
clima & tempo
Sertão

29o Máx.
24o  Mín.

35o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,964 (compra) R$ 1,966 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,930 (compra) R$ 2,030 (venda)
EURO   R$ 2,609 (compra) R$ 2,611  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

01h24

13h45

1.9m

2.0m

baixa 07h30 0.8m

l IPTU da capital pode ser pago com desconto de 15% até 28 de fevereiro

l UFPB realiza inscrições até sábado para reopção interna de curso e turno

l Centro do IFPB em Cabedelo inscreve para 125 vagas em cursos gratuitos
 
l Projeto Quinta com Jazz apresenta o músico Alquimides Daera na Estação Ciência

Ano CXX
Número 017

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb
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TJ decide que permuta do 
terreno da Acadepol é legal

A Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça manteve, 
por unanimidade, a decisão da 
Primeira Vara da Fazenda Pú-
blica da Capital, que confirmou 
a legalidade da permuta do 
terreno da Acadepol feita pelo 
Governo do Estado. PágINA 4

baixa 20h04 0.6m

jornalauniao.blogspot.com
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PágINA 13

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Receita Federal 
fecha o cerco à 
sonegação com a 
nova malha fina

Saúde realiza 
trabalho de 
prevenção à 
dengue na PB

Ricardo inaugura 
hospital que vai 
beneficiar mais 
de 20 mil pessoas

Oposição 
descumpre acordo 
e obstrui pauta 
de votação na AL

Estado vai investir 
R$ 63 mi na área 
de segurança 
pública este ano

No seRtão

legislativo

melhoRias
O Governo do Estado 

investiu mais de R$ 1,5 mi-
lhão na obra e aquisição de 
equipamentos do Hospital 
Distrital de Belém do Brejo 
do Cruz. PágINA 4

A sessão de ontem da As-
sembleia Legislativa acabou 
com a oposição descumprindo 
o acordo de votar integralmen-
te a pauta definida na ordem 
do dia e obstruindo a votação 
da PM que trata do reajuste 
dos servidores. PágINA 18

O dinheiro será aplicado na 
construção de 19 novas delega-
cias e na compra de material 
bélico. O secretário de Seguran-
ça, Claudio Lima, refutou dados 
divulgados pelo Ministério da 
Justiça, apontando que estes 
estão defasados.  PágINA 17

ovos de Páscoa já enfeitam os corredores dos principais supermercados da capital PágINA 14

Foto: ortilo antônio

2oCaderno
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Foto: secom-PB

PágINA 3

Professor Fernando 
Vasconcelos fala 
sobre a legislação e o 
comércio pela internet

ENTREVISTA

Esportes

Treze e Auto 
Esporte fazem 
duelo de opostos 
pelo Paraibano Paraibano Jorge (E) vai em 

busca de mais um título na 
etapa de JP PágINA 21

série Red Luna de trilogias 
fantásticas é lançada pela 
Editora gutenberg PágINA 5 CDRM inicia nova etapa de perfuração de poços PágINA 15

PágINA 23

Foto: CBv/Divulgação



                       

Conhecido no mundo inteiro 
pela hospitalidade de sua gente e 
pela salutar convivência com os di-
vergentes de toda natureza, o Bra-
sil teve abalada, nos últimos dias,  a 
sua imagem de “boa terra”, em razão 
das constrangedoras cenas provoca-
das por um grupo de manifestantes 
escalados para comandar protestos 
contra a visita da blogueira cubana 
Yoani Sánchez ao país. 

Uma das principais vozes dissi-
dentes do governo de Cuba, Yoani foi 
recebida, tanto em Recife quanto em 
Salvador, aos gritos de “mercená-
ria” e “agente auxiliar da CIA”, e por 
pouco não foi atingida por maços 
de dólares falsos atirados contra si, 
numa leviana insinuação de que ela 
sempre esteve e está a serviço dos 
“inimigos” de Cuba. 

É óbvio que ninguém está obri-
gado a concordar com as ideias da 
blogueira nem muito menos forçado 
a trata-lacomo ícone da liberdade 
que os cubanos tanto anseiam. Mas é 
fora de dúvida que, em nome da plu-
ralidade de opiniões e da civilidade 
política, não poderia ela ser alvo das 
hostilidades de um grupo minori-
tário que sequer deixou-a falar ou, 
quem sabe, responder às acusações 
que lhe estavam sendo dirigidas. 

Democracia e liberdade de opi-
nião não podem descambar para 
manifestações de fanatismo retró-
grado. Ao comentar em seu blog es-
sas manifestações, quando de sua 

chegada ao Brasil, Yoani Sánchez fri-
sou que o grupo de extremistas que 
impediu a projeção do filme de Dado 
Galvão em Feira de Santana era algo 
mais que alguns poucos adeptos in-
condicionais do governo cubano. 
“Todos tinham, por exemplo, o mes-
mo documento, impresso e colorido, 
com uma lista de mentiras sobre 
mim, todas maniqueístas e fáceis 
de rebater em uma simples conver-
sa. Repetiam um roteiro idêntico e 
batido, sem ter a menor intenção de 
escutar a resposta que eu pudesse 
dar”.

Esse é o ponto: os manifestantes 
não queriam ouvir nada. Tinham um 
roteiro a seguir e cumpriam missão. 
O protesto havia sido encomendado. 
Material desqualificando a bloguei-
ra foi distribuído na própria embai-
xada de Cuba, inclusive a funcioná-
rios do governo brasileiro. O caso 
ganhou tal proporção que até o Con-
gresso Nacional revolveu recebê-la 
numa espécie de desagravo. 

Dos congressistas, quem melhor 
definiu a situação foi o senador Edu-
ardo Suplicy, também ele chamado 
de traidor por ter comparecido à re-
cepção a Yoani na Bahia. Disse ele: 
“Eu defendo a Revolução Cubana, 
mas quero que ela se mova na dire-
ção de se prover efetiva liberdade 
de ir e vir, liberdade de opinião, de 
imprensa e de formação de partidos 
políticos”. 

Sensatas palavras, as do senador.

O conde de Beccaria é considerado a 
pedra fundamental do Direito Penal mo-
derno, assim como da sociologia jurídica. 
Que o seja. O conde se diz contrário à pena 
de morte. Que a pena seja proporcional 
ao delito, e que a certeza de sua aplicação 
substitua a gravidade de sua medida. Mas 
o conde se diz claramente favorável à 
aplicação da pena de morte aos sediciosos. 
Isso é, aos que se levantarem contra o rei e 
sua classe de aristocratas e apaniguados. 

Então o conde não é contra a pena 
de morte. Ele quer a forca, ou o garrote, 
ou a degola, ou o pelotão de bacamartes 
para os sediciosos, os revolucionários, os 
amotinados. O conde quer a pena de mor-
te para Dilma Rousseff, Tiradentes, Frei 
Caneca, Carlos Prestes, Carlos Marighela, 
Carlos Lamarca e outros heróis. Ou seja, 
o conde quer a pena de morte só para 
os heróis, os inimigos da aristocracia, os 
aliados do povo. Eis uma contradição de 
Beccaria. A pena de morte para quem é a 
favor do povo e contra seus exploradores 
e opressores.

Mas o conde é pela pena proporcional 
ao delito; entende, ainda, que a certeza 
da punibilidade é mais dissuasória que a 

gravidade da pena. O que dizer do delito 
do “serial keller”? Qual pena será propor-
cional ao seu crime de estupro seguido 
de morte contra dezenas de mulheres 
indefesas?  Qual pena será proporcional 
ao crime do pistoleiro que mata centenas, 
milhares de pessoas a troco de dinheiro? 
Não faz muito tempo se descobriu, em 
Pernambuco, uma quadrilha especializa-
da em pistolagem que já havia executado 
mais de cinco mil pessoas. Qual pena será 
proporcional a esses criminosos? O que foi 
feito deles?

Não vejo o caráter proporcional da 
pena na sua aplicação. Não vejo a pena 
como punitiva ou dissuasória do crime, 
embora possa vir a ser. Reeducadora será 
muito difícil de chegar a tanto; é difícil 
educar, reeducar é muito mais difícil. 
Principalmente reeducar quem nunca 
foi educado, quem chegou à idade adulta 
sem educação. A dita pena deve perder 
seu caráter de pena para ser medida pre-
ventiva de reincidência (mpr). Cerca de 
75% dos apenados brasileiros reincidem. 
Se a mpr lhes for aplicada, a reincidência 
e a criminalidade cairão muito, como 
queria Beccaria.  

Editorial

Um
Uma boa ideia está no papo

Protesto encomendado

Contradição de Beccaria

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

O Direito Canônico facultava o acesso ao papado a qualquer 
mortal ungido pelo batismo”

O conde quer a pena de morte para Dilma Rousseff, Tiradentes, 
Frei Caneca, Carlos Prestes, Carlos Marighela, Carlos Lamarca”
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Os representantes das construtoras 
que atuam nas obras da transposi-
ção do São Francisco passaram aper-
to ontem, com os senadores paraiba-
nos, na audiência pública, no Senado, 
na Comissão Externa para acompa-
nhar os programas da Transposição, 
que é presidida por Vital Filho.
Os senadores Cícero e Cássio cri-
ticaram o “pacto de silêncio” dos 
representantes das construtoras  
envolvidas na transposição perante   
à comissão.  Cássio foi além, teve 
requerimento aprovado,  em que 
pede cópias de todos os contratos 
e aditivos referentes às obras da 
transposição. Os representantes de 
outras construtoras que faltaram à 
audiência pública  foram “reconvida-
dos”  pelo presidente Vital Filho.

Nos supermercados a impressão 
é a de que a fiscalização sumiu, 
permitindo a explosão de aumen-
to de preços. Alguns produtos da 
cesta básica estão cerca de 40% 
mais caros, como é o caso do ovo, 
frango,  trigo, legumes e verduras. 
Um aumento em cascata na es-
teira do reajuste nos preços dos 
combustíveis.

A Agência Nacional de Saúde já aplicou 
nada menos de R$ 1,02 milhão em mul-
tas à Unimed, um dos maiores planos de 
saúde privados do País, todas elas pela 
negativa cobertura de  atendimento aos 
associados na rede hospitalar em dez 
estados.

TRIO PARAIBANO

ALTA DE PREÇO

DESRESPEITO

MEDICINA EM CAJAZEIRAS

MORDOMIAS

Attílio Converti, professor doutor 
da Universidade de Gênova, Itália,  
profere palestra dia 21 de março 
sobre “Aspectos Bioquímicos e Mi-
crobiológicos do Processo de Diges-
tão Anaeróbica”, no  Pós-Graduação 
em Ciências Farmacêuticas da Uni-
versidade Estadual da Paraíba.
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Pontífice do marketing político no 
alto clero publicitário da Paraíba, Car-
los Roberto de Oliveira abriu, sábado 
passado, o portal da Folha de S. Paulo 
e se deparou com a seguinte manchete: 
“Em tese, todo homem batizado pode 
ser papa”. Baixou-lhe, prontamente, 
o espírito do Seminário Diocesano, 
que cursou na década de 1950, em 
João Pessoa. Não era para menos. Nos 
bancos da provecta instituição, então 
sediada nos domínios do Parque Barro-
co de São Francisco, ele aprendera que 
o Direito Canônico facultava o acesso 
ao papado a qualquer mortal ungido 
pelo batismo. Assim falava Zaratrusta, 
quero dizer, assim rezava a lei da Igreja 
Católica, até que, em 1996, João Paulo 
II mandou o rebanho do baixo clero 
tirar o cavalinho da chuva.

Na época em que vigia a norma, 
Carlos Roberto não cogitou para si a 
possibilidade de almejar o papado. 
Nem foi ele - mas, sim, um colega de 
batina, José Ferreira Ramos - quem 
cunhou a frase celebrizada no folclore 
político paraibano: “Tarcísio Burity 
deixou o Seminário porque viu que da 
Paraíba não sairia Papa”. Os três - Car-
los, Zé Ramos e Burity - foram semina-
ristas juntos.

Naqueles tempos, cabe lembrar, 
formou-se no Seminário Diocesano de 
João Pessoa um time de alunos que ba-
tia um bolão em peladas no quintal da 
secular construção e que iria compor o 
quadro de craques do chamado Clube 
de Roma (ou Padraria, em outro jar-

gão), quando os sócios - já sem batina - 
passaram a ocupar posições relevantes 
na vida social do Estado.

Para quem não está ligando o clube 
aos nomes, destacavam-se, na padraria, 
Antônio de Souza Sobrinho, Damião 
Ramos Cavalcanti, José Jackson de 
Carvalho, José Leopoldo de Souza, José 
Loureiro Lopes e Rui Dantas Vieira, 
entre outros. Quase todos migraram 
para o magistério, a maioria chegando 
ao topo da administração universitá-
ria, vale dizer, ao reitorado, na Federal 
ou na Autônoma (atual Unipê), além 
de alcançar a imortalidade na Casa 
de Coriolano de Medeiros. Burity foi 
mais além, governando a Paraíba por 
duas vezes (o Vaticano não sabe o que 
perdeu...).Quanto a Zé Ramos, fez car-
reira no serviço público em Brasília.

Voltando ao portal da Folha de São 
Paulo, tomei conhecimento de que a 
mesma manchete que inspirou Carlos 
Roberto a uma volta ao passado (foi ele 
quem me deu a dica sobre Direito Ca-
nônico), teria animado pessoas próxi-
mas ao ex-Presidente  Luís Inácio Lula 
da Silva a cogitar a candidatura dele à 
sucessão do renunciante Papa Bento 
XVI. O grupo estaria disposto a lutar 
pela revogação do ato de João Paulo II 
que restringiu a admissão ao papado, 
abrindo assim a possibilidade de Lula 
apresentar-se como candidato ao trono 
de São Pedro. E até já teriam escolhi-
do o nome que ele adotaria nas novas 
funções: Papa Luiz Inácio 51. No papo 
do lulismo, seria uma boa ideia. 

Se depender da maioria dos 
deputados da Casa, a Câmara 
Federal não vai acabar o pa-
gamento do décimo quarto e 
décimo quinto salários. Ape-
nas 29 dos 513 parlamentares 
abriram mão do privilégio. O 
projeto, já aprovado, não anda 
para a fase terminativa.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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Saiu ontem, através da Portaria Nº 79, Secretaria de Regulação e  Supervisão da 
Educação Superior, o reconhecimento “em caráter excepcional”, do  curso de Me-
dicina da Universidade Federal de Campina Grande, que funciona em Cajazeiras. 
Havia uma expectativa muito grande em Cajazeiras pelo reconhecimento, pelo 
Ministério da Educação,  deste curso, que  disponibiliza 30 vagas anuais. A Portaria 
autorizativa foi publicada na edição de ontem, do Diário Oficial da União.
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Em boa hora  o prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues (PSDB), 
salvou um patrimônio da cidade, o 
Hospital Pedro I, que agonizava com 
dificuldades financeiras. A prefei-
tura vai assumir integralmente o 
hospital, criado pela Maçonaria e 
com relevantes serviços prestados 
a Campina.

BOA AÇÃO

O concurso aberto pelo BNDES regis-
trou o maior número de  candidatos 
já verificado na história dos certames 
do banco – 137.989. As provas estão 
marcadas para o dia três de março.

CONCURSO



Fernando Vasconcelos
Professor de Direito Civil e escritor

Leis valem para relações 
de consumo na internet

om o aumento do número de sites de compra coletiva, 
está cada vez maior, também, o número de consumidores 
que optam pelas facilidades da compra online. Muitos, 
no entanto, deixam-se levar por ofertas mirabolantes e 
acabam sendo vítimas de verdadeiros golpes. Não sabem 
eles, porém, que assim como as compras físicas, toda 
e qualquer compra feita no mundo online também está 
assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor. O ex-
promotor de Justiça, professor de Direito Civil e Direito 
do Consumidor da UFPB e do Unipê, além de autor do 
livro “Internet: responsabilidade do provedor pelos danos 
praticados”, Fernando Vasconcelos, esclarece alguns 
pontos sobre o tema.

O Código de Defesa do Con-
sumidor é aplicável nas compras 
feitas via internet?

Com certeza. Quando o Código 
do Consumidor foi publicado, em 
1990, não havia ainda essa febre 
de compras pela internet. Isso co-
meçou na década de 90 e culminou 
agora, há dois anos, com o sistema 
de compras coletivas. Mas o código 
fala de fornecimento de produtos 
e serviços, então tudo aquilo que 
for vendido pela internet ou tiver a 
promessa de prestar um serviço é 
abrangido por ele. Todo esse siste-
ma de compras, tanto físicas como 
virtuais, estão abrangidos pelo Có-
digo de Defesa do Consumidor.

E como se prova que o servi-
ço foi contratado?

Hoje, qualquer prova que você 
possa obter, como, por exemplo, um 
e-mail, a impressão de compra, o 
recebimento de algum comunicado, 
tudo isso vale como prova. No início, 
os juízes não davam muito crédito 
a essas provas virtuais, mas como 
todos nós sabemos, hoje, em vários 
tribunais, os próprios processos 
já estão virtuais. Então o e-mail, a 
impressão de qualquer movimen-
tação na conta, uma mensagem de 
confirmação, de pedido, tudo isso é 
aceito pela jurisprudência.

Quando é possível se arre-
pender da compra?

O próprio Código do Consu-
midor, no artigo 49, prevê que, se 
a compra for realizada por meio 
virtual, incluindo telefone e inter-
net, você tem sete dias para se ar-
repender, independentemente do 
produto apresentar ou não defeito. 
Quando o consumidor compra fisi-
camente, ele não tem direito de ar-
rependimento porque se presume 
que ele testou o produto; já com-
prando virtualmente ele não tem 
essa facilidade. Então a lei deu essa 
possibilidade de em sete dias ele se 
arrepender da compra.  Nesse caso, 
o consumidor deve entrar em con-
tato com o fornecedor para fazer a 
devolução. Geralmente eles exigem 
que o consumidor pague a despesa 
do correio – também não era justo 
que o fornecedor pagasse.  

Quais os principais proble-
mas encontrados hoje nas rela-
ções de consumo na internet?

Hoje, o que dá mais problema 
são esses sites de compra coletiva. 
Primeiro, esse tipo de problema 
se dá principalmente na prestação 
de serviço. Por exemplo, se você 

contrata um corte de cabelo em 
uma compra coletiva, sem você 
conhecer aquela marca ou ter ou-
vido falar daquele serviço antes, é 
possível que você se decepcione. 
Já na compra de produtos, eu vejo 
diariamente pessoas que mandam 
buscar notebooks. Um notebook 
é um produto caro, de R$ 2 mil 
ou até mais que R$ 2 mil. Então a 
pessoa tem que ter muito cuidado 
para saber a idoneidade da empre-
sa, senão corre o risco do produto 
não chegar. Mas tem uns que se 
aventuram, pegam a primeira ofer-
ta que aparece e já estão compran-
do. Tem que ter muito cuidado. 
Outro caso muito comum são as 
passagens aéreas. Se você compra 
sem ser no site da própria empresa 
aérea, é muito comum você chegar 
lá no aeroporto e dizerem “Não, 
não tem reserva nenhuma aqui no 
seu nome”. O consumidor tem que 
desconfiar dessas ofertas muito 
mirabolantes. Claro que já vende-
ram sanduíche até de 50 centavos, 
isso pode acontecer, mas tem que 
ter cuidado. 

E em relação às restrições 
que aparecem nas ofertas dos 
sites de compras coletivas, como 
“esse serviço só pode ser usado 
de tal a tal hora”, elas são legais?

Veja bem, isso aí é muito discu-
tível. O Código do Consumidor tem 
um capítulo chamado “da oferta e 
da publicidade”. Pelo código, isso 
tem que ficar bem claro. O consumi-
dor tem que tomar conhecimento 
disso com muita clareza, muito des-
taque, porque se ficar qualquer coi-
sa duvidosa, o consumidor vai levar 
vantagem. Porque tem outro artigo, 
o artigo 47, que diz que as cláusulas 
contratuais serão interpretadas em 
favor do consumidor. E lá na frente, 
o artigo 51, fala das cláusulas abu-
sivas. Ele diz que são nulas de pleno 
direito as cláusulas abusivas. Então 
existem algumas cláusulas que eles 
colocam no contrato, em letras bem 
miudinhas, que não dão ao consu-
midor a oportunidade de entender. 
Nesses casos, a vantagem é do con-
sumidor. 

E nos casos do consumidor 
comprar um serviço ou um produ-
to e, de repente, a empresa desa-
parecer?

Se isso for vinculado ao Mer-
cado Livre, você joga a responsa-
bilidade no Mercado Livre. Se não 
foi, se chegou ao seu e-mail uma 
oferta ou se você viu aquele site e, 
depois de ter comprado o produto, 

Nenhum 
banco manda 
e-mail para 
pessoa 
mandando 
fazer o 
cadastro

C

ele sumiu, aí vai ser o mesmo que 
acontece no mundo físico. O ad-
vogado vai ter que pesquisar para 
ver se tem algum endereço físico 
daquilo ali na Receita Federal, ver 
se tem algum CNPJ, vai ser penoso. 
Mas isso acontece também no mun-
do físico. Quantas empresas fecham 
as portas e enganam as pessoas e 
você fica procurando cobrar aquilo 
e não consegue? Aí você vai ter que 
pesquisar. Infelizmente vai ter esse 
ônus ao consumidor. 

