogadores
TAÇA LIBERTADORES

O Corinthians anunciou, 
ontem, a lista de 30 inscritos 
para a fase de grupos da Copa 
Libertadores. Com muitas op-
ções no meio para frente, o 
técnico Tite escolheu quatro 
goleiros e seis zagueiros, mas 
deixou Zizao fora da compe-
tição continental, apesar do 
início de ano com destaque. 

A decisão sobre o chinês 
é a única surpresa da lista, 
que comportou praticamente 
todo o elenco do Corinthians. 
Em 2012, Zizao teve uma 
única oportunidade no time, 
quando entrou no fim do se-
gundo tempo contra o Cruzei-
ro, pelo Campeonato Brasi-
leiro. Neste ano, ele começou 
o ano jogando enquanto os 
titulares estendiam sua pré-
temporada e teve seus 15 
minutos de fama ao dar uma 
assistência para Giovanni, 
contra o Paulista. 

Com o passar dos jogos, 
no entanto, seu espaço dimi-
nuiu. Com a volta dos titula-
res, Zizao passou e não ser 
sequer relacionado por Tite 
para o banco de reservas, e 
agora perdeu espaço até para 
jogadores da base na dispu-
ta por uma vaga na Liberta-
dores. Sem a perspectiva de 
voltar a ser utilizado, o futu-
ro do chinês é incerto. Até o 
momento, porém, nem seus 
companheiros sabem dizer o 
que se passa com o jogador. 

 "O Zizao é um cara muito 
educado, muito calmo e sere-
no. É difícil ele mostrar que 
está irritado, ou chateado. Até 
agora ele não transpareceu 
nada para a gente", disse o 
meia, único jogador do Corin-
thians a falar com a imprensa 
nesta segunda. 

Apesar de riscado da lis-
ta para a Libertadores, Zizao 
segue nos planos do Corin-
thians. O diretor de futebol do 
clube, Roberto de Andrade, 
informou nessa segunda-fei-
ra que o chinês não recebeu 
qualquer oferta para deixar o 
time do Parque São Jorge.

Quando o natural seria 
escalar apenas três goleiros, 
Tite preferiu adicionar Ma-
theus Caldeira, quarta opção, 
ao grupo que já tem Cássio, 
Júlio César e Danilo Fernan-
des. Na zaga, setor mais ques-
tionado do Corinthians neste 
início de ano, também foram 
seis os escolhidos: Chicão, Gil, 
Paulo André, Yago, André Vi-
nícius e Felipe. 

No ataque, posição de 
Zizao, Tite preferiu Paulo 
Vitor, da base, que sequer 
chegou a jogar neste ano, em 
relação ao chinês. Paulinho, 
como ele ficou conhecido 
ao atuar na Copa São Pau-
lo, será um coadjuvante no 
setor. Além dele, ganharam 
espaço os titulares Emerson, 
Guerrero e Alexandre Pato, 
Romarinho, Jorge Henrique 
e Léo, todos já lembrados 
pelo técnico em 2013. 

Os reservas que impedi-
ram que o Corinthians saísse 
derrotado do seu primeiro 
clássico no ano continuarão 
no banco na abertura da de-
fesa do título da Taça Liber-
tadores da América. Renato 
Augusto, Romarinho e Ale-
xandre Pato, que entraram no 
segundo tempo no domingo, 
e mudaram a cara da partida, 
serão mantidos como opções 
contra o boliviano San José, 
na quarta-feira, em Oruro.

Técnico Tite reunido com os jogadores durante treinamento do Corinthians quando liberou a relação dos atletas que vão participar da Taça Libertadores de 2013

O meia Deco e o zagueiro Gum dis-
putaram a primeira partida na temporada 
pelo Fluminense no último domingo, na 
vitória por 3 a 1 sobre o Volta Redonda. 
Ambos tiveram boas atuações e foram elo-
giados pelo técnico Abel Braga, que anali-
sará se escalará a dupla contra o Grêmio, 
amanhã, pela Copa Libertadores. O técni-
co considera que o ritmo da partida será 
intenso, mas não confirma e nem descarta 
utilizá-los.

"Vou pensar muito. Foi apenas um 
jogo desde o ano passado. A derrota do 
Grêmio na estreia deixou o jogo de ama-
nhã ainda mais complicado. Vamos ver isso 
com calma. Mas de qualquer maneira, pelo 
tempo que ele (Deco) estava parado, foi 
muito melhor do que o esperado. A con-
dição aeróbica dele é muito forte. Mas os 
dois foram muito bem na partida", decla-
rou o técnico Abel Braga.