Então os sites de compra co-
letiva também podem ser respon-
sabilizados pelas ofertas que são 
disponibilizadas neles?

Eu tenho um livro chamado 
“Internet: responsabilidade do pro-
vedor pelos danos praticados”, no 
qual eu abordo a responsabilidade 
desses provedores de hospedagem, 
que na linguagem de internet são 
chamados de hosters. Esses prove-
dores são o seguinte: ele hospeda o 
site, então se alguém acessa aque-
le site através desse provedor, ele 
também responde à ação. Quando 
é possível, o bom é entrar com ação 
contra os dois – a empresa e o hos-
pedeiro. Se a empresa sumir, no 
entanto, então entra-se com a ação 
contra o hospedeiro. O hospedei-
ro pode até ser obrigado pelo juiz 
a fornecer os dados daquele outro 
que sumiu. Porque, pelo menos se 
presume, ele deve ter o contrato de 
hospedagem. 

Quais os órgãos de defesa 
que podem ser acionados caso o 
consumidor se sinta lesado?

Hoje nós temos os dois Pro-
cons, o Municipal e o Estadual, que 
funcionam razoavelmente bem, e 
temos a Curadoria do Consumidor 
no Ministério Público. Eles não têm 
o poder da Justiça, mas geralmente 
resolvem entre 60 a 70% dos casos 
que chegam até eles, na base do 
acordo. Geralmente é rápido, com 
um mês, dois meses, você consegue 
resolver isso. Já os casos que vão 
para o Juizado Especial é que a coisa 
já está demorando, devido à grande 
procura.

Quais os principais cuidados 
que os consumidores devem ter 
para não serem lesados nessas 
compras pela internet?

Além das que eu já falei, como 
estar atento à ofertas mirabolan-
tes, você tem que ter um antivírus 
potente no seu computador, que a 
qualquer ameaça ele pode dar si-
nal. Deve ter também um sistema 
de controle de e-mails, alguns pro-
vedores, como Terra e UOL, já têm, 
quem faça a filtragem de e-mails 
advindos de endereços que você 
nunca recebeu antes. No início, eu 
tinha muito cuidado em colocar 
meu cartão de credito em compras 
pela internet, mas hoje eu compro 
passagem, reservo hotel, sem pro-
blema nenhum. 

Muita gente sofre problemas 

porque é descuidado, não pesquisa. 
Se chega um e-mail me oferecendo 
uma oferta da TAM, eu mando um 
e-mail de volta, perguntando se re-
almente é da TAM. Quando não tem 
resposta, eu sei que não é verdade. 
A pessoa tem que estar atenta tam-
bém a nunca abrir sites que man-
dam fazer cadastros. Nem Banco 
do Brasil, nem Caixa Econômica, 
nenhum banco manda e-mail para 
pessoa mandando fazer o cadastro. 
Quando clicou ali, já dançou. Exis-
te um site, o reclameaqui.com.br, 
para reclamações de consumidores, 
onde o consumidor pode fazer uma 
pesquisa e ver o perfil das princi-
pais empresas que mais recebem 
reclamações. 
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Em cima da hora

TJ diz ser legal permuta de terreno
AcAdEpol

O relator do Agravo foi o 
juiz convocado João 
Batista Barbosa

A Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba manteve, à unani-
midade, decisão da Primei-
ra Vara da Fazenda Pública 
da Capital, que confirmou 
a legalidade da permuta de 
bens imóveis feita entre o 
Estado (terreno da Acade-
mia de Polícia, em Manga-
beira) e empresas privadas 
(um terreno do Geisel), 
ao negar provimento ao 
Agravo de Instrumento nº. 
2002011.050961-5. O re-
lator do Agravo foi o juiz 
convocado João Batista Bar-
bosa.

Agravo
O Agravo de Instru-

mento foi impetrado por 
Edir Marcos Mendonça 
contra o Governo do Esta-
do, a Assembleia Legisla-
tiva, o Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento (FAIN) e 
a Futura Administração de 
Imóveis Ltda. Ele afirmou 
que a decisão agravada não 
analisou a “nulidade da au-
torização legislativa, não só 
porque a anterior venda do 
terreno do Geisel à Futura 
Administração de Imóveis 
Ltda ocorreu desacautela-
da de concorrência pública, 
avaliação prévia, autoriza-
ção legislativa e desvio de 
finalidade pública, mas pela 
ocorrência de prejuízos ao 
erário”.

Em seu voto, o magis-
trado convocado, João Batis-
ta Barbosa, invocou decisão 
do próprio Tribunal de Jus-
tiça, através do julgamento 
do Mandado de Segurança 
n. 999.2012.000221-0/001, 
publicada no DJ eletrôni-
co do dia 11 de janeiro de 

2013, na qual foram afasta-
das as teses de ilegalidade 
da permuta, reconhecendo-
se a desobrigação de reali-
zação de licitação, a ausên-
cia de prejuízo ao erário 
público e a inexistência de 
tredestinação ilícita do bem 
desapropriado.

Ele lembrou ainda que 
restou consignado que 
a permuta entre os bens 
imóveis foi precedida de 
necessária avaliação, de 
autorização legislativa e 
de celebração de Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) perante o Ministério 
Público Estadual.

“Inexistindo prova 
inequívoca da ilegalidade 
apontada na permuta de 
bens imóveis entre o Estado 
da Paraíba e empresas pri-
vadas, denega-se a preten-
são de suspensão da citada 
troca a título de tutela ante-
cipada, não havendo óbice, 
todavia a que eventual ile-
galidade deste negócio ju-
rídico seja reconhecida em 
superveniente e fundamen-
tada decisão exauriente”, 
ressaltou João Batista.

O magistrado destacou 
que também inexiste perigo 
de dano irreversível ou de 
difícil reparação, pois, “aca-
so se conclua pela ilegalida-
de da permuta entre ambos 
os terrenos, fato que ense-
jará o consequente desfazi-
mento do negócio jurídico, 
o Estado da Paraíba, não 
sofrerá prejuízos, porque, 
além do investimento na 
construção civil estar sendo 
realizado, inicialmente, às 
custas das empresas priva-
das (a quem eventualmente 
caberá o desfazimento das 
obras), a estrutura física 
da Acadepol, não será afe-
tada, haja vista os limites 
da decisão proferida no MS 
999.2012.000221-0/001”.

Após 10 anos, as mulheres de 
Belém do Brejo do Cruz, no Sertão, 
poderão dar à luz a seus filhos no-
vamente no município.  O gover-
nador Ricardo Coutinho inaugu-
rou, na manhã dessa quarta-feira 
(20), o Hospital Distrital, que vai 
beneficiar mais de 20 mil pessoas 
do Sertão paraibano e cidades cir-
cunvizinhas. Para isso, foram assi-
nados termo de cessão de uso do 
hospital para a Prefeitura local e 
um convênio para que o Governo 
do Estado faça o repasse mensal de 
R$ 75 mil para o custeio da unidade 
hospitalar. O investimento na obra 
física e compra de equipamentos é 
superior a R$ 1,5 milhão.

Durante a solenidade, bas-
tante prestigiada pela população 
e lideranças políticas, o governa-
dor Ricardo Coutinho revelou que 
com a entrega da unidade a atual 
gestão atinge a marca de 25 gran-
des obras na área de saúde, como 
hospitais, Unidades de Pronto 
Atendimento - UPA e unidades de 
atendimentos especializados, que 
representam um investimento de 
R$ 750 milhões nesses dois anos.  E 
enfatizou que com o Hospital Dis-
trital de Belém do Brejo do Cruz 
o Estado chega aos 568 leitos em 
dois anos e 40 dias de governo, 
“uma quantidade que demonstra  
o quanto a Paraíba avança na inte-
riorização dos serviços de saúde”.

Ricardo afirmou que o hospi-
tal moderno e bem equipado re-
presenta a realização de um sonho 
da população; e destacou a impor-
tância da participação da Prefeitu-
ra de Belém de Brejo do Cruz na 
realização da obra, que garantirá 
o atendimento dos habitantes da 

Hospital beneficia mais de 20 mil
SAÚdE NA pARAÍBA

região em diversas especialidades 
como endoscopia, ultrassonografia, 
dermatologia, endoscopia, ecocar-
diograma, eletrocardiograma, fisio-
terapia e odontologia. O hospital 
conta ainda com dois leitos de clí-
nica cirúrgica, dois leitos de clínica 
médica,  dois leitos de pediatria, 
dois leitos de obstetrícia,  dois lei-
tos de observação adulto, três leitos 
de observação pediátrica, um bloco 
cirúrgico com uma sala de cirurgia, 
dois leitos de recuperação anestési-
ca e dois  quartos de pré-parto, par-
to e puerpério além do  laboratório 
e serviço de raio X.

O prefeito de Belém do Brejo do 
Cruz, Germano Lacerda da Cunha, 
destacou a parceria e o compro-
misso do Governo do Estado para 
a abertura do hospital. “Assinamos 
o termo de municipalização porque 
encontramos o apoio do Governo 

e a população se sente feliz; e te-
nho a certeza que nos próximos 200 
anos não haverá outra obra tão re-
levante para nosso município como 
o hospital”, frisou.  

Para o prefeito Germano 
Cunha, a inauguração da unidade 
de saúde não vai apenas beneficiar 
cidades da região, a exemplo de 
São José do Brejo do Cruz e Brejo 
do Cruz, mas evitar que os pacien-
tes tenham que se deslocar para 
os grandes centros, a exemplo de 
João Pessoa e Campina Grande. 
“Depois de 10 anos temos a ale-
gria de ver nascer aqui nesta uni-
dade os filhos de Belém do Brejo 
do Cruz”, ressaltou. Ele também 
agradeceu ao Governo por outras 
obras, como a estrada que liga o 
município a Brejo do Cruz e a Patu 
(RN), as obras de saneamento, o gi-
násio de esporte e o ônibus escolar.

Ricardo disse que a atual gestão atinge a marca de 25 grandes obras na área de saúde
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As contratações comer-
ciais da Caixa Econômica Fe-
deral na Paraíba chegaram R$ 
2,2 bilhões no ano de 2012, 
766 milhões a mais que em 
2011, recursos estes desti-
nados aos financiamentos à 
produção de empresas e para 
o consumo das famílias parai-
banas. O resultado da Insti-
tuição foi impulsionado pela 
sua carteira de crédito, que 
evoluiu 42% nos últimos 12 
meses e encerrou o ano com 
saldo de R$ 353,7 bilhões.  

A Caixa Econômica Fe-
deral encerrou o ano de 
2012 com lucro líquido acu-
mulado de R$ 6,1 bilhões, 
17,1% maior que o obtido 
em 2011, e retorno médio de 
27,2%. O total de ativos ad-
ministrados em dezembro 
era de R$ 1,3 trilhão. Desse 
valor, R$ 702,9 bilhões re-
ferem-se a ativos próprios, 
evolução de 37,8% em rela-
ção a dezembro de 2011.

A expansão da carteira 
foi influenciada pelo Pro-
grama Caixa Melhor Crédito, 
lançado em abril, que tem 
como pilares a redução das 
taxas de juros e o aumento 
do volume de recursos dis-
poníveis ao mercado, além 
da orientação para o crédito 
consciente. 

A Caixa observa com ri-

gor as melhores práticas de 
gestão de risco, as quais ga-
rantiram a manutenção em 
2,08% do índice de inadim-
plência, praticamente o mes-
mo patamar apresentado ao 
final de 2011. Em dezembro, 
cerca de 92% do crédito na 
Caixa estava concentrado 
nos ratings AA a C, enquanto 
o índice de Basiléia encerrou 
o ano em 13,0%, 2 p.p. acima 
do limite mínimo exigido.

No ano, 6,7 milhões de 
novos correntistas e poupa-
dores iniciaram relaciona-
mento bancário com a Caixa, 
sendo 385 mil somente na Pa-
raíba. Apenas correntistas no 
segmento de pessoas físicas 
foram 3,1 milhões, incluindo 
as contas Caixa Fácil, enquan-
to no segmento de pessoas 
jurídicas foram 350 mil. Des-
sa forma, a base de clientes 
totalizou 65,2 milhões, uma 
evolução de 11,4% em rela-
ção ao ano anterior. 

O ano de 2012 foi mar-
cado por forte investimento 
na expansão da rede de aten-
dimento. Dos R$ 3,2 bilhões 
investidos, foram aplicados 
R$ 1,0 bilhão na abertura de 
653 novas unidades - 559 
agências e 94 postos de aten-
dimento (PA) - e outros R$ 
2,2 bilhões na infraestrutura 
de suporte aos negócios.

Contratações comerciais 
na PB chegam a 2,2 bi

cAIXA EcoNÔMIcA

Cumprindo determi-
nação do secretário da 
Segurança e da Defesa 
Social, Cláudio Lima, o 
delegado Francisco Ba-
sílio Rodrigues não está 
mais à frente da Delega-
cia de Roubos e Furtos da 
capital desde ontem. Ele 
e outros quatro agentes 
de investigação e um 
motorista policial foram 
denunciados pelo Minis-
tério Público pelos crimes 
de concussão e corrup-
ção, como resultado da 
Operação Concutere, 
realizada pelo GOE.

As portarias assi-
nadas pela delegada 
geral de Polícia Civil, 
Ivanisa Olímpio, foram 
publicadas no DO, no 
qual ainda consta a de-
signação do delegado 
Thiago de Vasconcelos 
Sandes para a titulari-
dade da delegacia e de 
uma nova equipe para 
a Roubos e Furtos, for-
mada por quatro agen-
tes e um escrivão.

Segundo a publica-
ção, também foi dispen-
sado da especializada o 

agente de investigação 
Elenildo Pessoa da Costa, 
preso em flagrante. Os 
outros policiais da equi-
pe envolvidos com os cri-
mes tiveram os locais de 
trabalho transferidos.

De acordo com o 
GOE, delegado, agentes 
e motorista agiam de 
maneira programada 
e procuravam efetuar 
prisões por tráfico de 
drogas e negociavam 
com os acusados para 
que o flagrante fosse 
substituído por um Ter-
mo Circunstanciado de 
Ocorrência, cabível para 
crimes de menor poten-
cial ofensivo.

Foram denunciados: 
o delegado titular, Fran-
cisco Basílio Rodrigues, o 
motorista policial Milton 
Luiz da Silva e os agen-
tes de investigação Luiz 
Márcio da Silva, José Ro-
drigues da Silva Júnior, 
Marcos Antônio Santos 
Filho e Elenildo Pessoa da 
Costa, que foi preso em 
flagrante e autuado por 
posse irregular de arma 
de fogo de uso restrito.

Governo substitui 
equipe da delegacia

RoUBoS E FURToS
Trânsito: álcool 
está relacionado 
a 21 por cento 
dos acidentes

Estudo realizado pelo 
Ministério da Saúde em hos-
pitais públicos revela que o 
consumo do álcool tem forte 
impacto nos atendimentos 
de urgência e emergência 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O levantamento apon-
ta que uma em cada cinco 
vítimas de trânsito atendi-
das nos prontos-socorros 
brasileiros ingeriram bebida 
alcoólica. O estudo também 
mostra que 49% das pessoas 
que sofreram algum tipo de 
agressão consumiram bebi-
da alcoólica. As principais ví-
timas são homens com idade 
entre 20 e 39 anos.

Os dados fazem parte 
do VIVA (Vigilância de vio-
lências e acidentes), estudo 
realizado pelo Ministério da 
Saúde em 71 hospitais que 
realizam atendimentos de 
urgência e emergência pelo 
SUS. Foram ouvidas 47 mil 
pessoas em todas as capi-
tais e no Distrito Federal. 
Os dados foram coletados 
em 2011 e analisados no 
ano passado. O ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, e 
o ministro das Cidades em 
exercício, Alexandre Cordei-
ro Macedo, apresentaram 
os principais resultados na 
terça-feira (19), em Brasília.

Bandidos explodem 
Bradesco de Junco

Os clientes do posto de atendi-
mento avançado do Bradesco de Jun-
co do Seridó deverão procurar qual-
quer agência da instituição bancária 
da Paraíba para serem atendidos. Em 
Santa Luzia está instalada uma agên-
cia com todos os serviços, enquanto 
que em Juazeirinho existe um PAA.

Esta é a orientação da gerência 
regional do Bradesco após a completa 
destruição do posto ocorrido na ma-
drugada de ontem, praticada por as-
saltantes. Ontem, a gerência estava 
reunida na capital e não houve infor-
mação se o prédio será recuperado.

Em Junco do Seridó o posto 
avançado funcionava como uma 
mini-agência na Praça Coronel José 
Ferreira ao lado do prédio da Câmara 
Municipal, possuía um caixa eletrôni-
co e com os serviços essenciais.

Mulher é flagrada 
com drogas no Róger

Uma mulher foi flagrada, on-
tem, tentando entrar na Penitenciária 
Desembargador Flósculo da Nóbrega, 
no bairro do Róger, na capital, com 
maconha escondida no fundo falso de 
uma sacola plástica. De acordo com as 
agentes plantonistas que realizaram 
a revista, a droga foi localizada na 
parte interna da sacola, enrolada com 
fitas adesivas. A acusada foi encami-
nhada para a 2ª Delegacia Distrital.

Segundo as agentes, a droga 
seria entregue a um detento ainda 
não identificado que está recluso no 
4º pavilhão da unidade. Hoje foi dia 
de visitas na penitenciária.
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Shows de Naldo e 
Jorge & Mateus reabrirão a 
Domus Hall em 1o de março
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Cearte inscreve para 
cursos semestrais em 
quatro áreas

Quinta com Jazz 
retorna hoje com show 
de Alquimides Daera 
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ARTES MÚSICA

Projeto Transmídia
Primeiro livro de uma das trilogias fantásticas da Série Red Luna é lançada 
pela Editora Gutenberg e pretende atingir múltiplas plataformas midiáticas 

A Editora Gutenberg, do 
Grupo Editorial Autênti-
ca, aposta mais uma vez 
na revelação de auto-
res nacionais e traz em 
2013 o lançamento da 
série Red Luna, dos es-
critores Gabriel Morato 

e Marcos Inoue. A série será composta 
por três trilogias fantásticas indepen-
dentes, mas que pertencem ao mesmo 
universo, totalizando portanto nove 
livros. O mundo criado pelos jovens 
autores abarca três raças de vampiros 
que se digladiam entre si enquanto se 
alimentam da humanidade: os sugado-
res de sangue, Varnis; os drenadores 
de magia, Devas; e os devoradores de 
emoção, Auras. Esse ano, os três livros 
publicados irão originar cada uma das 
três trilogias que compõem a série. 

É o caso de Red Luna - A biblioteca 
do Czar (Gutenberg, 200 páginas, R$ 
35,90) lançado ontem na Livraria da 
Vila, no Shopping Pátio Higienópolis, 
em São Paulo. Nele, os leitores poderão 
adentrar no violento mundo dos Varnis, 
em uma narrativa que se passa na Euro-
pa, no período da invasão napoleônica 
na Rússia. A história tem como prota-
gonista Miguel que é enganado, por um 
representante do clã Varni, chamado de 
Fleam, e levado a se posicionar no meio 
da luta entre vampiros. Junta a Alisa, 

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com
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Um dos autores, Gabriel 
Morato (no alto) cuida da 

parte narrativa do livro (acima)  

uma espadachim de cabelos vermelhos, 
Miguel viaja até a Rússia com a intenção 
descobrir o porquê de Fleam querer 
informações sobre seu tio, Lasko. As-
sim, na cidade, Miguel chega a Liberia, 
a biblioteca do Czar, repleta de livros 
de antigas civilizações, onde reside a 
chave do mistério de Lasko e dos planos 
de Fleam. 

As outras duas publicações, A Chave 
Larshan, sobre o clã dos Devas, que são 
uma espécie de Deuses místicos que 
absorvem a magia dos humanos e que 
a narrativa  se passar no período da 
Civilização Antiga, na Índia; e O Mestre 
Tatuador, sobre o clã dos Auras, que 
possuem a capacidade de interceder a 
alma das pessoas para mantê-las vivas, 
se alimentando das emoções dos hu-
manos, em que a história se ambienta 
no Japão da contemporaneidade, irão 
originar as outras duas trilogias da série 
Red Luna. Os livros ainda não tem data 
definida para chegarem aos leitores, 
apesar de já estarem prontos, segundo 
um dos autores, Gabriel Morato, em 
entrevista ao jornal A União.  

Formado em Cinema e especialista 
em Vídeo Games, Gabriel Morato expli-
cou como se deu o processo de criação 
em conjunto com Marcos Inoue, ilustra-
dor, designer e roteirista. “Marcos Inoue 
inventou o universo da série. Red Luna 
está no plano das ideias há uma década 
e estamos trabalhando efetivamente 
na produção do projeto há seis anos, o 
que fez com que a série tomasse nesse 

tempo diversos formatos. Marcos cuida 
do conceito e eu cuido da narrativa. Ele 
criou a linha geral, as ambientações, as 
personagens, o mecanismo geral. Daí, 
eu escrevi e acrescentei os detalhes 
humanos à narrativa. Escrevi cerca de 
90% dos livros, pois Marcos ainda revi-
sou e colocou pontos históricos nelas”, 
revelou Gabriel Morato sobre a maneira 
de composição dos livros em coautoria 
com Marcos Inoue. 