Deco disputa a vaga de titular com 
o meia Wagner, que começou a partida 
contra o Caracas-VEN, na estreia do Flu-
minense na Libertadores. Outra opção de 
Abel Braga é manter Rafael Sobis no ata-
que e utilizar Thiago Neves na armação. 
Na zaga, caso Gum não seja escalado para 
iniciar a partida contra os gaúchos, Abel 

Braga deve utilizar Anderson. Quem tam-
bém recebeu elogios foi o lateral esquer-
do Monzón, que disputou seu segundo 
jogo com a camisa do Fluminense. Menos 
tímido que na estreia, contra o Fribur-
guense, o jogador teve mais participação 
ofensiva, apesar de atacar menos que o 
companheiro do lado oposto, Wellington 
Silva.

"Ele teve liberdade para sair,  tanto 
que o terceiro gol foi assim. Eu nunca falo 
para jogador não sair. O Monzón realmen-
te está bem mais adaptado, conhecendo 
mais o grupo... É um futebol de estilo dife-
rente o argentino. Além disso ele estava na 
Europa. Mas achei sua atuação muito boa 
e acredito que ele irá nos ajudar", comple-
tou Abel Braga.

Na Libertadores, o Fluminense é o se-
gundo colocado do grupo 8, com três pon-
tos, mesmo número do Huachipato-CHI, 
que lidera pelo número de gols marcados. 
O elenco se reapresentou para os treinos 
ontem à tarde e começa a preparação para 
a partida contra o Grêmio, que acontece 
nesta quarta-feira, às 22h, no Estádio En-
genhão, jogo que o técnico Abel considera 
de suma importância para a arrancada na 
competição.

Deco e Gum podem ser aproveitados contra o Grêmio
FLUMINENSE

Clube vai renovar o contrato do meia Rodolfo
A diretoria do Flamen-

go pretende renovar o con-
trato de Rodolfo nesta se-
mana. O meia, de 19 anos e 
emprestado pelo Madureira 
até o dia 27 de março, será 
contratado. O Rubro-Negro 
quer adquirir 50% dos di-
reitos econômicos, e o valor 
da negociação giraria em 
torno de R$ 600 mil. O tem-
po de contrato ainda está 
em discussão, mas será de 
três a quatro anos.

Rodolfo participou de 
todo o segundo do tempo 
da vitória por 1 a 0 sobre o 
Botafogo, no último domin-
go, e ganhou pontos. O téc-
nico Dorival Júnior gostou 
da postura do garoto, que 
fez sua quarta partida pela 
equipe profissional e subs-
tituiu o estreante Carlos 
Eduardo, novo camisa 10 da 
equipe, no intervalo.

“Foi importante, teve 

FLAMENGO

uma participação mais ati-
va, responsável, assumindo 
mais um compromisso. Foi 
um fato importante. Temos 
de dar tempo ao tempo para 
que os garotos cresçam. Esse 
é o caminho” afirmou o trei-
nador.

No clássico, o meia teve 
ótima chance de fazer o pri-
meiro gol como profissional 

do clube, mas ficou no qua-
se. Aos 17 do segundo tem-
po, já com o Flamengo em 
vantagem, Rafinha driblou 
no meio de campo e enfiou 
para Rodolfo nas costas da 
zaga. O jogador entrou livre, 
cortou Jefferson e com o gol 
vazio, mas um pouco dese-
quilibrado, chutou por cima 
do travessão. Sem sofrer 

qualquer abalo com o lan-
ce perdido, continuou bem 
e deixou ao treinador a im-
pressão de que está em cres-
cimento. Dorival diz que vê 
participação direta de atle-
tas mais rodados do grupo 
na evolução dos jovens.

“Vale ressaltar que só 
estamos caminhando com 
esse tipo de trabalho porque 
os experientes proporcio-
nam essa condição. O Rena-
to tem papel importante no 
vestiário, o Cleber (Santana) 
entra, está sempre presente. 
Acho que com esse ambiente 
estão conseguindo criar algo 
favorável. Esse é o fato mais 
importante, dando tranquili-
dade aos garotos. Acho que é 
muito pouco, o time está em 
processo de montagem, há 
muito para fazer daqui para 
frente. Acho que é um bom 
início, espero que possamos 
levar até o fim do turno.

Rodolfo foi promovido 
ao time profissional depois 
da eliminação do Flamengo 
na primeira fase da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, em 
janeiro. Na Taça Guanaba-
ra, ele participou dos jogos 
contra Quissamã, Madureira 
e Nova Iguaçu. No ano pas-
sado, o jogador fez parte do 
time que disputou o Brasilei-
ro Sub-20, que também caiu 
na fase inicial. Entre 2010 e 
2011, jogou no Internacional.

O grupo do Flamengo 
foi liberado ontem e volta a 
trabalhar na tarde de hoje, 
no Ninho do Urubu. O time 
é o líder do grupo B da Taça 
Guanabara, com 19 pontos, 
e está classificado para a se-
mifinal com a melhor cam-
panha da fase classificatória.