Red Luna já nasceu como um 
projeto transmídia, com intenção de 
funcionar em múltiplas plataformas 
digitais, com narrativas independentes, 
mas que pertencem ao mesmo universo 
da série. A ideia é que Red Luna tenha 
jogos de simulação e de luta, cardgames 
e até downloads de histórias paralelas.  
Dessa forma, com A biblioteca do Czar, 
os leitores que compraram o livro ante-
cipadamente ganharam outra narrativa 
em outra linguagem: um HQ com uma 
história que se passa em São Paulo, 
nos dias de hoje, na qual três crianças 
têm contato com um ser de cada clã 
da série: Varnis, Devas e Auras. “No 
início, a ideia da série era começar por 
meio dos cardgames. Porém, não con-
seguimos investimos para a confecção 
desse projeto. Os livros surgiram para 
que pudéssemos criar a consciência da 
marca Red Luna, e para conseguirmos 
investimentos para o suporte digital de 
jogos de carta e outros projetos trans-
mídias que estão por vir”, assinalou 
Gabriel Morato. 

Uma das ilustrações da 
obra, que leva o leitor 

para dentro do violento 
mundo dos Varnis

Foto: Divulgação



UNIÃO  A

Vivências

O Universo é caótico e tende à entropia? Qual a 
sua origem? A vida humana tem alguma finalidade 
ou estamos entregues ao completo niilismo?  Há 
um modo de viver virtuoso em contraposição a 
uma vida moralmente dissoluta? Existe um Deus? 
Se sim, possui ele características pessoais?  Por 
que, então, o sofrimento? Como conquistar a felici-
dade?

O mundo moderno passou por um espanto-
so processo de secularização; a Igreja perderia 
gradativamente seu papel de instituição central 
estabelecido durante a Idade Média. Uma das 
consequências imediatas foi a fragmentação das 
visões de mundo, tornando quase impossível o 
consenso sobre temas referentes a valores. No 
campo político, as democracias liberais tentaram 
resolver o problema através de um formalismo 
legalista – apelando à ideia de justiça e universali-
dade das leis. No que se refere ao conhecimento a 
ciência conquistaria excepcional prestígio, graças 
à sua eficiência técnica. 

Os conhecimentos científicos por mais que 
estejam baseados em provas empíricas e objeti-
vas, isentas ou alheias a interesses extracientí-
ficos, permitiriam o aparecimento ou mesmo o 
reforço de algum tipo de metafísica ou argumento 
teológico. Nos tempos de Newton, século XVIII, 
tornou-se popular o argumento da Lei Natural 
para justificar a existência de Deus. A mecânica 
newtoniana era como o espelho da harmonia do 
Universo. Pensava-se, então, que o mundo só po-
deria ter sido obra da ilimitada inteligência de um 
ser Criador. A constatação do equilíbrio cósmico, 
da complexidade, e dos ajustes minuciosos para o 
funcionamento do Universo revelaria a existência 
de um Criador inteligente, capaz de projetar toda 
a estrutura cósmica. 

A ideia de que a vida só é possível graças a uma 

regulagem delicada, sustenta a tese de que ape-
nas um ser dotado de inteligência infinita teria a 
capacidade requerida para garantir as condições 
essenciais à harmonia do Universo. Lei e ordem são 
palavras chaves, porque representariam tendência 
oposta às nossas observações pessoais, que indi-
cariam a facilidade com que as coisas no mundo 
encaminham-se para a desagregação e a desordem. 
Tal uniformidade de movimento refletiria equi-
líbrio e segurança. No entanto, os subsequentes 
desenvolvimentos da física mostrariam que tudo 
não passava de uma convenção.  

 Este é um dos argumentos mais conhecidos a 
favor da divindade, ao lado do argumento da causa 
primeira, teológico e moral. Muitas vezes eles apa-
recem interessantemente combinados. 

Novos paradigmas como o relativismo de 
Einstein e a mecânica quântica complicaram tudo. 
A crença em leis naturais que produziria o me-
lhor dos mundos possíveis não é mais aceitável. 
A teoria da evolução também desempenhou um 
papel importante ao explicar, porque os seres vivos 
parecem tão eficientes em determinadas circuns-
tâncias, fazendo uso apenas do princípio de adap-
tação – sem lançar mão de qualquer expediente 
metafísico. 

Ao analisarmos a fundo o argumento da Lei 
Natural, vemos que ele apresenta grandes dificul-
dades. Só o fato de existir uma cadeia alimentar 
em que os mais fortes se dão melhor do que os 
mais fracos, parece-me que seria suficiente para 
refutar um ajuste perfeito e bondoso do mundo. 
Além disso, como se explicaria a tênia, os piolhos, 
os vírus e demais parasitas? Por que alguns ani-
mais desenvolveram venenos mortíferos e outras 
armas naturais? Seja como for, o argumento é fre-
quentemente utilizados por teólogos de diversas 
correntes.

A juventude é o tema da 
Campanha da Fraternidade que 
foi lançada logo após o Carnaval, 
no último dia 13 de fevereiro, pela 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB). Esta é a edição 
número 50 da campanha, realizada 
anualmente pela Igreja Católica, 
sempre no período da quaresma. 
O tema propõe uma reflexão sobre 
a atual condição dos jovens na so-
ciedade e foi escolhido no ano em 
que o Brasil será a sede da Jornada 
Mundial da Juven-
tude. O encontro 
reunirá jovens 
católicos de todo 
o mundo no mês 
de julho, no Rio de 
Janeiro.

O Ministério 
da Saúde, de acor-
do com a Orga-
nização Mundial 
de Saúde (OMS), 
utiliza o seguinte 
critério para de-
finição das faixas 
etárias: Criança – 
0 a 9 anos; Ado-
lescente – 10 a 19 
anos; Jovem – 15 a 24 anos e Adul-
to – 25 a 59 anos. O primeiro mar-
co legal brasileiro que contempla a 
juventude é o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), promulgado 
em 1990. Um avanço indubitável. 
Contudo, ainda nos dias atuais, é 
entre os jovens brasileiros, que se 
encontram as mais elevadas taxas 
de desemprego, a despeito do 
aumento contínuo da escolarida-
de, a maior proporção de pobres, 
o crescimento da fecundidade na 

adolescência até o início desta 
década e a elevada mortalidade 
por causas externas, que atinge em 
particular os homens. Em números 
absolutos, estamos falando em um 
contingente populacional superior 
a 50 milhões de pessoas em nosso 
país. Uma parcela de jovens, por 
outro lado, busca novas e posi-
tivas soluções no seu processo 
de transição para a vida adulta. 
O desenvolvimento acelerado do 
mundo das informações privilegia 

a juventude como um 
dos seus principais ato-
res e fomentadores das 
inovações. Eles cres-
ceram conjuntamente 
ao desenvolvimento 
da microeletrônica, da 
informatização e foram 
se adaptando com mais 
facilidade às mudanças 
delas decorrentes.

O texto-base da 
Campanha da CNBB 
oferece algumas pistas 
de como dar-se-á a 
ação da igreja, como: a 
valorização da famí-
lia como células da 

sociedade; a formação humana
-afetiva dos jovens; o estudo das 
artes (música, teatro, esportes, 
dança etc.) pelos jovens; o estudo 
e análise da conjuntura atual do 
mundo; a realização de proje-
tos missionários; reconhecer e 
favorecer o protagonismo juvenil 
na cultura midiática; a promoção 
de oficinas sobre como utilizar as 
novas tecnologias; a participação 
da Campanha Nacional Contra 
a Violência; e a participação em 

manifestações em prol da vida 
etc.

É absolutamente desejável - e 
já não é sem tempo - que tal ação 
mobilizadora de uma das institui-
ções mais fortes enquanto forma-
dora de opinião, como o é a Igreja 
Católica, possa instrumentalizar o 
conjunto da sociedade no sentido 
de estabelecer articulações inter-
setoriais e cobrar incisivamente, 
não como uma estratégia centra-
lizada do Governo Federal, mas 
sim como esforço sistemático das 
iniciativas das 3 esferas de gover-
no (local, estadual, federal) uma 
aceleração na agenda das políticas 
públicas para a juventude.  
A igreja, por sua vez, terá neces-
sariamente de se confrontar com 
questões, muitas vezes tratadas 
como tabus dentro e fora das co-
munidades religiosas. Paulo Frei-
re, um pernambucano que falou 
para o mundo e é, ainda hoje, uma 
referência na educação planetária 
já nos alertava que “É preciso viver 
bem a sexualidade. Não podemos 
assumir com êxito pelo menos 
relativo, a paternidade, a mater-
nidade, o professorado, a política, 
sem que estejamos mais ou menos 
em paz com a sexualidade”. É fun-
damental que a campanha traga a 
sua contribuição ao entendimento 
dos processos que bloqueiam ou 
dificultam a comunicação sau-
dável, construtiva e humanizada 
entre gerações e, acima de tudo, 
pavimente um terreno mais seguro 
onde possam conviver as aspira-
ções, expectativas e sonhos com o 
vigor da(s) juventude(s) e sua(s) 
sexualidade(s).

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Prece de 
chegada

Mestre amado Jesus, mais uma vez empreen-
demos uma jornada por este mundo afora, vendo 
e constatando novamente como somos pequenos, 
e ao mesmo tempo tão grandes. Pequenos por nos 
perdermos em meio a tanta gente, de tantas cultu-
ras, tantas raças, e costumes diversos. Grandes por 
perceber o quanto evoluímos progressiva, tecnoló-
gica e culturalmente, com fantásticas invenções e 
criações. E ainda que nos achemos graúdos, basta 
levantar os olhos para nos perdermos na imensi-
dão deste universo, e, de volta, nos vermos mais 
miúdos.

Grandes por perceber que, apesar da deca-
dência da produção artística em todo o planeta, 
sobretudo no nosso Brasil, onde o gosto musical 
deteriorou-se multiplicado em “bandas” cuja 
vulgaridade começa pelos nomes, passam por 
letras deprimentes e terminam na banalização da 
sensualidade que só menosprezam as qualidades 
mais elevadas da mulher brasileira, ainda há imen-
sas plateias aplaudindo a Arte Imortal. Concertos, 
óperas, balés, musicais, museus, galerias, que 
continuam lotados, perpetuando para a eternida-
de, através de gerações e mais gerações, obras de 
arte milenares que estarão cada vez mais vivas e 
enriquecendo a sensibilidade humana.

O melhor de tudo, meu amado Mestre, é 
poder saber como é grande a tua influência por 
este planeta todo. Em qualquer lugar estás pre-
sente, seja na suntuosidade das grandes igrejas 
ou na cruz à beira de uma estrada. Seja nas tor-
res das monumentais catedrais góticas de Paris 
ou nos pequenos altares das capelinhas da ilha 
de Mykonos. Mesmo apesar de sabermos que a 
grandeza com que os homens construíram os 
templos para te adorar não reflete o que querias 
de nós; e apesar de estarmos conscientes de que 
tudo não passa de humanas fraquezas de nossas 
vaidades, sempre querendo atribuir à tua ima-
gem reflexos do poder material, da riqueza ou 
da tirania. Ao ponto de alguns se considerarem 
“tementes ao nosso Pai”... 

O bom das viagens, Jesus, é ver como as 
pessoas na sua essência são as mesmas, in-
dependentemente dos idiomas que falam, do 
dinheiro que ganham, do conforto, da educação 
que tiveram nas escolas. Que os desejos e aspi-
rações pendem para o bem comum, por mais in-
dividualistas que o mundo moderno nos torne, 
mesmo sem querermos.

Melhor que tudo, Cristo amado, é sentir a 
ternura pelas pessoas que correm nas ruas com 
objetivos multiplamente comuns, mas que as tornam 
irmãs mesmo que elas não percebam. É sentir que 
a solidão não leva a nada, e que sozinhos não somos 
absolutamente ninguém. Que o mundo é uma rede 
solidária em que todos desempenham um papel ou 
uma atividade que reflete sempre em algo útil para 
outrem. Mesmo que cegos nos coloquemos diante 
dessa irmandade, as horas de apuro e necessidade 
voltam a nos lembrar que o egoísmo ainda é a maior 
chaga da humanidade.

Bom ver que a Europa se uniu em uma comu-
nidade que está dando evidentes sinais de crise, 
mas que os países ricos vêm cedendo espaço e aju-
da para os vizinhos mais pobres, até os de outros 
continentes. Que a unificação da moeda e a elimi-
nação dos impostos e fronteiras aproximam as 
pessoas, quisera um dia venham a falar a mesma 
língua nos lábios e não somente no coração.

Ó senhor, que essas lições se incrustem em 
nossos hábitos e lembranças fazendo-me olhar 
para o Brasil com esperança de melhoras, ainda 
que materiais, já que temos um sentimento de 
felicidade expresso na alegria de um sorriso que, 
mesmo desdentado, é o mais belo de todos os 
povos!

Germano
RomeroDeus e a Ciência

Fraternidade e Juventude

A igreja, por sua 
vez, terá 
necessariamente 
de se confrontar 
com questões, 
muitas vezes 
tratadas como tabus 
dentro e fora 
das comunidades 
religiosas.
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Roteiro

Estão abertas as inscri-
ções para os cursos semes-
trais do Centro Estadual de 
Arte, escola pública no ensino 
de artes do Estado da Paraí-
ba, vinculada à Secretaria de 
Estado da Educação do Esta-
do, até o final de fevereiro. A 
instituição funciona nos três 
expedientes e oferece vários 
cursos em quatro áreas de 
atuação: Artes Visuais, Dan-
ça, Teatro e Música. O Cearte, 
que atualmente funciona no 
prédio do Mosteiro de São 
Bento, localizado na Avenida 
General Osório, nº 36, Centro, 
terá o início do seu ano letivo 
em 4 de março com cada tur-
ma comportando um número 
limitado de alunos.

Os cursos são destina-
dos prioritariamente aos es-
tudantes do Ensino Médio 
e Fundamental da rede pú-
blica de ensino, contudo os 
estudantes da rede privada 
e público em geral também 
podem efetuar inscrição. O 
material necessário para os 
alunos veteranos é apenas o 
reajuste a ficha cadastral, já 
para os novatos é apresen-
tação do histórico escolar e 
uma foto 3×4, além dos do-
cumentos pessoais. As taxas 
de inscrição variam: para os 
estudantes da rede pública, o 

Naldo e Jorge & Mateus reabrirão a 
Domus Hall com shows em março

Depois de passar por reformas, a Domus Hall, lo-
calizada em João Pessoa, será reaberta no próximo dia 
1º de março com shows do cantor e compositor  Naldo 
- o novo ídolo pop do Brasil - e da dupla goiana Jorge & 
Mateus, que se destaca no sertanejo universitário. Outra 
atração da noite será o forró de Luan Estilizado. Os in-
gressos já estão à venda na bilheteria da própria casa de 
shows ou, então, pelo site Ingresso Rápido, pelos valores 
de R$ 60 (pista meia entrada) e R$ 130 (camarote meia 
entrada). Os camarotes privê (para 10 pessoas) já estão 
esgotados. No entanto, os preços podem sofrer alterações, 
de acordo com o fim dos lotes promocionais. 

Iniciativa do Sesi que 
utiliza o teatro como fer-
ramenta de educação nos 
canteiros de obras, o pro-
jeto Arte no Canteiro será 
realizado hoje, a partir das 
16h, na com apresentação 
na Construtora Eco Medical, 
localizada na Rua Otávio So-
ares, 33, bairro de  Miramar, 
em João Pessoa. Dentro da 
programação, amanhã os 
atores estarão na cidade de 
Bayeux, onde se apresen-
tarão às 16h no ginásio do 
Sesi, situado no CAT Corálio 
Soares  de Oliveira, na Rua 
Senador Humberto Lucena, 
centro da cidade. Na Paraí-
ba, as atividades iniciaram 
mês passado e permite que 
equipamentos de proteção 
dos operários - a exemplo 
de luvas, capacetes e botas 
- se tornem personagens 
de uma divertida e curiosa 
peça teatral. 

Projeto Arte no 
Canteiro acontece 
hoje na capital

Eleitos 
representantes de 
artes para o CMPC

Mídias em destaque

Drops & notas

valor é de R$ 30, e para os alu-
nos da rede privada e público 
em geral é R$ 80. Para mais 
informações, os interessados 
podem entrar em contato 
através dos telefones 3214-
2923 ou 3214-3412.

Com 32 professores ca-
pacitados, o Cearte pretende 
em 2013 dobrar o número de 
alunos com a ajuda dos cur-
sos de extensão em bairros de 
João Pessoa, atingindo assim 
aproximadamente mil estu-

dantes matriculados. Na área 
de música, os alunos podem 
optar por canto lírico, canto 
popular ou teclado, já para 
aos amantes da dança são ofer-
tados cursos em dança clássica, 
contemporânea, de salão e do 
ventre. Jogos teatrais, impro-
visação, encenação e clown 
(palhaço) são as opções para 
os futuros atores.  

Esse ano, são oferecidos 
três novos cursos, além dos já 
tradicionais elencados, o de 

Em reunião realizada 
na última segunda-feira, 
na Casa das Artes Visuais 
(CAV), localizada na capi-
tal, fotógrafos e artistas 
visuais elegeram novos 
membros de Artes Visuais 
e Fotografia para o CMPC 
- Conselho Municipal de 
Política Cultural de João 
Pessoa. Os nomes escolhi-
dos foram os seguintes: 
Raquel Stanick como 
titular de Artes Visuais 
(o suplente é Inocêncio 
Soares) e Paulo Rossi, 
titular de Fotografia, fican-
do como suplente Darcy 
Lima. Participaram do en-
contro, como convidados, 
Alexandre Santos (Fórum 
dos Produtores Culturais 
de João Pessoa) e Cristi-
ane Fragoso (da equipe 
de consultoria do MinC do 
Plano Municipal de Cul-
tura). 

FOTO: Ricardo Peixoto

Alunos da turma de Danças Urbanas do Cearte em uma de suas performances 

Fotografia Artesanal, Oficina 
Básica de Arte Contemporânea 
e Oficina de Figurino. O obje-
tivo é ampliar cada vez mais 
o número de cursos ofertados 
para que os alunos possam ex-
pandir os seus conhecimentos 
artísticos, aproveitando a di-
nâmica aberta, implementada 
esse ano, para que os alunos 
transitem livremente no centro 
e entre os cursos, aprofundan-
do a visão do fazer artístico e 
das formas de arte. 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
TA

ÇÃ
O  Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 

(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

As transformações 
do jornalismo

Quando se fala nas transformações da linguagem dos 
produtos jornalísticos é comum se lembrar de imediato do 
jornalismo praticado na internet. São muitos os debates – e 
é importante que eles ocorram - sobre as mudanças que as 
novas mídias trouxeram para o fazer jornalístico.

Essas mudanças são caracterizadas pela existência de 
conteúdos em multiplataforma, pela colaboração e com-
portamento das audiências e, entre outros aspectos, pela 
transformação da linguagem dos produtos jornalísticos, 
com a chegada de dispositivos móveis, como smartphone 
e tablets.

Mas não faz mal lembrar que as transformações da 
linguagem no jornalismo não começaram com a internet. 
Essas mudanças estão relacionadas também com as cate-
gorias do jornalismo informativo, opinativo e interpretati-
vo, com os gêneros jornalísticos. Antes, a forma de inter-
venção do jornalismo era tipicamente político-partidária, a 
chamada imprensa de opinião. Institui-se o modelo “pirâ-
mide invertida”, os fatos apresentados por ordem decres-
cente de importância, com lead, o resumo da notícia. Essas 
mudanças vão interferir na apresentação da informação 
no jornalismo.

A imprensa se estruturou de acordo com a ordem do 
capital e a informação jornalística torna-se um bem de con-
sumo como outro qualquer. Antes a linguagem no jorna-
lismo se vinculava a expressões rebuscadas, marcadas por 
adjetivações e subjetividades do narrador, numa época em 
que escritores e jornalistas conviviam em funções que se 
confundiam. 

A linguagem empregada no jornalismo moderno pas-
sa a ser calcada numa normatização precisa, concisa, direta 
e objetiva. Desse modo, a tentativa de definição da lingua-
gem jornalística, na maioria dos casos, tem se limitado ao 
emprego de um conjunto de normas e técnicas de redação.

A partir de Adelmo Genro Filho, podemos compreen-
der o jornalismo como forma singular de conhecimento, 
não se tratando de algo espontâneo associado naturalmen-
te à consciência individual e às relações externas de cada 
pessoa, mas de um processo social com complexas media-
ções objetivas e que requer um saber específico.

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

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com 

Centro de Arte abre inscrições para cursos 
permanentes em quatro áreas de atuação 

Em cartaz
 

Django Livre

Leonardo Di Caprio atua em Django Livre, dirigido por Quentin Tarantino

Django é um escravo 
liberto pelo caçador de re-
compensas alemão, o doutor 
King Schultz, que procura os 
irmãos assassinos Brittle. 
Mas somente o próprio Django 
pode levá-lo a eles.     

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 .
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Livro

O Quinta com Jazz traz hoje, a 
partir das 18h, no Terraço 
Panorâmico da Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura e 
Artes, o músico Alquimides 
Daera e sua banda base. O 
projeto reúne a cada quinze 
dias músicos para uma noite 

de trocas de experiências, onde o público 
é o convidado especial, podendo levar seu 
instrumento e realizar improvisos com a 
banda em cena. O evento, que possui entrada 
gratuita, além de agradar aos profissionais 
da área, conquista ainda a participação 
de apreciadores desse ritmo tão famoso 
nos clubes americanos, no início do século 
passado. 

Alquimides Daera, que toca guitarra e 
violão, terá ao seu lado os músicos Will, no 
contrabaixo, Beto Preah, na bateria, e Edú 
Araújo, no piano. “Já trabalho com esses pro-
fissionais há dois anos. Eles seguem a linha 
artística do jazz e têm experiência em tocar na 
noite, o que me fez convidá-los para integrar 
a minha banda. No show de hoje, o público 
verá composições minhas e homenagens que 
farei a três compositores: Geraldo Vandré, 
Zé Ramalho e Tom Jobim. Será uma noite de 
muito jazz e improviso”, revelou Alquimides 
em entrevista ao jornal A União. 

Natural de Itaporanga, cidade do inte-
rior da Paraíba, e formado em Jornalismo, 
com experiência em rádio, composição e 
regência, Alquimides começou a sua car-
reira artística em 1970, mostrando seu 
talento em bares, restaurantes, casas de 
shows e festas populares. O seu primeiro 

Alquimides Daera 
no Quinta do Jazz
Além de canções autorais, durante o show de hoje o músico 
homenageará Geraldo Vandré, Zé Ramalho e Tom Jobim

FoToS: Divulgação

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

o longa-metragem As Neves de 
Kilimanjaro (Les Neiges Du Kilimanjaro, 
FRA, 2011) será exibido a partir das 21h 
de hoje, no Box Cinépolis instalado no 
Manaíra Shopping, em João Pessoa, 
dentro da programação da 3a edição da 
Mostra Noite de Estreia. Dirigido pelo 
francês Robert Guédiguian, a produção 
será apresentada ao público pela última 
vez, já que a obra já havia sido exibida 
outras duas, no mesmo evento, que 
prosseguirá até o dia 28 deste mês. No 
total, o público vai ter a oportunidade 
para assistir 11 filmes lançados em 2012, 
mas que não passaram nos cinemas 
da Paraíba.

o filme conta a história do casal 
Michel e Marie-Claire. Michel acaba de 
ser demitido da sua empresa, por meio 
de um sorteio que ele mesmo realizou, 
juntamente com mais 19 nomes. Num 
reencontro com seus ex-colegas de 
trabalho para celebrar os seus 30 anos 
de casamento, é realizada uma vaqui-

nha correspondente a uma viagem do casal 
para a Tanzânia – onde fica o Kilimanjaro. o 
longa foi inspirado no poema Les Pauvres 
Gens (As Pessoas Pobres, em tradução 
livre), do também francês Victor Hugo.

Robert Guédeguian nasceu em Marselha 
em 1953. Além de diretor, é ator, roteirista e 
produtor. Em seus filmes, é frequente a am-

bientação na sua cidade natal, Marselha. As 
Neves de Kilimanjaro estreou no Un Certain 
Regard, secção do Festival de Cannes 2011.

Kilimanjaro também é o nome de uma 
música francesa, que está presente no 
filme. A canção foi criada em 1966 pelo 
compositor Pascal Danel. Kilimanjaro foi 
sucesso internacional, incluindo no oriente 

Médio e no Japão. Há algumas versões 
de Pascal Danel, em diversas línguas, 
como italiano, espanhol alemão, ja-
ponês e corsa, entre outros. outros 
artistas também fizeram suas versões 
da música, em português, hebraico, 
alemão e espanhol. É uma das canções 
mais conhecidas da França.

registro fonográfico foi lançado seis anos 
depois, intitulado de Identidade Nordesti-
na. O CD possui as primeiras composições 
autorais do músico que realizou a turnê 
desse trabalho em São Paulo por meio 
do Departamento de Teatro da Secretaria 
Municipal de Cultura, se apresentando no 
Museu de Arte de São Paulo (MASP), Casa 
das Retortas, Biblioteca Mário de Andrade 
e Teatro Artur Azevedo. 

O músico já foi integrante de bandas 
como Os Natos, de Itaporanga, Os Invictos, 
de Piancó, Terraço de Som, de Campina Gran-
de, e Metalúrgica Filipéia, em João Pessoa. 
Alquimides ainda compôs o CD Temporal e 
participou em São Paulo do conjunto Euca-
lipto e do coral da Secretaria de Cultura do 
Estado como tenor. “Morei em São Paulo de 
1975 a 1998. Fui em busca de uma melhor 
formação musical, de um estudo mais apro-
fundando no estilo jazz e de novos caminhos 
para a minha música. Assim, me dediquei a 
bossa nova que é o jazz brasileiro, que tra-
duz também outros ritmos como o blues e a 
salsa”, assinalou Alquimides Daera.

Autor ainda da peça para coral, intitula-
da de Flores, em 1978, Alquimides conheceu 
Geraldo Vandré, se tornando seu amigo e 
parceiro em diversas canções. O músico já 
gravou os CDs Amor Sublime e Geografo-
nauta e produziu os registros fonográficos 
50 canções de amor e um poema de espera 
do poeta Ronaldo Cunha Lima, Enigma, 
e Conexão 200 que é uma coletânea com 
artistas do nosso Estado. Com o Clube Jazz 
Paraíba Brasil, produziu, em 2002, o CD 
Jazzbaião, que engloba a história do Jazz ao 
Baião, entre outros trabalhos. Atualmente, 
Alquimides Daera é presidente do Clube do 
Jazz da Paraíba. 

Cairé Andrade
Especial para A União 

O músico Alquimides Daera promete ao público “uma noite de muito jazz e improviso” 

Cena de As Neves 
de Kilimanjaro, 
que foi 
inspirado em 
poema do francês 
Victor Hugo   



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de fevereiro de 2013 

Cooperativismo
Empréstimos têm taxa de juro de 2% na Paraíba

Página 10

Nova malha fina da 
Receita Federal amplia o 
cerco aos sonegadores 

De 2009 a 2012, as coope-
rativas de crédito tiveram cres-
cimento expressivo nos seguin-
tes indicadores: ativos (86%), 
depósitos (108%) e operações 
de crédito (65%). Embora a 
participação destas organiza-
ções no mercado financeiro 
nacional ainda seja pequena 
(2,4%), o impacto socioeconô-
mico é muito grande: 76% dos 
empréstimos estão abaixo de 
R$ 5 mil.

Os empréstimos são em 
três modalidades, isto é, juros 
de 2% a 2,5% ao mês no cré-
dito pessoal, enquanto os ban-
cos convencionais chegam a 
cobrar mais de 4%. No cheque 
especial das cooperativas, a 
taxa varia de 3,5% a 5%, con-
tra juros acima de 7% ao mês 
no sistema financeiro nacional 
(SFN). Já o cartão de crédito do 
cooperado tem custo de 5% 
a 6% ao mês para quem não 
paga a fatura da data do ven-
cimento, enquanto os cartões 
convencionais costumam co-
brar acima de 10% para rolar a 
dívida. Na Paraíba os números 
não são diferentes e têm acom-
panhando o crescimento finan-
ceiro deste setor financeiro de 
forma significativa. 

A história, as estatísti-
cas atuais e as perspectivas 
do setor foram apresentadas 
pelo diretor de Operações do 
Bancoob, Ênio Meinen. “Só 
em depósitos, na Paraíba, 
houve aumento de 32% das 
cooperativas contra 11% dos 
bancos, no primeiro semestre 
de 2012 em comparação com 
o mesmo período de 2011”, 
comemora ele. 

Mas a concentração ban-
cária ainda é muito alta no 
país – os cinco maiores bancos 
detêm 77,7% dos mercados 
financeiro e de investimento, 
atualmente”, revelou. Segun-
do ele, são desafios do setor 
cooperativista: ampliação da 
atuação nas regiões metropoli-
tanas, aglutinação das coopera-
tivas em um só sistema e oferta 
de produtos competitivos.

O gerente de Desenvolvi-
mento do Cooperativismo de 
Crédito da OCB, Sílvio Giusti, 
destacou o papel social do se-
tor. “Talvez o nosso impacto 
financeiro seja tímido, mas o 
impacto social é muito maior”, 
comparou.

Se não houvesse coope-
rativas de crédito, os mais de 
cinco milhões de sócios brasi-
leiros pagariam cerca de R$ 3 
bilhões a mais de juros por ano. 
Por isso o cooperativismo de 
crédito promove desconcen-
tração de renda porque a gente 
deixa de mandar esse dinheiro 
para os banqueiros”, frisou.

Apesar deste diferencial, 
o superintendente de Gestão 
Estratégica do Bancoob, Cláu-
dio Halley, lembra que ainda 
é preciso convencer a popula-
ção de que o cooperativismo 
de crédito é um bom negócio.  
“Nós queremos expandir o co-
operativismo de crédito e para 
isso as cooperativas precisam 
ter coalizão de comando e 
pessoal bem preparado. Estou 
certo que depois do dia de hoje 
podemos esperar grandes sur-
presas do cooperativismo de 
crédito do Nordeste”, afirmou.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

CRDs destina créditos a servidor estadual

Modalidade ajuda no combate à inflação

Talvez muitos servido-
res públicos não saibam, mas 
existe em João Pessoa uma 
entidade que foge à regra do 
mercado financista, oferecen-
do vantagens financeiras aos 
servidores públicos. Trata-se da 
CREDs, a Cooperativa de Cré-
dito Mútuo, fundada há cinco 
anos pelos servidores públicos 
estaduais, com a devida auto-
rização do Banco Central. 

A CREDs proporciona 
atendimento adequado e 
personalizado, de acordo 
com a necessidade de cada 
associado. Ela visa estimular 
os investimentos como pou-
pança e desenvolve assistên-
cia financeira e creditícia aos 
seus sócios. 

Entre outros serviços, a 

cooperativa pratica opera-
ções ativas, passivas e asses-
sorias próprias de coopera-
tivas de economia e crédito 
mútuo. 

Sócios
Podem se associar à coo-

perativa todos os servidores 
públicos ativos, aposentados 
ou pensionistas do Poder Exe-
cutivo da Paraíba, além das 
entidades sem fins lucrativos, 
com seus respectivos sócios e 
funcionários. 

Para facilitar a vida dos 
seus associados, a CREDs ofe-
rece serviços para pagamento 
de contas de água, luz, tele-
fone, ficha de compensação 
e boleto bancário. Dispõe 
também de seguro de auto-

móvel, vida, prestamista, resi-
dencial e comercial. 

A administração e fiscali-
zação da CREDs ocorrem por 
meio de assembleias gerais 
(ordinária e extraordinária), 
conselho de administração, 
diretoria executiva e do con-
selho fiscal.

Quanto aos empréstimos 
financeiros, são oferecidas ta-
xas de juros abaixo dos pra-
ticados no mercado, sendo 
descontados diretamente no 
contracheque do associado e 
respeitando a sua margem de 
consignação. Os recursos uti-
lizados nos empréstimos são 
resultados do capital social 
da cooperativa, constituída 
pela capitalização mensal de 
cada sócio.

Brasília – O crescimento 
do cooperativismo no país 
tem proporcionado cada vez 
mais facilidades de acesso ao 
crédito. No cooperativismo 
de crédito, as taxas de juros 
chegam a ser metade das 
cobradas pelos bancos con-
vencionais e, assim, o setor 
consegue contribuir positi-
vamente com a luta contra 
a inflação. A avaliação é do 
gerente de Cooperativismo 
de Crédito da Organização 
das Cooperativas do Brasil 
(OCB), Sílvio Giusti.

Ele disse que no país, já 
existem 5,1 milhões de coo-
perados. O sistema de coope-
rativismo promove, segundo 
ele, uma “concorrência sau-
dável”, que contribui, inclusi-
ve, para a redução do spread 
bancário, que é a diferença 

entre os juros pagos pelo ban-
co aos investidores e os juros 
cobrados pelos empréstimos. 
Não há, ainda, percepção de 
que isso ocorra efetivamente, 
mas à medida que o volume 
de negociações do sistema 
cooperativo aumente, essa 
concorrência ficará mais evi-
dente, segundo Giusti.

. De acordo com Giusti, 
“ficou claro que o potencial 
de evolução do cooperativis-
mo de crédito é muito gran-
de”, principalmente pela ca-
pacidade de infiltração social 
das cooperativas em todos os 
rincões do país. Além da pul-
verização de ações pelos mais 
de 4,5 mil pontos de atendi-
mento cooperativo no ter-
ritório nacional, Giusti disse 
que a OCB conta com apoio 
do Governo Federal, que 

quer promover, tanto quanto 
possível, a inclusão financeira 
das camadas mais pobres da 
sociedade e a erradicação da 
miséria.

Giusti salientou que a 
participação das cooperativas 
no crédito rural representa 
hoje 13% do mercado, equi-
valentes a R$ 9 bilhões, este 
ano, em custeio, investimen-
to e comercialização. Não se 
pode comparar à carteira ru-
ral do Banco do Brasil, que é 
de R$ 42 bilhões e representa 
60% do mercado, mas “esta-
mos ganhando espaço, prin-
cipalmente com o pequeno 
produtor. Basta ver que mais 
de 55% das operações são 
abaixo de R$ 5 mil e, com 
isso, temos certeza de que es-
tamos ajudando a combater 
o êxodo rural”, ressaltou.

Brasília – Os depósitos em coope-
rativas de crédito cresceram 21,22% 
no primeiro semestre do ano passa-
do, enquanto a média de crescimento 
do sistema financeiro nacional (SFN) 
ficou em 2,33%, de acordo com o 
presidente da Organização das Co-
operativas Brasileiras (OCB), Márcio 
Lopes de Freitas. 

Foi uma expansão de 5% em re-
lação a igual período do ano passado 
e um desempenho quase dez vezes 
maior que o do SFN, de janeiro a ju-
nho deste ano. O setor registra cres-
cimento de 13,75% também nos ati-
vos das cooperativas de crédito, que 
subiram de R$ 86 bilhões para R$ 98 
bilhões no primeiro semestre e uma 
geração estimada em 56 mil empre-
gos diretos neste ano.

“Temos o que comemorar”, dis-
se Lopes. Segundo ele, o crescimento 
contabilizado é forte sinal da cre-
dibilidade social no segmento, pois 
“apesar das mudanças ocorridas no 
mercado financeiro nacional, as coo-
perativas de crédito conseguiram im-
primir um ritmo muito positivo e têm 
se mostrado uma solução eficaz em 
meio a cenários de crise”.

O gerente de Crédito da OCB, Síl-
vio Giusti, destaca o crescimento de 
10,62% no patrimônio das cooperati-
vas, que chegou a R$ 17,6 bilhões no 
final de junho, bem como a expansão 
de 9,94% nos empréstimos do setor, 
que totalizaram R$ 41,6 bilhões. Re-
sultados expressivos, segundo ele, 
porque cada vez mais “a socieda-
de percebe o valor das cooperativas 
como instrumentos de desenvolvi-
mento socioeconômico e agregador 
de renda, contribuindo para a reci-
clagem dos recursos locais e eficiência 
do mercado financeiro nacional”.

Setor cresceu 
21,22% em depósitos
Stênio Ribeiro
Da Agência Brasil

FOTO: Arquivo
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Receita amplia cerco à sonegação
Nova malha fiNa

Brasília - Até o fim deste 
mês, a nova malha fina da De-
claração de Débitos da Pessoa 
Jurídica (DCTF) estará em vi-
gor em todo o país. Atualmen-
te, o sistema funciona apenas 
para as empresas da cidade de 
São Paulo. A informação é do 
subsecretário de Arrecadação 
e Atendimento da Receita Fe-
deral, Carlos Roberto Occaso. 
Segundo ele, o objetivo é iden-
tificar a omissão de informa-
ções e possíveis fraudes tribu-
tárias das empresas.

A Declaração de Contri-
buição Previdenciária (Gfip) 
também está sendo verificada, 
por meio de malha, através 
de um sistema desenvolvido 
em parceria com o Ministé-
rio da Previdência Social e o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). As duas declara-
ções são mensais. “Todo mês 
a declaração entra, passa por 
essa malha e, caso seja identi-
ficada alguma inconsistência, 
é emitido um extrato para o 
contribuinte”, disse João Pau-
lo Martins da Silva, coordena-
dor-geral de Arrecadação e 
Cobrança da Receita Federal.

Segundo Roberto Occaso, 
por enquanto, as empresas 
que fazem parte do Simples 
Nacional ainda não estão in-
cluídas. “A ideia é ter todas as 
empresas sendo monitoradas 
pelo sistema”. Occaso lembrou 
que o cerco à sonegação deve-
rá fechar mais ainda, pois está 
sendo elaborada uma malha 
fina para a Declaração do Im-
posto de Renda da Pessoa Ju-
rídica (DIPJ).

Sistema computadorizado
O subsecretário desta-

cou que o objetivo da Receita 
Federal é ter sistemas compu-
tadorizados que identifiquem 
cada vez mais irregularidades 
cometidas pelos contribuin-
tes. “Que os contribuintes per-
cebam esse rigor e cumpram 
voluntariamente a sua obri-
gação. Esperamos aumentar 
a arrecadação espontânea”, 
disse.

Em 2012, a Receita fez co-
branças da ordem de R$ 143, 
3 bilhões, um crescimento de 
73% em comparação a 2011. 
Do total cobrado, foram arre-
cadados R$ 44,9 bilhões ou 
11,4%, sem levar em conside-
ração os parcelamentos. Sobre 
os valores parcelados, a Recei-
ta informou que chegaram a 
R$ 170, 11 bilhões, com cres-
cimento de 11,63% na mesma 
comparação. No ano passado, 
esse valor tinha sido de R$ 
152, 38 bilhões.

De acordo com a Receita, 
entraram nos cofres da União 
R$ 32,9 bilhões ante os R$ 34 
bilhões de 2011. Foram ins-
critos na dívida ativa da União 
mais de R$ 121 bilhões de 
1.061.149 contribuintes. No 
ano anterior, esse valor foi de 
R$ 97,9 bilhões, de 1.694.688 
contribuintes. A Dívida Ativa 
da União é composta por to-
dos os créditos, sejam eles de 
natureza tributária ou não-
-tributária, regularmente ins-
critos pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, depois 
de esgotado o prazo fixado 
para pagamento, pela lei ou 
por decisão proferida em pro-
cesso regular.

Sistema identificará omissão 
de informações e fraudes 
tribuárias de empresas

Economia

Daniel Lima 
da Agência Brasil

Potiguar PG Prime 
chega a João Pessoa

A partir do dia 7 de março, a 
Paraíba vai poder contar com uma 
nova marca no mercado de automó-
veis. A concessionária potiguar PG 
Prime chega ao Estado com a Audi 
Center João Pessoa, primeira marca 
de uma montadora alemã na capital 
paraibana. A loja será instalada na 
Avenida Epitácio Pessoa no bairro de 
Tambaú. Com cinco anos de atuação 
no Rio Grande do Norte, a PG Prime, 
pertencente ao grupo PG, é líder 
absoluta de vendas no segmento 
Premium com as marcas Audi, Land 
Rover, Volvo, Chrysler, Jeep, Dodge, 
RAM e BRP.

Fundado em 1983 na cidade de 
Picuí (PB), o Grupo Parelhas Gás atua nos 
setores automotivo, de transporte e de-
rivados de petróleo.  O Grupo é formado 
pelas empresas Parelhas Transportes; PG 
Prime – concessionária autorizada das 
marcas Land Rover, Audi, Volvo e BRP na 
cidade de Natal (RN); fábrica de lubrifi-
cantes PG Lub; e rede de postos de com-
bustíveis Laís, com presença nos estados 
do Rio Grande do Norte e Paraíba. As em-
presas são controladas pelo fundador do 
Grupo Parelhas Gás, Marcondes Oliveira, 
juntamente com os filhos Rodrigo, Laís 
e Abílio Oliveira.

FOTO: Divulgação

operadoras podem 
se livrar das multas

Brasília - O presidente da 
Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), João Rezende, sinali-
zou ontem com a possibilidade de as 
multas aplicadas às empresas que 
não prestaram serviços adequados 
serem revertidas em obrigações de 
novos investimentos no setor. A pro-
posta será apresentada na consulta 
pública que discutirá mudanças na 
metodologia de aplicação das mul-
tas. Ainda não há previsão de data 
para votação da matéria.

“Colocaremos sete metodologias 
de aplicação de multa em debate. Entre 
elas, a possibilidade de reverter as mul-
tas em investimentos, mas só em março 
isso só deverá ser colocado em consulta 
pública”, disse João Rezende, durante o 
Seminário Políticas de (Tele)comunica-
ções, ao apresentar as reestruturações 
previstas para a agência em 2013. 
Recentemente, a Anatel multou as em-
presas Telefônica Brasil (atual Vivo) em 
R$ 3,9 milhões pelo descumprimento 
de metas de qualidade na telefonia fixa; 
a Telemar Norte Leste (atual Oi) em R$ 
4,6 milhões por descumprimento de 
metas previstas no Plano Geral de Me-
tas de Universalização (PGMU) para a 
telefonia fixa; e a Oi em R$ 34,2 milhões 
por descumprimento de metas de qua-
lidade na telefonia móvel. 

Crédito para veículos
soma R$ 200 bilhões

São Paulo – O crédito para 
financiamento de veículos no país 
cresceu 0,3% no ano passado, na 
comparação com 2011, totalizando 
um saldo de R$ 201,6 bilhões, de 
acordo com a Associação Nacional 
das Empresas Financeiras das Monta-
doras (Anef ). 