O Flamengo pode ter o 
Vasco como adversário nas 
semifinais da Taça Guana-
bara.

O meia Rodolfo teve uma destacada atuação contra o Botafogo

Deco jogou bem diante do Volta Redonda e pode ser mantido

FOTOS: Divulgação
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Detran exige prova online 
de legislação em Campina

A partir de hoje, todos 
os candidatos submetidos ao 
exame de legislação na 1ª Ci-
retran, em Campina Grande, 
farão a prova “online”. A de-
terminação é do superinten-
dente do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran), 
Rodrigo Carvalho, por meio 
de uma portaria publicada no 
Diário Oficial de sábado (16).

Até então, os candidatos 
campinenses podiam optar 
entre a prova escrita ou “on-
line” porque o número de 
computadores disponíveis na 
unidade do Detran era insufi-
ciente para a demanda. Para 
garantir maior celeridade e 
segurança na realização dos 
exames, o Detran ampliou o 
número de computadores. O 
setor que antes dispunha de 
quatro computadores agora 
conta com 15 terminais.

Na prova “online”, as 30 
perguntas respondidas pelo 
candidato são definidas por 
meio de um sorteio, entre 
dois mil quesitos. Além de 
fazer a prova com mais rapi-
dez, o candidato, que para ser 
aprovado tem que acertar no 
mínimo 70% questões (21), 

pode conferir o resultado ao 
concluir o exame. 

O uso dos computadores 
também agiliza o lançamento 
do resultado pelo examinador 
e reflete em todo processo de 
emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação, considerando 
que, para a primeira Habilita-
ção, a aprovação no exame de 
legislação credencia o candi-
dato para a próxima etapa que 
é o retorno do candidato ao 
Centro de Formação de Con-
dutores para o início das au-
las práticas e posterior exame 
prático de direção veicular.

Segundo Rodrigo Carva-
lho, os investimentos do De-
tran em equipamentos para as 
Divisões de Habilitação e Re-
gistro de Veículos, como com-
putadores, vistoria eletrônica 
e a implantação do sistema de 
biometria nos Centros de For-
mação de Condutores para 
o controle da frequência dos 
alunos pela impressão digital  
estão conseguindo reduzir e 
inibir as tentativas de fraudes 
e irregularidades.

Ele lembrou que a Cor-
regedoria do Detran, atual-
mente comandada pelo de-
legado civil Leonardo Souto 
Maior, realiza um trabalho 
permanente de investiga-
ção e apuração de denún-
cias.

Determinação para o 
exame passa a vigorar a 
partir de hoje na 1ª Ciretran 

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

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2013.
OBJETO: Contratação de Advogado para acompanhamento de processos administrativos e 

judiciais e consultoria jurídica..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/01/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2013, que objetiva: Aquisição de material 
de expediente diversos para atender as diversas secretarias do município de Joca Claudino-PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELIANE DO NASCIMENTO 
CAMPOS ME - R$ 113.080,40; LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 128.075,00.

Joca Claudino - PB, 18 de Fevereiro de 2013

LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS
Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00013/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de medicamentos diversos, não padroni-

zados, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 01 de Março 
de 2013 às 14:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 
16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 18 de Fevereiro de 2013

DIANA ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de Pregão Presencial n°002/2013

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 
Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei federal nº10.520, nos termos 
da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 07/03/2013, às 10:30h, na sala do Centro de 
Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, bairro Jaguaribe, 
João Pessoa PB, tel.(83)3015.6200, o Pregão Presencial do tipo menor preço n°002/2013, destinado 
a aquisição 01(um) equipamento de Aférese e 01(um) Bisturi Eletrônico para Alta Cirurgia para o 
hospital acima citado, de acordo com as especificações contidas no respectivo edital e seus anexos.

João Pessoa, 19/02/2013

Luciano Montenegro de Albuquerque
Pregoeiro

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
 CONTRATO:00053/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Baraúna/Recursos de Convênio: 4.4.90.52.01 

- Equipamento e Material Permanente
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baraúna e:
CT Nº 00053/2012 - 27.11.12 - BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - R$ 

99.980,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA No DP00001/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa para coleta de resíduos sólidos no município de Uiraúna - 
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RPC ENGENHARIA 
LTDA - R$ 90.000,00.

Uiraúna - PB, 03 de Janeiro de 2013

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL no 002/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, através do Pregoeiro Oficial, torna público nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço unitário, no dia 05 de março de 2013, às 
09:00 horas, para aquisição de veículo utilitário. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição 
dos interessados na Rua São José, 498, Centro, Alcantil/PB. Maiores informações através do fone/
fax: (83) 3348-1019.

Alcantil, 15 de fevereiro de 2013.