Segundo a entidade, dos 3,6 
milhões de automóveis licenciados 
em 2012, 39% foram pagos à vista. 
A modalidade de Crédito Direto ao 
Consumidor (CDC) foi a preferência de 
51% dos compradores. Já 8% deles 
adquiriram os automóveis por meio 
de cotas de consórcios, e o leasing 
foi responsável por 2% dos paga-
mentos. 

De acordo com o presidente 
da Anef, Décio Carbonari, o consórcio 
teve uma importância muito grande 
como modalidade de venda de veícu-
los. “As vendas de consórcio explo-
diram”, avaliou. Em 2008, as vendas 
de veículos por meio de consórcios 
representavam 4% do total e passa-
ram para 8% em 2012. 

Subsecretário de Arrecadação, Carlos Occaso disse que  “a ideia é ter todas as empresas sendo monitoradas pelo sistema” 

Rio de Janeiro – O Indicador de Cli-
ma Econômico registrou leve piora no 
Brasil, ao cair de 6,1 para 5,9 pontos 
entre outubro do ano passado e janei-
ro deste ano, segundo dados divulgados 
ontem pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). O índice apresentou melhora na 
América Latina e no resto do mundo.

No Brasil, a queda foi provocada por 
reduções nos dois índices que compõem 
o Indicador de Clima Econômico: o de 
expectativas, que caiu de 7,3 para 7,2 
pontos, e o da situação atual, que caiu 
de 4,9 para 4,6 pontos. Segundo crité-
rios do indicador, a economia brasileira 
está na fase de “recuperação” (quando 
a situação atual está abaixo de 5 pontos 
e a expectativa, acima desse número).

As outras fases são: “expansão” 
(quando os dois índices estão acima de 
5 pontos), “piora” (quando a situação 

atual está cima de 5 e a expectativa 
abaixo) e “recessão” (quando ambos ín-
dices estão abaixo de 5 pontos).

Na América Latina, o indicador su-
biu de 5,2 para 5,5 pontos de outubro 
de 2012 para janeiro deste ano. Entre 12 
países latino-americanos analisados pela 
pesquisa, o Brasil tem o quinto maior 
clima econômico, ficando atrás do Para-
guai e do Peru (ambos com 7 pontos), 
Chile (6,6) e Uruguai (6,3).

Já a média mundial do indicador 
subiu de 4,6 para 5,2 pontos entre ou-
tubro de 2012 e janeiro deste ano. Além 
do Brasil, a Índia foi o único país que re-
gistrou queda no indicador (de 5,4 para 
5,2) entre os Brics. Os demais tiveram 
alta: a China passou de 4,7 para 6,1, a 
Rússia subiu de 4,3 para 5 e a África do 
Sul aumentou de 2,9 para 4,9.

O Indicador de Clima Econômico é 
calculado com base em pesquisas feitas 
com 138 especialistas em economia, em 
parceria com o instituto alemão Ifo.

Indicador de Clima Econômico 
piora no Brasil, aponta a FGV 

Prévia do 
PIB registra 
crescimento de 
1,64% em 2012

Brasília – A atividade 
econômica brasileira cresceu 
1,64% no ano passado. É o que 
mostra o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central 
(IBC-Br), divulgado ontem pela 
instituição. No último mês do 
ano, a economia estava em rit-
mo de crescimento menor do 
que em novembro. De acordo 
com os dados dessazonaliza-
dos (ajustados para o período), 
em dezembro, na comparação 
com o mês anterior, a atividade 
econômica cresceu 0,26%. Em 
novembro, a expansão, segun-
do os dados revisados, ficou em 
0,57%. Na comparação entre 
dezembro de 2012 e o mesmo 
mês do ano anterior, o cres-
cimento ficou em 1,19%, de 
acordo com o índice sem ajus-
tes para o período, considerado 
o mais adequado para esse tipo 
de comparação.

Os dados trimestrais tam-
bém mostram desaceleração 
da economia. No último trimes-
tre do ano passado, comparado 
com o período anterior de três 
meses, a expansão ficou em 
0,62%, de acordo com os dados 
ajustados para o período. No 
terceiro trimestre em relação 
ao segundo, houve crescimento 
de 1,12%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar e antecipar a evolução 
da atividade econômica brasi-
leira. O acompanhamento do 
IBC-Br é considerado impor-
tante pelo BC para que haja 
maior compreensão da ativi-
dade econômica. E também 
contribui para as decisões do 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom), responsável por 
definir a taxa básica de juros, 
atualmente, em 7,25% ao ano. 
Em 2012, o governo adotou 
medidas para tentar aquecer 
a economia, como concessões 
de rodovias e ferrovias, aumen-
to no limite de contratação de 
operação de crédito para esta-
dos, redução de impostos, en-
tre outras. E o Copom reduziu 
a Selic até outubro, ao menor 
patamar já registrado. 

Kelly Oliveira 
da Agência Brasil

Vitor Abdala 
da Agência Brasil

Brasília – A presidente da 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), 
senadora Kátia Abreu, disse 
ontem estar otimista em re-
lação à aprovação da Medida 
Provisória (MP) 595/2012, 
que trata da reestruturação 
dos portos.

O texto, em tramitação no 
Congresso Nacional, recebeu 
646 emendas no Senado. “O 
Brasil e o governo estão vendo 
que não há possibilidade de 
continuar com a infraestrutu-
ra portuária como está”, disse 
a senadora, durante coletiva 
de imprensa. “Precisamos de 
portos de toda natureza, pú-
blicos e privados, sob pena de 
um apagão”, completou.

Segundo ela, o Brasil ocu-
pa a 104ª colocação em um 
ranking que trata de infraes-

trutura e eficiência de portos. 
A presidente da CNA criticou 
ainda a quantidade de tribu-
tos – 24, no total – pagos por 
quem deseja carregar ou des-
carregar mercadorias nos por-
tos brasileiros.

Outro problema, de acor-
do com a senadora, envolve o 
horário de funcionamento dos 
portos no país, já que postos 
da Receita Federal e da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), além das pró-
prias docas, só funcionam das 
9h às 17h.

Já o tempo médio para 
que uma carga seja liberada 
nos portos brasileiros, segun-
do ela, varia de quatro a cinco 
dias, enquanto nos melhores 
portos do mundo (a maioria 
na Ásia), o período de espera 
é de um a dois dias.

“Nos próximos sete anos, 
precisamos do dobro de por-
tos que temos hoje”, disse. “Te-

nho confiança de que devere-
mos aprovar a MP no Senado. 
Os interesses são muitos, mas 
nem sempre direito de luta é 
direito de vitória”, destacou.

Trabalhadores do setor 
portuário de todo o país de-
vem paralisar as atividades 
amanhã, das 7h às 13h, e na 
próxima terça-feira, das 13h 
às 19h. O objetivo é pressio-
nar o Governo Federal para 
que sejam feitas as mudanças 
propostas na MP. As principais 
exigências são a paridade de 
custos entre portos públicos 
e privados e a manutenção da 
contratação de trabalhadores 
por meio do Órgão Gestor de 
Mão de Obra (Ogmo). Na pró-
xima quarta-feira, Kátia Abreu 
se reúne com o presidente da 
Câmara, deputado Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), 
para apresentar os interesses 
do setor na ampliação dos 
portos brasileiros.

Kátia Abreu diz estar otimista 
em relação à aprovação da MP 

REESTRUTURaÇÃo DoS PoRToS

Paula Laboissière 
da Agência Brasil
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Favelas no país
Poder de consumo dos moradores chega a R$ 56 bi

Rio de Janeiro – Os morado-
res das favelas brasileiras conso-
mem cerca de R$ 56 bilhões por 
ano, o que equivale ao Produto 
Interno Bruto (PIB) da vizinha 
Bolívia. A constatação é de pes-
quisa realizada pelo instituto 
Data Popular, em parceria com a 
Central Única de Favelas (Cufa) 
divulgada ontem.

De acordo com o estudo, feito 
a partir de entrevistas e do cru-
zamento de dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) com os da Pesquisa 
de Orçamentos Familiares (POF), 
o consumo popular triplicou nos 
últimos dez anos.

No entanto, apesar do enor-
me potencial de consumo de uma 
população de cerca de 12 milhões 
de habitantes, esse nicho de mer-
cado ainda é pouco explorado 
devido ao preconceito, segundo 
o diretor do Data Popular, Renato 
Meirelles.

“O morador de favela não 
quer sair da favela, ele quer ca-
pitalizar isso nas marcas que ele 
usa. Esse era um mercado invisí-
vel, pois estava debaixo dos nos-
sos narizes, mas as pessoas só 
enxergavam a favela pela ótica da 
violência e do tráfico”, disse Mei-
relles. Segundo ele, dois terços 
dos moradores de favelas do país 
pertencem à metade mais rica do 
mundo.

Classe C
A pesquisa revela que a clas-

se C cresceu muito mais nas co-
munidades das metrópoles do 
que no interior do país, com alta 
de quase 50% na última década 
(de 45% para 66%), assim como 
a média de escolaridade, que su-
biu de quatro para seis anos no 
mesmo período.

O dono da empresa Vai Vo-
ando, Tomas Rabe, é um dos em-
presários que apostaram no con-
sumidor de baixa renda e hoje 
não se arrepende. Com cerca de 

70 lojas de vendas de passagens 
áreas somente em favelas, sobre-
tudo do Rio e São Paulo, a empre-
sa, criada há pouco mais de dois 
anos, tem planos de abrir mais 50 
lojas este ano, apenas no Rio de 
Janeiro.

“Este mercado é invisível 
para quem não está atento”, dis-
se o empresário. Segundo ele, 
menos de três anos depois, a em-
presa está embarcando uma mé-
dia de 3 mil passageiros por mês, 
com 43 mil passageiros embarca-
dos até hoje.

Rabe explicou que, uma vez 
rompido o preconceito, é impor-
tante entender esse público e se 
adequar aos hábitos de consumo 
e à realidade dessa população. “A 
maioria não usa cartão de crédito 
e muitos não têm nem conta em 
banco. Então, nossa forma de pa-
gamento é por boleto pré-pago”, 
explicou ele.

Pagamento
Segundo o estudo, 69% des-

sas populações utilizam dinheiro 
como forma de pagamento, 9% 
usam cartão de crédito de tercei-
ros e 10%, cartão de crédito pró-
prio. Além disso, cerca de 69% 
dos moradores de comunidades 
vão ao shopping toda a semana 
e 50% comem fora semanalmen-
te. Nos próximos 12 meses, 49% 
pretendem comprar móveis; 36%, 
querem um novo eletrodomésti-
co; e 24% pretendem contratar 
serviços de TV por assinatura.

O empresário Elias Targilene 
é outro exemplo de sucesso entre 
os que investiram nas classes C, 
D e E. Com cinco shoppings po-
pulares construídos em um pe-
ríodo de três anos, ele pretende 
lançar daqui a três meses o pri-
meiro shopping do Brasil dentro 
de uma favela, no Complexo do 
Alemão, zona norte do Rio.

“Não podemos mais falar que 
ser popular é ser feio, sujo, fedi-
do e desorganizado. Hoje, somos 
uma nação rica e ser pop hoje 
significa ter serviço, ser bonito, 
atender bem”, declarou o empre-
sário.

Flávia Villela
Da Agência Brasil
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Brasília – O aumento da criminali-
dade nas cidades, a migração de áre-
as rurais para urbanas e a escassez de 
mão de obra no futuro podem ser al-
gumas consequências da incidência do 
desemprego sobre os jovens, avalia o 
diretor adjunto de Estudos e Políticas 
Sociais do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), Carlos Henrique 
Leite Corseuil.

De acordo com dados da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), 
12,6% das pessoas entre 15 e 24 anos 
no mundo estavam sem emprego em 
2012, o que corresponde a cerca de 74 
milhões de pessoas.

“Estudos mostram que no Brasil, e 
também em outros lugares do mundo, 
um cenário mais apertado no mercado 
de trabalho urbano pode desmotivar 
a busca dos jovens por um emprego e 
fazer com que tentem a vida de ou-

tras formas. Na maioria dos casos, em 
atividades ilegais”, disse Corseuil à 
Agência Brasil.

Segundo ele, o Brasil não atingiu 
patamar preocupante de desocupação 
entre a população jovem. Ao contrá-
rio, o mercado no Brasil está aquecido, 
em termos gerais. A taxa de desempre-
go para os jovens na América Latina 
e no Caribe, região na qual se insere 
o Brasil, ficou em 13,5% - um pou-
co acima da média mundial (12,6%), 
mas abaixo dos países desenvolvidos 
(17,9%), como Estados Unidos e Ja-
pão; do Oriente Médio (28,1%); do 
Norte da África (23,8%) e da Europa 
Central (17,1%), de acordo com a OIT.

No caso dos jovens em áreas rurais, 
a escassez de trabalho pode levar à 
migração para as cidades, em busca de 
melhores oportunidades. De acordo 
com Corseuil, a maioria das pessoas no 
campo ignora quando a situação nas 
cidades também não está favorável, 
o que acaba estimulando o êxodo e o 
inchaço das cidades – com a ampliação 

das favelas, da pressão sobre a infra-
estrutura em geral e da precarização 
dos serviços básicos. Nas cidades, essa 
população jovem que veio do campo 
se torna urbana e passa a encontrar os 
mesmos problemas.

O impacto do desemprego para as 
novas gerações ainda pode trazer pro-
blemas para o futuro, como a escassez 
de mão de obra qualificada. “Quando 
se passa por momentos de crise, como 
o atual, não significa que não se vai 
precisar de profissionais mais para a 
frente. Então, esse jovem que poderia 
estar trabalhando, adquirindo experi-
ência e se qualificando vai perder essa 
fase”, disse o diretor do Ipea.

Há diversos tipos de iniciativas 
experimentais para tentar solucionar 
a questão do desemprego entre a ju-
ventude, segundo Corseuil, como a 
criação de instrumentos que auxiliem 
essas pessoas na procura por emprego, 
citando como exemplo, o portal Mais 
Emprego, do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) brasileiro. Em alguns 

países europeus, informou Corseuil, 
há iniciativas que vão além, como ins-
tituições que entram em contato com 
o jovem, analisam seu perfil e tentam 
combiná-lo com as demandas das em-
presas, o que aumenta as chances de 
colocação no mercado.

Outras iniciativas
como programas de treinamento 

direcionado, formação específica e 
subsídio para contratação - têm resul-
tados diferentes, segundo o diretor do 
Ipea. De acordo com ele, os resultados 
funcionam de acordo com os contex-
tos específicos e podem trazer bene-
fícios mais ou menos expressivos, de-
pendendo da situação.

“O desemprego entre jovens é 
muito mais sensível aos ciclos econô-
micos que o de adultos. Como passa-
mos por um período de crise, é natural 
que haja aumento. Pode ser que ainda 
demore um tempo para que os jovens 
passem a se beneficiar da recupera-
ção”, explicou.

Jovem pode ficar desempregado no futuro 
exigência de mãO de Obra qualiFicada

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro – O ministro da Secretaria de 
Assuntos Especiais (SAE), Moreira Franco, afir-
mou que o Brasil “falhou” na construção de polí-
ticas sociais efetivas para os jovens. “Nas comuni-
dades onde as desigualdades são maiores é que 
o problema da juventude se coloca de maneira 
mais clara, mais agressiva, comprometendo o fu-
turo do país. Não estamos dando a possibilidade 
desses jovens aproveitarem o ambiente de cresci-
mento econômico e de diminuição de desigual-
dade que o país tem conseguido alcançar, pois as 
políticas não têm continuidade”.

De acordo com Moreira Franco, as políticas 
de qualificação não incluem o acompanhamento 
e a orientação do jovem mais pobre na obten-
ção do primeiro emprego. “É normal encontrar, 
em favelas do Rio de Janeiro, pessoas com quali-
ficação profissional adequada, universitária, que 
não ganham o correspondente a essa qualifica-
ção, em comparação com jovens que moram fora 
da favela”. O ministro também defendeu que o 
problema nas favelas não é a falta de integra-
ção, mas as desigualdades sociais. “Não estamos 
lutando pela integração, estamos lutando pela 
diminuição da desigualdade. As políticas devem 

melhorar o ambiente social, na oferta de educa-
ção, limpeza, saúde, transporte. A fonte da vio-
lência é a desigualdade. A desigualdade é uma 
questão de dominação econômica. Além disso, 
não basta oferecer oportunidades. É importante 
que haja uma democratização e diversidade das 
oportunidades para que tenham a possibilidade 
de fazer o que gostam”.

Moreira Franco diz que o problema fundiário 
nas é muito mais grave que a questão agrária, já 
que mais da metade da população urbana vivem 
irregularmente. “A pessoa precisa entender o 
território como sendo dele e, aí, a relação com o 
poder passa a ser distinta. Arbitrar conflitos des-
sa natureza, em áreas com desorganização fun-
diária, é impossível pela Justiça, já que as pessoas 
sequer podem ser demandantes, pois não têm 
como dialogar com o Poder Judiciário”. Para o 
coordenador de Cidades e Territórios do Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Iba-
se), Itamar Silva, morador da Favela Dona Marta, 
na zona sul do Rio, é importante reconhecer que 
a favela já está integrada à cidade e que o dis-
curso de integração não contribui para o debate 
sobre o tema e não reflete a realidade do Rio. 

País falhou na criação de políticas públicas

As favelas brasileiras têm enorme potencial de consumo de uma população de cerca de 12 milhões de habitantes



Novidades sustentáveis
SERÁ LANÇADO na próxima terça-feira, 26, o Guia 

Abrasel 2013 com um café da manhã no centro de tu-
rismo e lazer do Sesc, na Praia do Cabo Branco.

A iniciativa este ano vem com novidades sus-
tentáveis, a começar pela entrega dos convites para o 
encontro que será feito de bicicleta, através da Peda-
lar Bike Courrier, primeira empresa da Paraíba a fazer 
serviços de entrega utilizando apenas ciclistas.

A publicação, com capa do artista plástico Tito Lobo, 
será distribuída durante a Copa das Confederações que 
será realizada em Pernambuco.

Sras. Lúcia Nepomuce-
no, Jane del Pian e Sarah 
Fechine Dantas, secretá-
rio de Estado Luzemar da 
Costa Martins, empresário 
Earlen Amorim, médica 
Ilma Espínola, executivos 
Arthur Mariano Vilarim 
e Graça Marques, assis-
tente social Marenice 
Pereira, estudante Claris-
sinha Amorim Albuquer-
que, advogado Francisco 
Evangelista de Freitas e 
deputado federal Manoel 
Júnior.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Vivemos uma democra-
cia anti-democrática”

“Democracia sem 
educação é anarquia”

IGOR PALMA IVONE BOECHAT

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos
  O nosso Brasil Brasileiro, tão 
conhecido pela sua gente hospita-
leira deu uma marcha a ré com a 
recepção a famosa blogueira cubana 
Yoani Sanchez na sua visita a Recife 
e Salvador.
  Nunca vi coisa tão esquisita 
a gratuita agressividade mostrada 
nos jornais televisivos contra a 
moça, que deu um tapa com luva 
de pelica aos agressores, quando 
respondeu ao repórter que a entre-
vistava que isso era democracia. 
Para mim, isso é falta de educação, 
de bons costumes. 

Zum ZumZum
   Um grupo de amigas, entre elas Helena Almeida, Irene Ribeiro, Vera 
Medeiros e Zelma Corrêa, foram na última terça-feira conhecer o shopping RioMar 
Recife, com direito a almoço no restaurante Pobre Juan.

   Leconte e Roziane Coelho comemoram neste sábado aniversário de 
casamento. Com certeza, vão curtir em alguma pousada deliciosa na costa 
do Conde.

   O cônsul da Espanha na Paraíba, Jesus Zapatta visitou na tarde de ontem 
o prefeito de Pedras de Fogo, Derivaldo Romão. Na pauta, parcerias comerciais e 
econômicas entre aquele município e o país que ele representa.

FOTO: Goretti Zenaide

A aniversariante de hoje Graça Marques e sua filha Michelle

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Dalva Rocha

Elas
PROGRAMA DOS 

BONS para quem gosta 
de música será o “Elas: 
encontro de gerações” 
que a Secretaria de 
Mulheres de João Pes-
soa vai promover no Dia 
Internacional da Mulher.

Será na Praça Rio 
Branco, no centro, a 
partir das 19h com os 
grupos musicais Toque 
de Salto, de Brasília 
e a banda Absurdus, 
da Paraíba, com par-
ticipação especial da 
cantora e compositora 
Cátia de França.

O aniversariante de hoje, Chiquinho Evangelista entre os amigos Aníbal Nóbrega e Churchill César

Escritor Agassiz de Almeida com Gisêuda e a amiga Irene Ribeiro

Pocket desfile

O DIA 
INTERNACIONAL da 
Mulher, promovido 
pelas colunistas Hélia 
Botelho e Astrid Bakke 
será no dia 8 de março, 
na churrascaria Basto´s 
Gold, em Tambaú.

A novidade será 
um pocket desfile da 
Maison Lúcia Chianca, 
estilista que retornou 
definitivamente do Rio 
de Janeiro e inaugura 
em breves dias seu 
atelier em Manaíra.

   Alegria e descontração no almoço ontem na Adega do Alfredo num 
encontro das amigas Roberta Aquino, Roziane Coelho, Tina Andreole, Fátima 
Sousa, Nídia Azevedo, Lígia Guerra, Lúcia Padilha e Stella Barros.

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados amigos João e Aureny Fernandes de Albuquerque, Paulo e Paula Santos Coelho

Papo arretado
O EMPRESÁRIO Hênio Regis será o palestrante de 

hoje do Papo Arretado, uma iniciativa de Beto Chaves que 
acontece na churrascaria Sal e Brasa, no Bessa, às 19h.

Ele vai abordar a forma como a bebida Suqo surgiu 
como uma inovação dentro da indústria de alimentos 
Buon Gelatto. Para quem não sabe, o Suqo é uma bebi-
da com vários sabores, fabricada de maneira artesanal.

Artes visuais
FORAM ELEITOS  

novos membros para 
compor o Conselho 
Municipal de Política 
Cultural de João Pes-
soa, ficando Raquel 
Stanick como titular 
de Artes Visuais e 
suplente Inocêncio 
Soares, Paulo Rossi 
como titular de Fo-
tografia e Darcy Lima 
como suplente.

O encontro foi na 
Casa das Artes Visuais 
com presenças de Cris-
tiane Fragoso, do MinC 
e Alexandre Santos, do 
Fórum de Produtores 
Culturais de João Pessoa. 

Acadêmicas de Cícero
SERÁ AMANHÃ, às 22h no Zarinha Centro de Cultura 

o lançamento da primeira tradução direta do Latim para o 
Português, no Brasil, do texto “Acadêmicas”, do orador  e 
filósofo romano Marcus Tullius Cícero, tido como uma das 
mentes mais versáteis da Roma Antiga.

A edição bilíngue, em latim e português, é do professor 
da USP, José R. Seabra que está em João Pessoa para par-
ticipar de uma banca de concursos e outra de doutorado.

As cores de Tito
O AMBASSADOR FLAT  convidando para a abertura 

da temporada cultural 2013 no dia primeiro de março, a 
partir das 19h no Gravatá Art Restaurante, localizado na 
Praia do Cabo Branco.

Será com uma mostra do artista plástico Tito Lobo, 
um especialista no jogo das cores visto em suas obras. 
Tito é pessoense e tem exposições no Brasil e no Exterior.

Pioneira

A SECRETÁRIA  de 
Estado de Desenvolvi-
mento Humano, Cida 
Ramos comemora a 
escolha pela ministra do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Pobreza, 
Tereza Campello, para 
que a Paraíba seja pionei-
ra no projeto de trans-
ferência de renda para 
comunidades quilombolas, 
dentro do Plano Brasil 
sem Miséria.

O anúncio foi dado 
em solenidade esta 
semana no Palácio do 
Planalto, em Brasília-DF.

Premium

UMA NOVA MARCA 
de automóveis chega 
a Paraíba no dia 7 de 
março, com a inauguração 
da concessionária po-
tiguar PG Prime. Trata-se 
da Audi Center João Pes-
soa, que vai se instalar na 
Av. Epitácio Pessoa, no 
bairro de Tambaú.

A PG Prime pertence 
ao Grupo Parelhas Gás, 
fundado em 1983 em 
Picuí-PB, é líder no seg-
mento Premium com as 
marcas Audi, Land Rover, 
Volvo, Chrysler, Jeep, 
Dodge, RAM e BRP.
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Ovos de Páscoa já 
estão à venda com 
preços variados
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Devido às chuvas que ca-
íram recentemente na Paraí-
ba, a Secretaria de Estado da 
Saúde deu início ao trabalho 
de prevenção à dengue jun-
to à população paraibana. A 
ação implicará na implanta-
ção de palestras, entrega de 
folders e cartazes abordando 
temas relacionados a doença 
e como prevení-la.

Essa ação faz parte do 
projeto  da Secretaria de Saú-
de no combate à dengue. O 
trabalho de educação e pre-
venção teve início com a che-
gada das primeiras chuvas  no 
território paraibano. A pre-
venção vai atender a todos 
os municípios das regiões do 
Brejo, Sertão e Litoral.

A equipe técnica de saúde 
que irá desenvolver o traba-
lho preventivo tem encontra-
do uma importante parceria 
junto à Secretaria de Estado 
da Saúde, e a disponibilização 
de material educativo pela Co-
ordenação de Vigilância em 
Saúde-SES, para ser utilizado 
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Palestras e cartazes 
abordam a doença e 
como se prevenir

Saúde inicia ações de prevenção
cOmbate à dengue

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

pelas equipes locais nas ações 
de prevenção da dengue .

O objetivo é educar e 
instruir a população paraiba-
na sobre as ações de comba-
te à proliferação do mosqui-
to Aedes aegypti. A gerente 
Executiva de Vigilância em 
Saúde da SES, Talita Tavares, 
explicou que o material dis-
tribuído tem como foco as 
formas de prevenção e com-
bate à doença.

“São procedimentos que 
estimulam condutas e com-
portamentos corretos para o 
combate ao vetor da dengue, 
além de promover a educação 
para a adoção de formas de 
prevenção e controle”, deta-
lhou Talita Tavares. Segundo 
ela, todos os cidadãos se trans-
formam em agentes multipli-
cadores dessas informações.

Entretanto, os municípios 
que registraram o maior nú-
mero da doença vão receber 
atenção especial “No geral, a 
situação não inspira cuidados 
emergenciais, mas não pode 
ser negligenciada, motivo este 
que impulsiona a SES a tra-
balhar as ações de prevenção 
junto à população para o en-
frentamento, principalmente 
no período de chuva, que já 
começou na Paraíba, finalizou. Entre as ações de combate à dengue está a entrega de folders e cartazes mostrando as formas de prevenção e controle da doença

Foto: Marcos Russo



Ovos de Páscoa já estão à 
venda com preços variados
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Nas grandes redes de 
supermercados de João Pes-
soa os ovos de chocolate já 
estão em exposição e em di-
ferentes tamanhos, tipos e 
marcas. Nas lojas Bompreço 
a estimativa é de um cresci-
mento de 10% nas vendas 
de ovos de Páscoa, em re-
lação ao ano passado. De 
acordo com a assessoria de 
imprensa da rede, a expo-
sição e decoração ‘precoce’ 
realmente causa efeito po-
sitivo porque muitos consu-
midores já estão levando o 
produto para casa para ser 
degustado de imediato ou 
no Domingo de Páscoa, que 
este ano acontece no dia 31 
de março. 

Diversas parreiras já 
foram armadas e os consu-
midores podem encontrar 
ovos de Páscoa com preços 
que variam de R$ 11 até 
R$ 50. A garotinha Maria 
Eduarda, que esteve ontem 
no Hiper Bessa convenceu 
a mãe dela a comprar dois 
ovos de chocolate e garan-
tiu que só iria abrir os dois 
no Domingo de Páscoa.

Perfil
Mas o perfil do cliente 

que já procura pelos tradi-
cionais ovos de chocolate 
e colombas pascais no pe-
ríodo pós-carnaval e início 
de quaresma é aquele que 
compra para consumir de 
imediato os produtos e de-
pois faz novas compras de 
reposição, dessa vez para 
presentear amigos a fami-
liares.

Em ovos de marca pró-
pria, uma das apostas das 
lojas, a expectativa de ven-
das é de 30%. Para ajudar 
nas vendas desses artigos, 
os preços desses ovos exclu-
sivos estarão até 30% mais 
baratos que os equivalentes 
das outras marcas. Na linha 
de ovos marca própria, os 
de maior procura são aque-
les de 160g.

Entre as apostas da li-
nha de ovos marca própria 
estão os ovos dos persona-
gens Gogo’s, nas versões de 
110g e 160g. Já os Ovos Gifts 
(180g), serve também como 
opção de presente, uma vez 
que a embalagem se trans-
forma em porta-retrato, 
porta DVD ou porta-objeto. 
Na caixa está impresso um 
QR code que leva a uma pá-
gina com explicações sobre 
o ovo e também como reu-
tilizar a embalagem. São 
quatro versões de sabores: 
crocante, pão de mel, waffer 
e tubettes. 

Mais procurados
Os ovos menores e te-

máticos são os mais procu-
rados pelos clientes, porém 
os ovos com brinquedos 
para crianças são os que 
têm apresentado o maior 
crescimento de venda da 
categoria. Para ajudar nas 
vendas e no atendimen-
to ao cliente, os fabrican-
tes de ovos reforçam suas 
equipes de promotores nas 
lojas da rede.

Eles enfeitam corredores 
de supermercados e já 
estão atraindo clientes

José Alves
zavieira2@gmail.com  

O Governo do Es-
tado, através da Se-
cretaria de Segurança 
e Defesa Social (Seds), 
vai selecionar pro-
fessores e instrutores 
para compor o banco 
de dados de docentes 
que poderão minis-
trar os cursos oferta-
dos pela Academia 
de Ensino de Polícia 
(Acadepol), na forma 
de prestação de ser-
viço. O edital de pro-
cesso seletivo simplifi-
cado foi publicado na 
edição do Diário Ofi-
cial de ontem. 

De acordo com o 
diretor da Acadepol, 
delegado Bergson 
Vasconcelos, o proces-
so seletivo visa o ca-
dastro dos profissio-
nais. O procedimento 
é pré-requisito para 
os profissionais inte-
ressados ministrarem 
aulas nos cursos de 
formação de policiais 
civis na Acadepol.

Inscrições
As inscrições se-

rão abertas no perío-
do de 11 de março a 
12 de abril, na sede 
da Acadepol, Avenida 
Hilton Souto Maior, 
s/n, Mangabeira, João 
Pessoa, no horário 
das 8h às 18h ou atra-
vés do e-mail: cursos.
aep@ssp.pb.gov.br. Os 
candidatos poderão 

se inscrever em até 
três disciplinas. Todos 
os requisitos estão 
disponíveis no edital 
que será publicado 
também no site www.
acadepol.pb.gov.br e 
nos murais da Secre-
taria da Segurança e 
Defesa Social.

A validade do Pro-
cesso Seletivo Simpli-
ficado é de dois anos, 
prorrogável por igual 
período. Os resulta-
dos serão divulgados 
no site da Acadepol, 
no dia 31 de maio 
deste ano. 

Os candidatos ins-
critos e selecionados 
deverão preencher os 
requisitos de acordo 
com os componentes 
curriculares a serem 
ministrados, devendo 
comprovar graduação 
ou curso técnico que 
o habilite, além de ex-
periência na área. 

Os componentes 
curriculares incluem 
76 disciplinas, entre 
elas abordagem sócio-
-psicológica da violên-
cia e do crime; bio-
segurança; bombas e 
explosivos; crimes de 
informática; direito 
penal; direito proces-
sual penal; inteligên-
cia policial; perícia 
odonto legal; uso legal 
e progressivo da força 
e sistema de seguran-
ça pública no Brasil.

Acadepol seleciona 
novos professores

Venda de peixes deve aumentar 70%

Apesar de sempre 
ser lembrada pelos ovos 
de chocolate, a Páscoa é 
uma festa cristã que co-
memora a ressurreição do 
Cristo morto. Jesus, que 
foi crucificado (Sexta-fei-
ra Santa) e teve seu corpo 
colocado em um sepul-
cro, ressuscita dois dias 
depois, reunificando cor-
po e espírito. Os cristãos 
comemoram o dia mais 
santo desta religião indo 
às igrejas e procissões.

A palavra Páscoa tem 
origem hebraica, e vem 
de Pessach, que significa 
passagem. Para a religião 
judaica, a Páscoa tem 
um outro significado, e 
é comemorada há mais 
tempo, antes mesmo do 
nascimento de Jesus Cris-
to. Os judeus festejam a 
liberdade de seu povo da 
escravidão no Egito.

Este feriado é móvel 

no calendário; aconte-
ce no mínimo em 22 de 
março e no máximo em 
24 de abril. A Quarta-
-feira de Cinzas ocorre 
46 dias antes da Páscoa 
e este meio tempo confi-
gura a Quaresma.

Ovo de Páscoa
O ovo simboliza o 

nascimento, o surgimen-
to da vida e a origem do 
mundo. Os chineses ti-
nham o costume de pre-
sentear os amigos com 
ovos coloridos durante a 
Festa da Primavera, entre 
março e abril. Os ovos de 
galinha foram sendo tro-
cados pelos de madeira, 
prata, ouro, até chega-
rem aos de chocolate. 

Coelhos
Os animais são co-

nhecidos pela alta ferti-
lidade de suas fêmeas. 

As grandes ninhadas dos 
coelhos simbolizam a res-
surreição, que é a nova 
vida. Apesar de não botar 
ovos, o coelho assumiu o 
papel de produtor e en-
tregador de Ovos de Pás-
coa nas lendas populares.

O pão e o vinho
O pão e o vinho, so-

bretudo na antiguidade, 
foram a comida e bebida 
mais comum para muitos 
povos. Cristo, ao instituir 
a Santa Ceia, se serviu 
dos alimentos mais co-
muns para simbolizar sua 
presença constante entre 
as pessoas arrependidas, 
de fé e boa vontade. En-
tão o pão e o vinho na 
Santa Ceia são mais que 
um símbolo. É a pre-
sença real e verdadeira 
de Cristo junto do seu 
povo, para o perdão, 
vida e salvação.

Na época da Pás-
coa, as vendas de peixes 
aumentam em até 70% 
comparadas a um dia 
normal de vendas. Além 
dos tradicionais cortes de 
bacalhau salgado, os su-
permercados disponibili-
zam bacalhau dessalgado 
congelado, sardinha, cor-
vina, filé de merluza, sal-
mão inteiro e filé, cama-
rões em geral, posta de 
cação e pescada. Entre as 
grandes redes a tendên-
cia é de um leve aumento 
na venda do pescado nes-
se período em razão da 
demanda.

Mas a expectativa é 
crescer 16% nas vendas 
em comparação a 2012. 
E na tentativa de tra-
zer preços mais baixos, 
técnicos do Bompreço 
já iniciaram as negocia-
ções com fornecedores 
nacionais e importações 
começam a ser articula-
das até seis meses antes 
da data. 

O peixe é um dos 
símbolos da Páscoa que 
mantém o sentido da 
trajetória da história 
de Jesus Cristo para os 
cristãos. O peixe está 
vinculado às aparições 

de Jesus que sempre se 
liga à presença do peixe 
em sua história, após a 
Ressurreição e diz res-
peito ao próprio Cristo 
Ressuscitado.

O preço médio do 
pescado nos supermerca-
dos da cidade variam. O 
quilo da cioba pode ser 
encontrado a R$ 20 ou R$ 
22. A cavala varia entre 
R$ 20 e R$ 22. Já o seri-
gado vale, em média, R$ 
22. O camarão está sendo 
comercializado entre R$ 
15 (de cativeiro, tipo pe-
queno) e R$ 60 (do mar, 
tipo exportação).

Símbolos da Páscoa e significados

A decoração precoce causa efeito positivo e muitos consumidores estão levando o produto, mesmo faltando ainda mais de um mês para o Domingo de Páscoa

Foto: ortilo Antônio



CDRM inicia uma nova etapa de
perfuração de poços na zona rural
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 Os técnicos e as perfu-
ratrizes da Companhia de 
Desenvolvimento dos Recur-
sos Minerais (CDRM) iniciam, 
nesta semana,  mais uma eta-
pa de perfuração de poços em 
diversos municípios parai-
banos. Este ano, as máquinas 
perfuraram 36 poços e cinco 

já foram instalados com cata-
vento e as respectivas bombas 
para a captação de água.

 O presidente da CDRM, 
Marcelo Falcão, informou 
que nesta quinta-feira (21) as 
equipes seguem para o Ser-
tão. Serão perfurados poços 
em Emas, Santa Terezinha, São 
Mamede, Diamante, Itaporan-
ga, Maturéia, Desterro, Cajazei-
rinhas, Paulista, Pombal, São 
Bentinho e Jericó. “A demanda 
por água está muito alta e para 

acelerar as perfurações e ins-
talações de poços a CDRM está 
licitando empresas, para a gen-
te atender com mais rapidez”, 
afirmou Marcelo Falcão.

 Uma equipe de testes de 
vazão d’água vai avaliar poços 
perfurados em São José dos 
Cordeiros, Caraúbas, Itapo-
ranga, Ibiara, Diamante e Bo-
queirão. Após cada jornada de 
trabalho, as equipes reabaste-
cem as perfuratrizes e partem 
para executar a ação em novos 

municípios. Em 2012, a CDRM 
perfurou 200 e instalou equi-
pamentos em 20 poços.

 O programa de perfura-
ção e instalação de poços na 
Paraíba vai ser ampliado este 
ano com a aquisição de três 
novas perfuratrizes. Após for-
mação de equipes, a Compa-
nhia de Desenvolvimento dos 
Recursos Minerais (CDRM) 
terá condições de perfurar 
mais de 100 poços tubulares 
por mês e de instalar 50. 

Este ano, os técnicos 
perfuraram 36 poços em 
municípios paraibanos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/13

Registro CGE Nº. 13-00163-5
OBJETO: Aquisição de equipamentos para execução de trabalhos em espaços confinados con-

forme determina a Norma Regulamentar nº 33 do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo 
de garantir a segurança e integridade física das equipes de trabalho da PBGÁS, em conformidade 
com o Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/03/2013, às 10h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE INGÁ
Ana Glaucia Garcia Araujo de Alencar, Oficial do Cartório Imobiliário, desta Comarca, de acordo 

com o que determina o Art. 19, $ 3º, da Lei  6.766 de 19/12/1979, torna publico para conhecimento 
geral, que foram depositados neste Cartório por LAURA CRISTINA LACERDA DE ARAUJO 
BURITY,portadora do CPF/MF no 954.092.114-72 e seu esposo, memorial , planta e demais 
documentos exigidos por lei, referente ao “Loteamento Cidade Nova” – localizado na Cidade de 
Ingá – PB, com uma área total de 217.278,00 m2(duzentos e dezessete mil e duzentos e setenta e 
oito metros quadrados), a qual foi loteada transformando-a em 23(vinte e três) Quadras; destinadas 
a lotes residenciais com 637 lotes, com uma área de 34.672,29 m2  destinadas a Ruas e Calçadas; 
10.312,78m2 destinada a equipamentos comunitários; 21.773,96m2 de área verde;  150.518,97m2 
destinadas a lotes, referente a matricula 4.278 fls. 82 Livro 2 P Registro Geral, em data de 15/01/2013, 
medindo 21,7278 hectares.  

Foram apresentados planta e memorial descritivo, constando limites, medição, ângulo e demais  
especificações  exigidas por lei. Portanto, todo aquele que se julgue com direitos sobre o imóvel  
loteado, ou tenha justa razoes para oferecer-lhes impugnação, deverá faze-lo neste Cartório, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ultima publicação do presente no Diário 
oficial do Estado, findo o qual não havendo reclamação ou impugnação será dito Loteamento 
registrado, para que por ele se realizem as vendas das quadras e lotes do terreno prometido 
à venda. Dado e passado nesta cidade e Cartório, aos dezoito dias do mês de Fevereiro, do ano 
de dois mil e treze  (18/02/2013).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Ingá, 18 de Fevereiro de 2013

Ana Glaucia Garcia Araujo de Alencar
Of. Do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n. º 002/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, através do Pregoeiro Oficial, torna público para co-

nhecimento 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 
em reunião que ocorrerá no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mari, na Rua Antônio de Luna 
Freire, 146, Centro, CEP. 58.345.000 – Mari, no dia 06 de março de 2013, as 09:00 horas. O edital 
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço acima citado. Maiores informações 
através do fone (83) 3287-2504. Objeto: Aquisição de Combustível para a frota.

Mari, 21 de fevereiro de 2013.
Pedro Freire de Souza Filho

Pregoeiro oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2013, 
que objetiva: Contratação direta de 01 (um) de um escritório pessoa jurídica, especializado na 
área de gestão pública; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME - R$ 22.000,00.

Poço Dantas - PB, 04 de Fevereiro de 2013.
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

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

área de gestão pública.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 04/02/2013.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

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

-ME - R$ 22.000,00
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2013

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediados na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição - PB, às 
09h30min do dia 07 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisições parceladas de gêneros alimentícios diversos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: 
no horário das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baía da Traição - PB, 20 de Fevereiro de 2013

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediados na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição - PB, às 
14h00min do dia 07 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baía da Traição - PB, 20 de Fevereiro de 2013

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2013
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 003/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de combustíveis e 
derivados de petróleo. Data de Abertura: 06/03/2013 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, Centro, São João do Tigre 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 20 de fevereiro de 2013.
Zenon Florêncio Lima – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2013
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 004/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA (aquisição de retroescavadeira). Data de Abertura: 06/03/2013 às 11:00h. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, 
Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, 
no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 20 de fevereiro de 2013.
Zenon Florêncio Lima – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2013
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 006/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL-
TORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE COXIXOLA, para atender as necessidades 
desta municipalidade. Data de Abertura: 11/03/2013 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 20 de fevereiro de 2013.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2013
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas VIAMED LTDA–ME, 
FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA-ME, FRANKLIN ALVES DA SILVA–CRAMED,  NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
QUIMICOS LTDA, PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, 
LARMED– DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA e 
JOSÉ NERGINO SOBREIRA–PJS DISTRIBUIDORA, sendo considerada INABILITADA a empresa 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do 
inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS será realizada 
no dia 01 de março de 2013, às 09:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 20 de Fevereiro de 2013.
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, 
às 11:00 horas do dia 07 de março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo me-
nor preço, para aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos. Recursos: Programas do 
Governo Federal, Transferências da Saúde e Fundo Municipal de Saúde, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 
724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do 
Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 20 de fevereiro de 2013.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 
09:00 horas do dia 07 de março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos. Recursos: FUNDEB, Programas 
do Governo Federal e Próprios do Município de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 
05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital 
bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário das 
08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 20 de fevereiro de 2013.
MILTON DE ALMEIDA JÚNIOR - Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL  Nº 00001/2013

OBJETO:  contratação de serviço de locação de veículo popular, destinado às atividades admi-
nistrativas da Câmara Municipal de São Domingos.