Josefa Rocineide da Silva
Pregoeira

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços técnicos de assessoria 

jurídica, no âmbito administrativo e judicial.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de: Uiraúna
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uiraúna e:
CT Nº 00004/2013 - 01.02.13 - ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA - R$ 33.000,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2013.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços técnicos de assessoria 

jurídica, no âmbito administrativo e judicial.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/01/2013.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2013.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços técnicos de assessoria 

jurídica, no âmbito administrativo e judicial.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/01/2013.

EDITAL
A Sudema - Superintendência de Administração do Meio Ambiente torna público que, em aten-

dimento à Legislação Vigente, promoverá Audiência Pública para discussão do Estudo de Impacto 
Ambiental- EIA e do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, do empreendimento Casa Grande 
Mineração Ltda (PROCESSO Nº 2010-006956), referente a implantação de empreendimento de 
extração e beneficiamento de talco e minério de ferro a ser instalado no sítio Trindade, município 
de são Mamede/PB. A Audiência será realizada no dia 22 de fevereiro de 2013, tendo início as 10 
h no Fórum Romero Abdon Queiroz da Nóbrega, situado na rua Janúncio Nóbrega, S/N - Centro, 
São Mamede/PB. Informa também que o EIA/RIMA se encontra à disposição dos interessados para 
consulta na Biblioteca e no site da Sudema.

LAURA MARIA FARIAS BARBOSA
Superintendente

CHAMADA PÚBLICA
CONVITE

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 
POPULAR - CEHAP, convida as empresas do ramo da construção civil com projetos em elaboração, 
aprovados ou em fase de aprovação do Programa Minha Casa Minha Vida no Estado da Paraíba, 
interessados em efetivar parceria com o Governo do Estado, para comparecerem na sede da em-
presa, situada à Av. Hilton Souto Maior, 3059, bairro Mangabeira, município de João Pessoa, neste 
Estado, no dia 06 de março de 2013, às 10:00 horas, para estreitamento das relações das empresas 
com a CEHAP objetivando firmar Termos de Cooperação para os empreendimentos oriundos do 
citado Programa, através de contra-partida do Governo do Estado da Paraíba. 

João Pessoa-PB, 18 de Fevereiro de 2013.
EMILIA CORREIA LIMA
Presidente da CEHAP

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N022/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/03/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de equinos, destinado a Policia Militar do Estado da Paraíba 
- PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 13-00140-2
João pessoa, 18 de fevereiro de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N016/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/03/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 13-00149-6
João pessoa, 18 de fevereiro de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 04/2013
OBJETIVO:  Credenciamento de veículos tipo utilitário para Serviços de Transporte de estudan-

tes da zona rural do município de mãe d’água conforme termo de referencia do edital em anexo 
ABERTURA: 06 de março de 2013  ás 10:00. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o 
Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D 
ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no 
horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB,18 de fevereiro de 2013.
Silvania Soares da Silva

Presidente/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza contínua a 
Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsabilidade e 
supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses e direitos da 
Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos administrativos, 
até última instância, judicial ou administrativa. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00009/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 03.00 - 04.122.0006.2005 - 3.3.90.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Fevereiro a Dezembro de 2013. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOHNSON ABRANTES 
- SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ: 11.663.900/0001-35 - CT Nº 00034/2013 - 05.02.13 - R$ 
55.000,00 – Cinquenta e Cinco Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

   
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2013.
OBJETO: Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza contínua a 

Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsabilidade e 
supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses e direitos da 
Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos administrativos, 
até última instância, judicial ou administrativa.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito, em 21/01/2013.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 04/02/2013.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 04 de 
Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de transportes diversos, destinado as secretaria deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: PMCUITEMME@HOTMAIL.COM

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Fevereiro de 2013
Maria Salete Magna de Souza - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

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

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 10:00 horas do dia 04 
de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de combustível lubrificante diversos, destinado as secretaria deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: PMCUITEMME@HOTMAIL.COM

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Fevereiro de 2013
Maria Salete Magna de Souza - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 09:00 horas do dia 04 de 
Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução do 
serviços de transportes  diversos, destinado as secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: PMCUITEMME@HOTMAIL.COM

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Fevereiro de 2013
Maria Salete Magna de Souza - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do dia 04 de 
Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de transportes diversos, destinado as secretaria de saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: PMCUITEMME@HOTMAIL.COM

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Fevereiro de 2013
Maria Salete Magna de Souza - Pregoeira Oficial

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO VASCONCELOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.141.383/000103, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4756/2012, em João Pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias.  Para a 
atividade de: Indústria de Produtos de Panificação e Confeitaria Na(o) – Rua Silvino da Nóbrega 
292 – Jaguaribe Município: João Pessoa – UF-PB. Processo 2012007080/TEC/LO-3823. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

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

Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 08:00 horas 
do dia 04 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Execução do serviços de transportes de estudantes diversos, destinado a rede de ensino munici-
pal deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: PMCUITEMME@HOTMAIL.COM

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Fevereiro de 2013
Maria Salete Magna de Souza - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

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

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 04 
de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de combustível diversos, destinado a secretaria de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: PMCUITEMME@HOTMAIL.COM

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Fevereiro de 2013
Maria Salete Magna de Souza - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para prestações de 
serviços em Segurança não Armada para atender as necessidades das festividades da Festa de 
Nossa Senhora da Luz, (Padroeira do Município) nos dias 30/01/2013 a 03/02/2013, na Praça Novo 
Milênio no Bairro Novo do Município, Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00005/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 08.00 - 13.392.0015.2033 - 3.3.90.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 03 de fevereiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JORGE ERLANDO BATISTA DA 
SILVA – CNPJ: 09.033.478/0001-92 - R$ 11.680,00 - CT Nº 00030-A/2013 - 29.01.13.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00005/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para prestações de serviços 

em Segurança não Armada para atender as necessidades das festividades da Festa de Nossa Se-
nhora da Luz, (Padroeira do Município) nos dias 30/01/2013 a 03/02/2013, na Praça Novo Milênio 
no Bairro Novo do Município, Guarabira/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/01/2013.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 26/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais para manutenção de bens 

e imóveis pertencentes ao município. Data e Local: às 08:00 horas do dia 04 de Março de 2013, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB.

São Francisco - PB, 18 de Fevereiro de 2013
Luis Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013
Objeto: Contratação de serviço de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades 

do município. Data e Local: às 10:00 horas do dia 04 de Março de 2013, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB.

São Francisco - PB, 18 de Fevereiro de 2013
Luis Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro Oficial

CCB – CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA – CNPJ Nº 10.919.934.0059-00,  torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação 
da Licença de Operação nº 845/11 – Processo 2013-000586/TEC/LO-4655 para coprocessamento 
de blend contaminado com óleo, em forno de clínquer na Fazenda da Graça SN Ilha do Bispo, 
João Pessoa-PB.

MASSAI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA Nº  CNPJ 01.295.921/0001-91, torna pú-
blico que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação 
da Licença de Instalação nº 989/2012 – Edificação Multifamiliar c/58 Unidades Habitacionais AC 
-10.152M2, Aeroclube-JP. Processo:2013-000995/TEC/LI-1987.

EDMILSON PEREIRA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 299.463.284-53, tona público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 372/2013 em 
João Pessoa, 14 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
com 02(duas) Unidades Habitacionais, com Sistema de Tratamento de Fossa Séptica e Sumidouro 
na Rua Edvando dos Santos Morais, QD 183, LT 165 – Paratibe Município: João Pessoa – PB. 
Processo:2012-008220/TEC/LO-1294.

Delegado pede 
mais prazo para 
investigar morte 
de “Pirulito”

O delegado Marcelo Fal-
cone revelou que já tem sus-
peito sobre o assassinato do 
ator e professor de Educação 
Física, José Ismar Eugênio 
Pompeu, 42 anos, no entan-
to, não pode adiantar deta-
lhes para não comprometer 
as investigações.

Marcelo Falcone assumiu 
as investigações no dia 6 deste 
mês após ter sido designado 
em caráter especial pelo go-
vernador Ricardo Coutinho 
para apurar o homicídio. A de-
cisão foi em atendimento à so-
licitação de representantes do 
Fórum Paraibano de Circo que 
realizaram uma caminhada 
pelo centro da capital pedindo 
a conclusão das investigações.

O delegado tem prazo de 
trinta dias para enviar o inqué-
rito para a Justiça, mas para a 
reportagem de A União garan-
tiu que vai solicitar novo prazo. 
Deixou claro que o objetivo é 
montar o ‘quebra cabeça’ e so-
mente revelar o que investigou 
quando tiver certeza.

A Corregedoria 
da Polícia Federal 
deve decidir hoje 
sobre as investiga-
ções que irão apurar 
a troca de equipa-
mentos importados 
adquiridos pela Uni-
versidade Federal da 
Paraíba por pedras, 
madeira e isopor. 

Na quinta-feira 
da semana passada 
peritos da Polícia Fe-
deral acompanhados 
de um papiloscopista 
fizeram levantamen-
to do material rece-
bido e, na ocasião, 
foi colhido material 
para detectar a pre-
sença de impressões 
digitais. Documen-
tos foram recolhidos 
para análise.