Data e Local: 05 de março de 2013 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL,  na rua Central, 
S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 18 de fevereiro  de 2013
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de locação e manutenção de softwares de 

contabilidade, folha de pagamento, tributos e tesouraria, destinados ao município. Data de abertura: 
às 08:00 horas do dia 05 de Março de 2013. Edital e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 20 de Fevereiro de 2013.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013
OBJETO: Contratação de serviço de telefonia móvel pessoal, destinado a manutenção das 

atividades do município. Data de abertura: às 09:00 horas do dia 05 de Março de 2013. Edital 
e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 20 de Fevereiro de 2013.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, 

destinados a manutenção de diversas secretarias do município. Data de abertura: às 08:00 horas 
do dia 06 de Março de 2013. Edital e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, 
s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 20 de Fevereiro de 2013.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013
OBJETO: Contratação de serviços de locação mensal de veículos destinados ao transporte de 

estudantes da zona rural para a sede do município. Data de abertura: às 09:30 horas do dia 06 de 
Março de 2013. Edital e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - 
São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 20 de Fevereiro de 2013.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 20/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de refeições, destinados a diversas 

secretarias do município. Data de abertura: às 10:30 horas do dia 06 de Março de 2013. Edital 
e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 20 de Fevereiro de 2013.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de pneus e acessórios novos 

de primeira linha de fabricação, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura 
Municipal de São Francisco. Data e Local: às 08:00 horas do dia 08 de Março de 2013, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. 

São Francisco - PB, 20 de Fevereiro de 2013
Luis Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 29/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de Kits de enxovais de bebês 

para distribuição gratuita a gestante no 8ª mês de gravidez, destinados a manutenção das atividades 
de Promoção Social a cargo da Secretaria de Assistência Social do Município de São Francisco. 
Data e Local: às 09:00 horas do dia 08 de Março de 2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua José 
Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. 

São Francisco - PB, 20 de Fevereiro de 2013
Luis Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 30/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos especializados na área de 

topografia e planialtimetria para elaboração de projetos, destinados a manutenção das atividades da 
Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local: às 10:00 horas do dia 08 de Março de 2013, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. 

São Francisco - PB, 20 de Fevereiro de 2013
Luis Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00019/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de medicamentos destinados à 

manutenção da farmácia básica do município de Aparecida. Data e Local: 05 de Março de 2013 às 
08:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 20 de Fevereiro de 2013
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
A Prefeitura Municipal de Matinhas, Estado da Paraíba, através de sua PREGOEIRO Oficial, 

torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia 06 de março de 
2013, às 15 h (quinze horas), no endereço inframencionado, PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2013, 
objetivando à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL 
PARA O EXERCÍCIO DE 2013, nos termos do Edital.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Rua Esplanada 
Bom Jesus, s/n, Município de Matinhas – PB, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de 08 às 12 horas, no horário mencionado.

Matinhas - PB, 18 de fevereiro de 2013.
BRUNO CESAR CUNHA SANTOS

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis ( frutas , verduras, carnes e seus derivados 
etc...  )destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas  e secretarias do município  
conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edita. A reunião será no 
dia 08 de março de 2013, ás 08:30:00, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia 
de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000  Fone/fax 83 3436-1137 – 9925-3345

VISTA SERRANA,PB, 20 de Fevereiro de 2013
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta lici-

tação para Aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar, diversos instalados, destinados a frota 
de veículos do um município, bem como os carros agregado conforme termo de referencia e seus 
anexos. A reunião será no dia 08 de março de 2013, ás 10:30:00, na sala da CPL, no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000  Fone/fax 
83 3436-1137 – 9925-3345

VISTA SERRANA,PB, 20 de Fevereiro de 2013
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para contratação de serviços de aluguel de softwares (sistema de contabilidade,folha de pagamento e 
outros)conforme termo de referencia anexo I do edital.A reunião será no dia 08 de março de 2013, ás 
14:30:00, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista 
Serrana /PB - CEP. 58.710.000  Fone/fax 83 3436-1137 – 9925-3345

VISTA SERRANA,PB, 20 de Fevereiro de 2013
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 
para contratação de uma empresa para colocar a disposição de todas as secretarias deste município, 
através de meios digitais de transmissão de informações via radio, seus serviços de acesso e o uso 
pela contratante  dos serviços acesso a rede municipal internet em LINK DEDICADO para todos os 
endereços relacionados no anexo I deste edital que possui computadores que serão interligados a 
internet conforme termo de referencia anexo I do edital. A reunião será no dia 08 de março de 2013, ás 
15:40:00, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista 
Serrana /PB - CEP. 58.710.000  Fone/fax 83 3436-1137 – 9925-3345

VISTA SERRANA,PB, 20 de Fevereiro de 2013  
Eduilson Araujo Silva-Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 31/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção de equipamentos e 

bens imóveis pertencentes ao município. Data e Local: às 11:00 horas do dia 08 de Março de 2013, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. 

São Francisco - PB, 20 de Fevereiro de 2013
Luis Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro Oficial

TNL PCS S/A – CNPJ/CPF Nº 04.164.616/0016-35, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu as Licenças de Operação para as Estações 
Rádio Base listadas abaixo:

Licença de Operação nº 4427/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na Rua José Leal, 61, município São João do Cariri UF: 
PB processo: 2010-006923/TEC/LO-2454

Licença de Operação nº 4355/2012 em João Pessoa, 09 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na RUA João Félix de Alves Brito, S/N - Centro – Município 
São Domingos do Cariri UF: PB processo: 2010-006896/TEC/LO-2436.

Licença de Operação nº 4353/2012 em João Pessoa, 09 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE na Rua Albuquerque Dinoar, 391 -Município Cabaceiras 
UF: PB processo: 2010-006936/TEC/LO-2462

Licença de Operação nº 4428/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: ESTAÇÃO RÁDIO BASE no Sítio do Retiro – Zona Rural – PBSKL4949 – Município 
Lagoa Seca UF: PB processo: 2010-006924/TEC/LO-2455

ECOBRAS RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ Nº 16.693.055/0001-64, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 259/2013 em João Pessoa, 24 de janeiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Recupe-
ração de Materiais Metálicos, Exceto Alumínio, na Av: Liberdade, 3.859, Município de Bayeux – PB. 
Processo:2012-008026/TEC/LO-4114.

FFB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 05.205.028/0001-89, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
LOP-LICENÇA DE OPERAÇÃO, para Extração de Areia e Transporte Ltda, situado no sítio Jangada 
S/N, Município de Pedras de Fogo – PB.

JLK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.389.736/0001-10, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia, para Construção de um Prédio 
Multifamiliar, na Rua Manoel Belarmino de Macedo, S/N, Jd. Cid.Universitária, João Pessoa – PB. 

CSN – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº  10.981.880/0001-88, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 370/2013 em João Pessoa, 14 de fevereiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Edificação residencial multifamiliar com 32 unidades habitacionais e sistema de esgotamento 
sanitário individual, na Av: Natal, St 55, QD 24, LT 474, Planalto Boa Esperança, Município de João 
Pessoa – PB. Processo:2012-009032/TEC/LI-1879.

PIT STOP RESTAURANTE LTDA – CNPJ Nº 17.516.194/0001-85, torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Operacional, para Restaurante, Similares e Serviço 
de Buffet, a Rua Clemente Rosas, nº 64, Torre, João Pessoa-PB.  

FURTADO LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 04.489.679/0001-85, 
solicita o comparecimento do Sr. ISAIAS ENEDINO DA COSTA, portador da CTPS Nº 62009 SÉRIE 
Nº 00003 ao estabelecimento desta Empresa, no prazo de 72 horas, no intuito de justificar suas faltas 
que vêem ocorrendo desde o dia 31.01.2013, sob pena de caracterização de abandono de emprego, 
ensejando   a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra  “I” da CLT. 
Atenciosamente a Diretoria.

SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA  CNPJ/CPF nº 05.403.418/0001-63, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 337/2013 em João Pessoa, 6 de fevereiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para as atividade 
de: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE  RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE E RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS  Classe l e ll. (Veículos NZG-5660, PEC-9403, NOD6413 e KLY-9975. De João Pessoa 
à divisa em Pb/Pe e em Caaporã. Na(o) Rua: Projetada – S/N, Quadra 491, Lote 0070 Município: João 
Pessoa – UF: PB. Processo: 2012-007503/TEC/AA-1845

  
JCR INCORP. DE EMPRENDIMENTOS IMOBLIÁRIO LTDA CNPJ/CPF Nº  12.071.120/0001-69, 

torna público que a SUDEMA – Superintendência do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
255/2013 em João Pessoa, 24 de Janeiro de 2013 – prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
Residencial Multifamiliar com 07 (sete) Unidades Habitacionais e Sistema de Esgotamento Sanitário 
Individual. Na Rua Bel. Wilson Flávio Coutinho nº 687, QD. 155, Lt. 325, Jd.Cidade Universitária  Mu-
nicípio: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000371/TEC/LI- 1920

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Humano (Sedh), 
em parceria com o Ministério Pú-
blico Estadual realiza hoje e ama-
nhã, em Belém, a 12ª capacitação 
de conselheiros municipais de ido-
sos, a primeira deste ano. 

A capacitação vai contar tam-
bém com a participação de conse-
lheiros de outros dois municípios 
paraibanos: Borborema e Serraria.

O primeiro dia de evento ofe-
rece palestras com técnicos da 
Sedh e do Ministério Público sobre 
a legislação do idoso, do Estatuto e 

da Política Nacional do Idoso, além 
da apresentação da Política Nacio-
nal de Assistência Social (PNAS). 

Ainda hoje, os Centros de Re-
ferência em Assistência Social (Cre-
as/Cras) compõem uma mesa abor-
dando o tema da violência contra 
a pessoa idosa.

Conselheiros de idosos são capacitados
EM BELÉM
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Paraíba CAMPINA

Pela cidade

l MAgoAdo

O vereador Metuselá Agra (PMDB) mostrou-se indignado 
com as declarações do prefeito Romero. Para o parlamentar, 
se queria fazer acusações, o tucano deveria ter citado nomes, 
ao invés de generalizar. Pelo visto, azedou o clima entre o 
vereador e o prefeito.

 

l SeM MágoAS
 

O vereador Jóia Germano (PRP), que viu terminar sem 
final feliz a novela de sua ascensão ao Legislativo Estadual, 
garantiu ontem pela manhã que seguirá desempenhando o 
ofício de vereador na Câmara Municipal de Campina Grande 
sem mágoa ou frustração.

Sem convite

A suplente de vereadora em exercício Ivonete Ludgério 
(PSB) explicou que não houve qualquer convite oficial do 
prefeito Romero Rodrigues para que ela assumisse a Secretaria 
de Assistência Social do Município. Mesmo assim, confirmou 
que não se interessava pela pasta.

Assim disse...

“Esse caso foi repercutido por colegas e por setores 
da imprensa. Mas, Romero Rodrigues nunca me chamou. E 
eu estou muito feliz aqui na Câmara, que, afinal, não pode 
ficar sem uma representante das mulheres”, comentou 
Ivonete.

Histórico

Quem acabou sendo designado para a Secretaria de 
Assistência Social foi o segundo suplente de vereador João 
Dantas (PSD). A deputada estadual Eva Gouveia, também do 
PSD, já havia recusado o convite formulado publicamente pelo 
prefeito para comandar a pasta.

Sine-PB 

O Sine Estadual de Campina Grande está oferecendo 
44 vagas para o mercado de trabalho. A maior parte delas 
é para motorista de ônibus urbano, com 15 disponíveis. 
As outras opções são para operador de silkscreen, auxiliar 
de linha de produção, costureira de máquinas industriais, 
açougueiro, cuidador de idosos, cabelereiro, manicure, 
recepcionista, copeiro, cozinheiro de restaurante e torneiro 
mecânico. 

outras vagas

Os interessados também podem buscar vagas de 
atendente de lanchonete, operador de caixa, auxiliar de 
cozinha, maqueiro de hospital, montador de móveis de 
madeira, técnico automotivo, frentista, funileiro de automóveis 
e empregada doméstica. O Sine fica localizado na Casa da 
Cidadania, na Rua Severino Cruz, no centro. Para todos os 
cargos, os candidatos devem levar currículo além de RG, CPF e 
Carteira de Trabalho.

Reação

Instado a comentar a repercussão das declarações nas 
quais afirmou que havia ladrões na gestão passada, o prefeito 
de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), disse que 
preferia não mais tratar do assunto, mas que reagiu porque 
estaria sendo alvo de “insultos diários”. 

desaforo

“Quando sou indagado sobre alguma agressão ou algum 
tipo de insinuação, vou ter que responder no mesmo tom, 
porque eu não vou levar desaforo pra casa e não levarei”, disse 
o prefeito, antes de participar da solenidade de abertura dos 
trabalhos na Câmara Municipal.

Paraibanos presos em operação
RouBo e CloNAgeM de veíCuloS

Eles são acusados de 
integrar quadrilha com 
atuação em PE e na PB

Um casal preso na cidade 
de Alagoa Grande e um homem 
detido em Campina Grande fo-
ram transferidos para a Dele-
gacia Regional de Caruaru, em 
Pernambuco. Núbio José da 
Silva, “Lula”, 39, Sandrele Maria 
da Silva, 31, e José Elias Moura 
são acusados de envolvimento 
com uma quadrilha especia-
lizada em roubo e clonagem 
de veículos. De acordo com o 
delegado Rodolfo Cartaxo, da 
Polícia Civil de Pernambuco, na 
manhã de ontem foi deflagrada 
uma operação para o cumpri-
mento de vários mandados de 
busca e apreensão, como tam-
bém de prisões, sendo que três 
na Paraíba.

O delegado pernambuca-
no informou que a quadrilha 
já vinha sendo investigada há 
alguns meses e apresentava 
ramificações entre os estados 
da Paraíba e Pernambuco, o 
que exigiu a participação de 
policiais do Grupo de Opera-
ções Especiais, da Polícia Civil 
paraibana. 15 agentes do GOE 
estiveram envolvidos na ação 
policial. “Vale ressaltar o apoio 

dado pelo secretário de Defesa 
Social, Cláudio Lima, e o secre-
tário-executivo Jean Francisco, 
que nos deram um suporte in-
condicional para a realização 
dessa operação”, disse Rodolfo.

Segundo as investigações, 
o casal era responsável pela 
adulteração dos veículos rou-
bados em Pernambuco e trazi-
dos para a Paraíba, para serem 
adulterados. Elias Moura teria 
a incumbência de confeccio-
nar as placas em seu estabele-
cimento comercial, localizado 
na Avenida Canal, em Campina 
Grande. O delegado Rodolfo 
Cartaxo disse que a “Operação 
Clone” teve início na cidade de 
Caruaru (PE) e prossegue com 
as investigações para cumprir 
17 mandados de prisão. “Pelo 
menos por enquanto, os três 
mandados expedidos para a 
Paraíba já foram cumpridos”, 
revelou.

De acordo com a polícia 
pernambucana, as investiga-
ções foram iniciadas há cerca 
de sete meses. Três envolvidos 
foram presos em flagrante em 
dezembro de 2012 e janeiro 
deste ano. No momento da pri-
são estavam com carros rouba-
dos ou clonados. A polícia diz 
que as investigações tiveram 
início quando foi constatado o 
aumento do número de veícu-
los roubados  e adulterados em 
Caruaru. 

“Esse é um tema que eu não gostaria de estar falando. 
Mas, evidentemente, eu sou ser humano e estou sendo 
insultado a cada dia. Existe a lei na física da ação e da reação. 
Você fica sendo insultado todo dia e às vezes acaba tendo 
que até exagerar na fala”, ponderou.

lei da física

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Sine-PB oferece 
oportunidades 
de trabalho em 
Campina Grande

O Sine Estadual de Cam-
pina Grande está oferecendo  
44 vagas para o mercado de 
trabalho. O maior número é 
para motorista de ônibus ur-
bano, com 15 disponíveis. Os 
interessados podem obter in-
formações na sede do Sine-PB, 
localizada na Casa da Cida-
dania, na Rua Severino Cruz, 
283, Centro, ou pelos telefones 
3310-9433 ou 3310-9435. 
Para todos os cargos, os candi-
datos devem levar o currículo, 
além da Identidade, CPF e Car-
teira de Trabalho.

n Operador de silkscreen (serigrafista)

n Auxiliar de linha de produção  

(deficiente físico)

n Costureira de máquinas industriais

n Açougueiro

n Cuidador de idosos

n Cabeleireiro

n Manicure

n Recepcionista atendente

n Copeiro

n Cozinheiro de restaurante

n Torneiro mecânico

n Atendente de lanchonete

n Operador de caixa

n Auxiliar de cozinha

n Maqueiro de hospital

n Montador de móveis de madeira

n Técnico automotivo

n Frentista

n Funileiro de automóveis

n Empregada doméstica

n Motorista de ônibus

Confira 
as vagas:

A Agência Executiva 
de Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba (Aesa) 
iniciou os preparativos 
para a Semana Mundial 
da Água, que será come-
morada entre os dias 18 
e 22 de março. A progra-
mação do evento prevê 
a realização de exposi-
ções e apresentações em 
João Pessoa e Campina 
Grande. 

Na próxima terça-fei-
ra (26), representantes da 
Aesa, Cagepa, Secreta-
ria de Estado da Saúde e 
Funasa vão se reunir no 
Complexo Judiciário Ju-
liano Moreira, na capital, 
para discutir as atrações. 
Participam do encontro, 
técnicos de João Pessoa, 
Campina Grande, Guara-
bira, Patos e Sousa.

No Dia Mundial da 
Água a Aesa vai expor 
equipamentos utilizados 
na previsão do tempo, 
medição das chuvas e 

nível dos açudes e apre-
sentar o trabalho reali-
zado em parceria com os 
Comitês de Bacias Hidro-
gráficas. 

“A programação ain-
da não está fechada, mas 
já sabemos que em João 
Pessoa e Campina Gran-
de serão apresentados 
vídeos sobre a importân-
cia da água, mostraremos 
como funcionam sondas, 
pluviômetros e medido-
res de vazão e distribuire-
mos material educativo”, 
adiantou o presidente 
da Agência Executiva de 
Gestão das Águas, Moacir 
Rodrigues.

As ações da Semana 
Mundial da Água tam-
bém estiveram em pauta 
na reunião dos presiden-
tes de comitês de bacias 
hidrográficas com a di-
retoria da Aesa, ontem à 
tarde, na sede da Agên-
cia Estadual, em João 
Pessoa. 

Aesa inicia preparativos para 
a Semana Mundial da Água

PRogRAMAÇÃo



Governo vai investir R$ 63 mi
SEGURANÇA NA PARAíbA 

A UNIÃO

Oposição obstrui na AL 
votação sobre o aumento 
salarial dos servidores 
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Seds contesta dados do 
MJ e anuncia a construção 
de 19 delegacias no Estado

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de fevereiro de 2013

A Secretaria de Estado 
da Segurança e da Defesa So-
cial (Seds) da Paraíba refutou 
os dados da pesquisa Perfil 
de Instituições de Segurança 
Pública, divulgada na última 
terça-feira (19) pelo Ministé-
rio da Justiça (MJ). O levanta-
mento, que apurou a situação 
das instituições em todo o 
Brasil, aponta que o Estado 
teria apenas um colete à pro-
va de balas para cada grupo 
de quatro policiais e uma 
arma para cada 1,73 policiais, 
número que seria insuficien-
te. Cláudio Lima, titular da 
Pasta, contestou os números, 
baseados em dados antigos, 
de 2011, e anunciou que só 
este ano serão investidos R$ 
63 milhões na construção de 
19 delegacias e na aquisição 
de material bélico.

Desde o início da gestão, 
em janeiro de 2011, até hoje, 
a realidade mudou muito e 
os números não representam 
mais as condições de trabalho 
dos policiais civis, militares e 
bombeiros militares da Para-
íba. “Com relação ao núme-
ro de coletes e armamentos, 
contestamos porque não é 
verdadeiro. Não aceitamos os 
dados”, disse.

Atualmente, todos os 
policiais têm coletes e arma-
mento. A Polícia Civil dispõe 
de 1.500 coletes, mil deles 
distribuídos desde 2011, para 
um efetivo de 1.872 servido-
res, entre eles 292 delegados, 
797 agentes de investigação, 
287 escrivãos de polícia e 49 
motoristas policiais, que tra-
balham diretamente na rua. 
O armamento disponível para 
os policiais civis é de 1.949 
revólveres e pistolas. Para 
2013, está prevista a compra 
de carabinas, pistolas, me-
tralhadoras e fuzis em um 
investimento de mais de R$ 2 
milhões.