PF decide 
hoje sobre 
fraude 
na UFPB



Protocolo...: 2013 - 007745
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA 
E ALBUQ
CPF/CNPJ....: 160205104-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007442
Responsavel.: PROTIVA LTDA
CPF/CNPJ....: 010484696/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007454
Responsavel.: RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PO
CPF/CNPJ....: 053059434-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007141
Responsavel.: RMS CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014286308/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.987,90
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007627
Responsavel.: RODOVIARIO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ....: 025100223/0055-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.716,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007772
Responsavel.: TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014733714/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007410
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 pa gar 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,  19/02/2013
----------------------------------------

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.: BESSAMAR VIAGENS E TURISMO LTD
CPF/CNPJ....: 040974164/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007163
Responsavel.: DAJANA CARLA BRITO SILVA
CPF/CNPJ....: 088882594-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007446
Responsavel.: E M TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 015271630/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.040,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007488
Responsavel.: EDINETE VIEIRA MIRANDA
CPF/CNPJ....: 014450078/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            491,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007657
Responsavel.: JULIO CESAR MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 044776884-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$              5,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007595
Responsavel.: JOSE GUSTAVO QUEIROGA COSTA 
MARQUES
CPF/CNPJ....: 012160435/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007603
Responsavel.: LITORANEA COM DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ....: 007456685/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.637,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB

João Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2013Publicidade
26 A UNIÃO 

LENEIDE FERNANDES MAIA ( RESTAURANTE MANGAI ), torna público que requereu a SEMAM-
-Secretaria do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para Atividade Res-
taurante, situada a Rua: Eutiquiano Barreto, S/N – Manaíra – João Pessoa            CEP: 58038-311.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO no 001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade tomada de preço 
do tipo menor preço global em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de PITIMBU 
(CPL), no dia 13 de Março de 2013 as 14:00 horas.Objetivo: obra civil pública de Reforma, Melhoria 
da Escola Municipal Maria Tavares Freire. Maiores informações e aquisição do edital completo na 
rua Padre Jose João nº 31 – Centro – PITIMBU/PB – CEP: 58.324-000 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: 083-3299-1016.

Pitimbu 18 de Fevereiro de 2013.

Wuilians Jonys Tavares Gabi
Presidente da CPL

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007703
Responsavel.: REDLENE SOUZA DE VASCONCELOS R
CPF/CNPJ....: 005296861/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            866,53
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007732
Responsavel.: RICARDO ANTONIO DANTAS
CPF/CNPJ....: 005202607/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            747,45
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007610
Responsavel.: SIVONALDO DA SILVA VICENTE
CPF/CNPJ....: 708586164-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007779
Responsavel.: TEREZINHA DIAS BEZERRA
CPF/CNPJ....: 031915194-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             14,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007401
Responsavel.: VALCILENE ALVES DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 621745414-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008099
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492   de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a virem 
pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  
1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/02/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRE MOTOS
CPF/CNPJ....: 255863808-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,53
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008136
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.356,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007547
Responsavel.: JEFFERSON ALVES OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010905232/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            741,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006961
Responsavel.: MARCONDES BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012260981/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            683,95
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007375
Responsavel.: MURILO SABINO DE MOURA
CPF/CNPJ....: 008986842/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.040,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007089
Responsavel.: NELMA DE LIMA NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 013588505/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.424,29
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007702
Responsavel.: NELMA DE LIMA NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 013588505/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.426,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

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

aos interessados a retificação no Aviso de Licitação do Pregão Presencial 008/2013, publicado no D.O.E. 
e no Jornal A União do dia 09/02/2013, da seguinte forma: onde se lê: Aquisição de Pães e Produtos de 
Panificadora destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida, leia-se: Aquisição de Tecidos destinados 
ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. Desta forma, fica a presente licitação republicada com abertura 
para o dia 01/03/2013 às 09h00min (Horário Local). O Edital e seus anexos permanecem a disposição na 
sede da Prefeitura de Sumé, situada à Avenida 1º de Abril, S/N, Centro – Sumé - PB. Sumé - PB, 18 de 
fevereiro de 2013.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00004/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Motocicletas, OKM, ano e 
modelo: 2013, motor a partir de 124,1cc. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 007/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: 
licitacoessolanea@hotmail.com 

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2013.

AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00005/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Expediente 
destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. E-mail: licitacoessolanea@hotmail.com 

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2013.

AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 05 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
destinados a Merenda Escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacoessolanea@hotmail.com 

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2013.

AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL No 004 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013
Convoca a Conferência Municipal da Cidade de Mogeiro/PB e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB, usando das suas atribuições legais, e tendo em vista a 

Resolução Normativa nº 14, de 06 de junho de 2012, do Conselho Nacional das Cidades.

DECRETA:
Art. 1o - Fica convocada a Conferencia Municipal da Cidade de Mogeiro/PB, a ser realizar no dia 

04/04/2013, sob a coordenação da Prefeitura Municipal de Mogeiro/PB.
Art. 2o - A Conferencia Municipal da Cidade de Mogeiro/PB, terá como temática: “Quem muda a 

cidade somos nós: Reforma Urbana já” e construirá propostas para subsidiar as discussões da 5ª 
Conferencia Estadual das Cidades e da 5ª Conferencia Nacional das Cidades.

Art. 3o - A Conferencia Municipal da Cidade de Mogeiro/PB, será presidida pelo Prefeito Municipal 
e na sua ausência ou impedimento eventual pelo Secretário de Ação Social.

Art. 4o - A Comissão Preparatória, composta por representação do poder público municipal 
e da sociedade civil, será responsável pela organização da Conferencia Municipal da Cidade de 
Mogeiro/PB, observando o disposto no Regimento da 5ª Conferencia Nacional das Cidades e no 
Regimento da Etapa Estadual.

Art. 5o - Caberá a Conferencia Municipal da Cidade de Mogeiro/PB, elaborar relatório final, a 
partir da sistematização das propostas aprovadas e encaminhar a Comissão Preparatória estadual 
e eleger os delegados para a 5ª Conferencia Estadual das Cidades.

Art. 6o - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO 
aos 14 de fevereiro de 2013.

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de frutas e verduras 
diversas, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 18 de Fevereiro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00010/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de frutas e verduras 
diversas, destinado a Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.

Rio Tinto - PB, 18 de Fevereiro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 07:30 horas do dia 04 de março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execuções do serviços de transporte  
escolar e diversos, destinado a rede de ensino municipal e as secretarias deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.

Jacaraú - PB, 18 de Fevereiro de 2013

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00012/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Feve-
reiro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
serviços técnicos especializados em topografia e agrimensura para atender a demanda de projetos. 
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) 3562-1023.

Poço Dantas - PB, 18 de Fevereiro de 2013

MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Março de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para os serviços de transportes de estudantes destinados ao atendimento desta edilidade,conforme 
descrição contida no anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 13:00 as 
18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 18 de Fevereiro de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00010/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 15:00 horas do dia 01 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) veículo 
de fabricação nacional, tipo pick-up, cabine dupla com 04 (quatro) portas, tração 4 x 4,. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.

Joca Claudino - PB, 18 de Fevereiro de 2013

AURELIANO BATISTA DUARTE
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) veículo de 
fabricação nacional, automotor, motor 1.0. com capacidade para 05 (cinco) passageiros. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.

Joca Claudino - PB, 18 de Fevereiro de 2013

AURELIANO BATISTA DUARTE
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para coleta de resíduos sólidos no município de Uiraúna - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de: Uiraúna
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uiraúna e:
CT Nº 00001/2013 - 03.01.13 - RPC ENGENHARIA LTDA - R$ 90.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2013.
OBJETO: Contratação de empresa para coleta de resíduos sólidos no município de Uiraúna - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Infra-estrutura.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 03/01/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes escolar diversos, destinado a rede de ensino estadual, junta a esta prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 18 de Fevereiro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO RESULTADO DE JULAGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

A Presidente da CPL torna público o resultado do julgamento de habilitação Processo Administrati-
vo nº 002/2013 - Tomada de Preços nº 001/2013. Objeto Contratação de empresa de engenharia civil 
para a execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Laje de Onça na Zona 
Rural do Município de São José de Princesa. Habilitada empresa CEDRO ENGENHARIA LTDA-CNPJ 
07.940.834/0001-26. Inabilitada CONSTRUTORA PIRES LTDA-ME-CNPJ 09.230.424/0001-17.Com 
fulcro no art. 109 inc. I alínea “a” da Lei 8.666/93, fica aberto o prazo de 5(cinco) dias úteis para 
interposição de recursos. Caso não haja recurso fica marcado o dia 27/02/2013 às 09:00 horas 
para abertura do envelopes proposta de preço. Informações pelo fone (83) 3491-1003. São José 
de Princesa-PB. 18/02/2013. Soneide José de Sousa-Presidenta da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 001/2013 - REPETIÇÃO. Objeto: Contração de empresa especializada 
para a realização de diversos serviços de procedimentos médicos destinados a pessoas carentes 
do município. Data do recebimento dos envelopes abertura e disputa dia 04/03/2013 às 09:00 ho-
ras. Edital poderá ser retirado na sala da CPL nos dias úteis das 08:00h às 12:00h a Rua Capitão 
Man2el Lopes, s/n centro Informações pelo fone (83) 3491-1003. São José de Princesa-PB. 18 de 
Fevereiro de 2013. Soneide José de Sousa-Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Selecionar Empresa para o fornecimento de pneus e acessórios para suprir a frota 

municipal de Bom Sucesso/PB.
PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB.
Contratado: Anailton Araújo Tavares-ME, CNPJ n° 09.470.804/0001-29.
VALOR: R$ 127.358,00 (cento e vinte e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.30.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Convênios.
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados da expedição da Ordem de compra.

Bom Sucesso - PB, 04 de fevereiro de 2013.

IVALDO WASHINGTON DE LIMA
CARPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 013/2013
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
No 013/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo 
de merenda escolar. Data de Abertura: 04/03/2013 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 18 de fevereiro de 2013.

Pedro Mineiro Firmo Júnior
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL No 014/2013 - SRP
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
No 014/2013, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para contratação de 
clínica especializada para realização de exames por imagem.. Data de Abertura: 04/03/2013 às 
15:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando 
Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 18 de fevereiro de 2013.

Pedro Mineiro Firmo Júnior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Termo Aditivo ao Contrato nº. 02.06.1.2012.
PARTES: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-PB e K1 Construções, Comércio e Serviços 

Ltda.-ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para a construção Cisternas no município 

de Bom Sucesso/PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do Prazo contratual em 300 (trezentos) dias, com término 

para o dia 28 de outubro de 2013.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Ivaldo Washington Lima - Prefeito e Karllyan Handrykson Santos Bezerra – 

Sócio Administrador.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00005/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes escolar diversos, destinado a rede de ensino municipal deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 18 de Fevereiro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO 

A Pregoeira oficial da Prefeitura Municipal de Natuba torna público o adiamento do Pregão 
Presencial nº 002/2013, por motivos superiores.

Pregão Presencial n°002/2013 - Objeto: Fornecimento parcelado de pneus (nacionais) e câmaras 
de ar, destinados a frota de veículos do município de Natuba/PB, até o fim do corrente ano. Abertura 
dia 04 de março de 2013, as 09:00h, a sessão pública será realizada no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Natuba. Natuba,15 de fevereiro de 2013.Taíza Freire do Vale, Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO 
A Pregoeira oficial da Prefeitura Municipal de Natuba torna público o adiamento do Pregão 

Presencial nº 003/2013, por motivos superiores.
Pregão Presencial n°003/2013 - Objeto: Aquisição de veículos 0km,  capacidade para 05 

passageiros (incluindo o motorista), na cor branca, ano/modelo 2013/2013, 04 portas, motor 1.4 
FLEX, com potência mínima de 85CV e cambio de 05 marchas a frente e na ré; Suspensão normal, 
pneus aro 14, opcionais mínimos: Ar condicionado; para compor a frota mecanizada do  município 
de Natuba/PB. Abertura dia 04 de março de 2013, as 14:00h, a sessão pública será realizada no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Natuba.

Natuba,15 de março de 2013.

Taíza Freire do Vale
Pregoeira

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 009/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, no dia 13/03/2013 as 10:00 horas, 
tendo como objetivo: Aquisição de Materiais Elétricos Destinados a Manutenção da Iluminação 
Publica da Cidade de Pitimbu e Seus Distritos. Maiores informações e aquisição do edital completo 
na Rua Padre Jose João nº 31 – Centro – PITIMBU/PB – CEP: 58.324-000 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: 083-3299-1016.

Pitimbu 18 de Fevereiro de 2013.

Aucledomir Nunes Gomes 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA No DP00003/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2013, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE CARRO-PIPA PARA A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA 
AS VÍTIMAS DA SECA ATRAVÉS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ MUNIZ VICENTE DE LIMA - R$ 14.000,00; 
VERONILSON ALVES DA SILVA - R$ 14.000,00.

Dona Inês - PB, 07 de Fevereiro de 2013

ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00003/2013.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARRO-PIPA PARA A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSIS-

TENCIA AS VÍTIMAS DA SECA ATRAVÉS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 07/02/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARRO-PIPA PARA A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSIS-

TENCIA AS VÍTIMAS DA SECA ATRAVÉS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA..
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: CONVÊNIO Nº 019/2013 - SECRE-

TARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA.
VIGÊNCIA: até 07/04/2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00010/2013 - 07.02.13 - JOSÉ MUNIZ VICENTE DE LIMA - R$ 14.000,00
CT Nº 00011/2013 - 07.02.13 - VERONILSON ALVES DA SILVA - R$ 14.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL No 00001/2013
No item 2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação 

para execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 08:30 
horas do dia 25 de Fevereiro de 2013, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos 
envelopes. Lêa-se: 2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a 
habilitação para execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial 
até as 08:30 horas do dia 22 de Fevereiro de 2013, no endereço constante do preâmbulo deste 
instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura 
dos referidos envelopes.

Araruna/PB, 15 de fevereiro de 2013.

Ubiratan Batista da Silva
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 009/2013
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, Torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 009/2013. 
Não compareceu nenhum interessado ao certame, sendo considerada como licitação DESERTA.

Ibiara-PB, 18 de Fevereiro de 2013.

HOSANA GONSALO DA SILVA 
Presidente da CPL
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