Lima disse que ao assu-
mir a secretaria, encontrou 
uma situação caótica. Os 
policiais não contavam com 

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região abriu ins-
crições para treinamento de 
advogados sobre o Sistema de 
Processo Judicial eletrônico 
(PJe). O curso será ministrado 
nos meses de março e abril, na 
sede do TRF5, em Recife (PE). 
As inscrições começaram na 
última terça-feira, através do 
site daquele tribunal, por meio 
do link: http://www.trf5.jus.
br/eventosinternet/. Podem 
se inscrever advogados da Pa-
raíba, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Alagoas e Ser-
gipe.

Inicialmente, serão rea-
lizadas duas turmas, uma no 
dia 11/3 e a outra no dia 1º/4, 
cada uma com, no máximo, 80 
participantes. A capacitação 
será realizada das 14h às 18h, 
na Sala das Turmas, no 2º an-
dar do TRF5. Mais informações 
poderão ser obtidas através do 
número (081) 3425.9815 ou 

pelo e-mail: ndrh_treinamen-
to@trf5.jus.br

Obrigatoriedade
O PJe já é obrigatório para 

a propositura e tramitação de 
ações de várias classes proces-
suais e já conta com 1.827 pro-
curadores e 4.466 advogados 
cadastrados. Foram capacita-
dos um total de 2.248 advoga-
dos e procuradores em toda a 
5ª Região, que abrange os es-
tados da Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Alagoas e Sergipe.

TRF inscreve para 
treinamento do PJe

5ª REGIÃO

O Tribunal de Contas da Para-
íba reunido ontem, manteve, em 
grau de recurso, parecer contrário à 
aprovação das contas de 2010 do ex-
-prefeito de Dona Inês, Adjefferson 
Kleber Vieira Diniz, de quem agora 
requer a devolução aos cofres públi-
cos da quantia de R$ 2.092.835,02 
por despesas irregulares.

 Apesar de elevado, esse débito 
era ainda maior quando do primeiro 
julgamento dessas contas, em mar-
ço passado, ocasião em que o então 
prefeito foi citado para a restituição 
ao município de R$ 2.331.948,52. A 
decisão de ontem, conforme pro-
posta do auditor Antonio Gomes 
Vieira Filho, relator do processo, 
trouxe, portanto, a redução de R$ 
239.113,50 no valor do débito apon-
tado no julgamento inicial.

 Gastos fictícios com combustí-
veis, saldos a descoberto (financeiro 
e do Fundeb) e realização de despe-
sas orçamentárias e extraorçamen-
tárias sem comprovação documen-
tal ajudaram a compor esse débito. 

Adjefferson Diniz não mandou ad-
vogado para a sessão conduzida 
pelo conselheiro Umberto Porto, no 
exercício da presidência do Tribunal 
em razão de viagem do presidente 
Fábio Nogueira.

 O prefeito de Riachão, Paulo 
Cunha Torres, teve as contas de 2011 
reprovadas, por irregularidades que 
incluíram gastos sem licitação e não 
pagamento de contribuições previ-
denciárias. A ele foi aplicado o débi-
to de R$ 8.816,88 atinente a emprés-
timo consignado e não descontado 
no contracheque da servidora muni-
cipal com quem é casado. O prefeito 
não apresentou defesa mas ainda 
poderá fazê-lo em fase recursal. O 
TCE aprovou as contas do prefeito 
de Lagoa (Magno Demys de Oliveira 
Borges, 2009, em grau de recurso).

Despesas sem licitação e re-
muneração excessiva contribuíram 
para a reprovação das contas de 
2010 da Câmara Municipal de Nova 
Olinda. O TCE imputou o débito de 
3.150,00  e R$ 1.200,00 ao ex-presi-

dente Francisco Cipriano dos Santos 
(no primeiro caso) e aos demais ve-
readores por recebimentos excessi-
vos (no segundo).

 Foram aprovadas as contas do 
prefeito de Lagoa (Magno Demys 
de Oliveira Borges, 2009, em grau de 
recurso). Ainda, as das Câmaras Mu-
nicipais de Coremas (2010, em grau 
de recurso) e Cubati (com ressalvas), 
São Bentinho, Cajazeirinhas, São 
José de Caiana, Cacimba de Dentro, 
Sertãozinho, Dona Inês e Riachão, 
todas de 2011. As contas de 2011 do 
Instituto de Terras e Planejamento 
Agrícola da Paraíba e da Fundação 
do Bem-Estar do Menor Alice de Al-
meida obtiveram, também, a apro-
vação do Tribunal.

 Antes do término da sessão ple-
nária,  o conselheiro Umberto Por-
to anunciou o bloqueio das contas 
bancárias da Câmara de Vereadores 
de Pocinhos e das Prefeituras de Fa-
gundes e Mulungu em decorrência 
da não remessa do balancete de de-
zembro passado ao exame da Corte.

Ex-prefeito tem que devolver R$ 2 mi  
DONA INÊS

O secretário Cláudio Lima refutou os dados da pesquisa Perfil de Instituições de Segurança Pública, divulgada pelo Ministério da Justiça

FOTO: Arquivo

A capacitação 
será realizada 
das 14h às 18h, 
na Sala das 
Turmas, no 2º andar 
do TRF da 5ª região

materiais e equipamentos bá-
sicos para trabalhar. Segundo 
ele, não havia fardamento, co-
turno, armamento, nem cole-
te, acessório que faz parte dos 
equipamentos de proteção 
individual.

Situação das viaturas
As dificuldades encon-

tradas pelo secretário em 
2011 também se estendiam 
às viaturas. O secretário Cláu-
dio Lima relatou que as condi-
ções de trabalho dos policiais 
eram precárias. “Eles saíam 
na rua em viaturas antigas e 
sem manutenção; os carros 
quebravam e raramente os 
homens em serviço retor-
navam nos veículos, porque 
sempre davam problema”, re-
latou.

Hoje, só a Polícia Militar 
conta com 340 viaturas novas 
locadas. “Não é o ideal, mas a 
situação já melhorou muito 
em relação ao que encontra-
mos”, acrescentou. A Polícia 
Civil da Paraíba possui atu-
almente 439 viaturas, sendo 
113 locadas. As viaturas des-
caracterizadas são utilizadas 
para o trabalho investigativo. 

Com relação à ausência 
de carceragens nas delega-
cias, o secretário confirmou 
que elas realmente não exis-
tem, pois as delegacias da Pa-
raíba não abrigam presos de 
Justiça. Elas têm carceragens 
que recebem os presos em ca-
ráter provisório. Em seguida, 
eles são encaminhados ao sis-
tema penitenciário. A existên-
cia de xadrezes - um feminino 
e um masculino - é condição 
para a entrega das delegacias 
construídas e reformadas.

 
Efetivo
A pesquisa Perfil de Insti-

tuições de Segurança Pública, 
do Ministério da Justiça (MJ), 
apontou ainda problemas no 
efetivo das polícias. Na mili-
tar, seria de apenas um poli-
cial para cada grupo de 391 
pessoas. Em relação à Polícia 
Civil, o Governo do Estado 
nomeou 201 do total de 424 
policiais civis que concluíram 
o Curso de Formação da Insti-
tuição na Academia de Ensino 
de Polícia (AEP). Outros 225 
ainda aguardam a nomeação. 

A assessoria de impren-
sa da Seds informou que o 
concurso para a Polícia Civil 
realizado em 2008 foi homo-
logado em 2010 e tem valida-
de até 2014. Na gestão ante-
rior, nenhum candidato foi 
nomeado.

Situação de jovens 
O secretário também dis-

cordou dos dados que fazem 
parte do Índice de Vulnerabi-
lidade Juvenil à Violência, ela-
borado pela ONG Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública. No 
levantamento, Santa Rita apa-
rece como a quinta pior cidade 
brasileira para o jovem de 12 a 
19 anos em relação à violência, 
ficando atrás de Porto Seguro 
(BA) que ocupa o quarto lu-
gar; Arapiraca (AL), que vem 
em terceiro; Marabá (PA), em 
segundo; e Eunápolis, também 
na Bahia, que ficou na primeira 
colocação.

“Os dados desse estudo 
são de 2010 e, portanto, estão 
ultrapassados”, completou o 
titular da Secretaria de Esta-
do da Segurança e da Defesa 
Social (Seds) Cláudio Lima. 

Lucilene Meireles 

l 2011
Aquisição de material permanente com recurso do Fundo Especial de Segurança Pública: R$ 2.235.141
Aquisição de material com recursos da Seds: R$ 3.522.548
Reformas de delegacias: R$ 3.642.550

l 2012
Convênios: R$ 2.141.393, 49 (Do BNDES, em fase de licitação) – inclui reformas de delegacias.
Aquisição de material permanente: R$ 2 milhões
Total de 2012: Mais de R$ 5 milhões
Reformas e construção de delegacias: R$ 862.448, com recursos da Seds.

l 2013
Serão investidos R$ 63.008.000 somente na construção de delegacias, aquisição de material, recursos do 
BNDES;
- Dezenove delegacias serão construídas, entre elas Conde, Mamanguape, Lucena, Bayeux, Alhandra, Delegacia 
Regional de Guarabira, delegacias regionais de Monteiro, Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Itabaiana, delegacias 
municipais de São Bento, Mataraca, Uiraúna, Unidade Integrada em Alagoinha, Serraria, Soledade, Boqueirão, 
Queimadas.

- Material bélico:
*100 carabinas      *118 metralhadoras
*800 pistolas      *60 fuzis
.

l Estrutura das delegacias 

*A Polícia Civil possui 290 delegacias, sendo 45 especializadas, 30 distritais, dois núcleos integrados, 68 delega-
cias de comarca e 145 municipais.

*O efetivo da Polícia Civil atualmente é de 1.872 servidores, entre eles 292 delegados, 797 agentes de investi-
gação e 287 escrivãos de polícia.

*Internet nas delegacias: o acesso das delegacias à internet está sendo providenciado pela Gerência de Tec-
nologia da Informação da Seds, assim como a um programa que vai integrar todas as delegacias do Estado.

Fonte: Seds.

Confira os investimentos

lucilnemeirelesjp@hotmail.com
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GERAL

Acordo para votar integral-
mente a pauta definida na 
ordem do dia foi descumprido

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

A Segurança cortou na carne

Na pauta de votações na 
sessão ordinária de ontem 
na AL foram aprovados oito 
projetos de Lei Ordinária e 
um projeto de Lei Comple-
mentar sobre reajuste para 
os servidores, criação de car-
gos e mudanças na estrutura 
organizacional do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB), 
do Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PB) e 
da própria Casa de Epitácio 
Pessoa.

Outras duas Medidas 

Provisórias, de autoria do 
Poder Executivo, e quatro 
requerimentos estavam no 
expediente de votação, mas 
foram retirados de pauta 
para melhor apreciação dos 
parlamentares e devem ser 
votados na sessão de hoje.

Entre os projetos apro-
vados está o 1.235/2013, 
de autoria do Tribunal de 
Justiça, que fixa os subsídios 
dos magistrados do Poder 
Judiciário; e o 1.236/2013, 
que altera dispositivos da Lei 
Estadual 9.316 e modifica a 

estrutura organizacional do 
órgão.

Também foram apro-
vados o projeto de Lei 
1236/2013, de autoria do 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), que fixa per-
centual de reajuste salarial 
para os servidores do MPPB; 
e o 1238/2013, que fixa 
os subsídios dos membros 
do Ministério Público; e o 
1239/2013, de autoria do 
Tribunal de Contas, dispõe 
sobre os subsídios dos con-
selheiros, auditores e procu-

radores do TCE-PB.
Outros três projetos 

de autoria da Mesa Direto-
ra da ALPB também foram 
aprovados: o 1.248/2013 
dispõe sobre a estrutura 
organizacional da Casa de 
Epitácio Pessoa e redefine 
cargos; o 1.249/2013 auto-
riza a Assembleia a instituir 
a Fundação do Legislativo 
da Paraíba (Fundalegis); e 
o 1.250/2013, reajusta os 
vencimentos dos servidores 
ativos e inativos do Poder Le-
gislativo.

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com

O prefeito de Campina Gran-
de, Romero Rodrigues, participou 
pela primeira vez na condição de 
chefe do Poder Executivo da soleni-
dade de abertura dos trabalhos na 
Câmara Municipal. A sessão inau-
gural do ano legislativo aconteceu 
na manhã de ontem, com o plená-
rio e as galerias lotados. Romero 
fez um pronunciamento de quase 
uma hora, no qual apresentou um 
relato do quadro encontrado por 
sua gestão na prefeitura. Voltou 
a mencionar o cenário de salários 
atrasados, fornecedores cobrando 
débitos, serviços essenciais, como 
telefone, cortados e os “rombos” 
nas contas públicas. 

No entanto, Romero também 
usou a ocasião para apresentar 
pelo menos duas notícias positi-
vas. Uma delas, a de que a prefei-
tura vai assumir, integralmente, 
a gestão do Hospital Pedro I, que 
estava ameaçado de fechar por 
conta de dificuldades financeiras.

 “Não poderíamos ficar iner-
tes frente às dificuldades finan-
ceiras do primeiro hospital da ci-
dade. Não poderíamos esquecer 
aquela casa de saúde, fundada em 
1932. O hospital tem permaneci-
do em funcionamento em virtude 

da luta abnegada dos seus gesto-
res e de profissionais que engran-
decem a prática da Medicina ofe-
recendo seus serviços para os mais 
necessitados. Não poderíamos 
permitir que uma entidade civil, 
sem fins lucrativos, filantrópica e 
de assistência social fechasse suas 
portas por negligência do poder 
público, depois de oitenta anos”, 
anunciou Romero. 

Ele explicou, ao fim da sole-
nidade, durante fala à imprensa, 
que será firmado um contrato de 
dez anos com a direção do hospi-
tal, que deverá ser reinaugurado 
no dia 7 de abril. “A partir de hoje, 
vamos colocar alguém da Secre-
taria de Saúde dentro do Pedro I 
para tomar as providências a fim 
de proporcionar, digamos, uma 
transição até o dia 7”, revelou. 

O chefe do Poder Executivo 
também anunciou a implantação, 
já a partir do dia primeiro de mar-
ço, do sistema de cartão temporal 
no transporte coletivo da cidade. 
O novo sistema deverá ser incre-
mentado gradualmente. 

“A depender da aceitação da 
população, o terminal de integra-
ção deverá ser desativado grada-
tivamente. O terminal foi uma 
ação importante, e nós reconhe-
cemos, mas o cartão temporal é 
uma inovação a mais, muito me-

lhor”, avaliou Romero.
Seguindo o protocolo, duran-

te a sessão de abertura dos traba-
lhos na Câmara Municipal, além 
do prefeito, que trouxe a mensa-
gem do Poder Executivo aos ve-
readores, apenas o presidente da 
Casa, Nelson Gomes Filho, discur-
sou. O parlamentar, que está em 
seu terceiro mandato à frente do 
legislativo, fez um balanço da sua 
gestão e pediu a manutenção de 
um clima de “diálogo e coopera-
ção” entre os dois poderes. 

“Esta Casa se sentiria honra-
da em receber, ao completar seus 
cem dias de governo, os seus no-
vos gestores públicos, seus auxi-
liares do primeiro escalão, para 
uma prestação de contas à popu-
lação das primeiras ações de suas 
pastas”, solicitou Nelson.

Na Câmara, Romero Rodrigues 
volta a relatar dificuldades na PMCG            

A sessão ordinária de 
ontem na Assembleia Legis-
lativa foi marcada pelo gran-
de tumulto que se formou 
no plenário no momento 
em que foi colocada em vo-
tação a Medida Provisória 
nº 204/2013, do Poder Exe-
cutivo, que define o reajuste 
salarial aos servidores públi-
cos estaduais. Descumprin-
do o acordo prévio de votar 
integralmente pauta definida 
na ordem do dia, a bancada 
oposicionista solicitou obs-
trução da MP. 

A atitude gerou acalora-
da discussão entre deputa-
dos que se demoraram mais 
sobre o descumprimento da 
palavra empenhada do que 
propriamente sobre o mérito 
da matéria. O deputado Ra-

Aprovado reajuste da Justiça e Legislativo

É digna de aplauso a atitude da Secretaria 
de Segurança e Defesa Social da Paraíba em punir 
policiais que estão envolvidos em atos de corrupção 
com traficantes que atuam no Estado. A punição veio 
através de afastamento da função, prisão de alguns 
e abertura de inquérito para que as denúncias sejam 
apuradas. 

No exercício de sua função o policial representa 
o Estado. Tem poder para flagrar e prender quem 
transgride a lei. Pego praticando atos de corrupção, em 
última instância, é o Estado que está se corrompendo. 
E isso é um perigo para o estado de direito do 
cidadão. 

Extirpar essa gente do aparelho policial é uma 
obrigação dos que comandam a Segurança Pública na 
Paraíba e é isso o que vem sendo feito de uns tempos 
para cá. Um policial corrupto é uma praga, porque se 
desvia da sua formação e vira bandido com crachá, 
arma e poder. 

Para a sociedade não há perigo maior do que um 
sujeito travestido de autoridade policial praticando 
crimes e atrocidades como qualquer criminoso, ladrão 
ou traficante. Pior: o policial se beneficiando do crime, 
burlando a lei para receber propina. 

Não há nada mais cruel e mais lesivo à vida em 
comunidade do que a corrupção sendo praticada 
por alguém que anda armado, tem emprego púbico e 
poder para prender e chantagear os que transgridem 
a lei. É nesse momento que o Estado mostra o seu lado 
perverso e condenável.

A corrupção na polícia não vem de hoje. É coisa 
muito antiga. Vem desde os tempos em que a Coroa 
Portuguesa galonou alguns e o chamou de guarda. Mas 
a punição é coisa nova. 

Todo cidadão que já passou pelo vexame de 
encontrar um policial corrupto sabe que a atitude 
tomada pela Secretaria de Segurança e Defesa Social, 
através do secretário Cláudio Lima, está correta e 
merece elogios. 

Mas não deve ficar só nisso aí não. O exemplo deve 
ser estendido para a Polícia Militar, porque o que tem 
de policial andando em carro público com adesivo do 
BPTran pegando propina e extorquindo a sociedade 
não está escrito. 

É uma coisa assombrosa. Eu mesmo, com a 
habilitação vencida há 36 dias, fui vítima disso. Fui 
cantando numa linguagem estranha, mas não paguei 
a propina. Preferi ligar para um amigo habilitado, que 
levou meu veículo para casa. 

No dia seguinte me vali de Raul e renovei minha 
habilitação no Detran.

Dia da água...

O deputado Assis Quintans (Democratas) disse ontem que no próximo 
dia 22 de março vai promover um grande evento em Campina Grande para 
comemorar o Dia da Água. O evento será promovido pela Assembleia 
Legislativa e será realizado no auditório da Fiep. Quintans quer discutir 
duas coisas: o Açude de Boqueirão e o Rio Paraíba. “Nós não podemos 
deixar que aconteça o que aconteceu com Campina Grande em 1998”, diz o 
deputado. 

Naquele ano Campina Grande entrou em colapso no abastecimento de 
água.   

Crise à vista

O deputado Trócolli Júnior não esconde mais de ninguém que existe 
crise no PMDB da Paraíba. O que mais preocupa o deputado é a possível saída 
do ex-deputado Wilson Santiago. “Santiago é um bom quadro do partido e não 
pode deixar o partido”, avisa o parlamentar. 

No PMDB o último que sair apague a luz.

Vai reunir

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado 
Hervázio Bezerra, anunciou que o governador Ricardo Coutinho (PSB) 
vai reunir a base aliada na próxima segunda-feira (25). Segundo ele, a 
reunião está marcada para acontecer no Palácio da Redenção, em João 
Pessoa. O governador quer estreitar as relações com os deputados 
que apoiam o seu governo na Assembleia Legislativa. 

Hervázio disse que a bancada aliada já tem 17 
deputados. 

niere Paulino (PMDB) alega-
va que a matéria não levava 
em consideração os anseios 
dos auditores do Fisco en-
quanto o líder do Governo, 
Hervázio Bezerra (PSDB) 
alegava que a obstrução fora 
solicitada em ocasião poste-
rior ao que seria apropriado, 
não sendo possível voltar 
atrás a partir daquele mo-
mento.

Pressionado pelos opo-
sicionistas, Domiciano Ca-
bral (DEM), que presidia 
a sessão, acabou estabele-
cendo a obstrução. A partir 
desse momento, o clima es-
quentou no plenário e o en-
tendimento entre os parla-
mentares parecia impossível. 
Tanto que o deputado Tró-
colli Júnior (PMDB) chegou a 
solicitar uma pausa de cinco 
minutos para que os ânimos 
(e a calma) fossem restabe-
lecidos. 

Não havendo a pausa, 
os deputados de uma e de 
outra bancada se alternaram 

em defesa de suas posições e 
promoveram uma cena pou-
co apropriada para um par-
lamento. O deputado Jutay 
Meneses (PRB) questionou 
o presidente da Mesa se este 
se guiaria pelas pressões dos 
oposicionistas ou pela pala-
vra empenhada e Domicia-
no retrucou que o acordo foi 
entre as bancadas e que ele, 
na condição de presidente 
da Mesa, não poderia fazer 
nada. “Quem quebrou o acor-
do foi a oposição, não eu. Ela 
pode solicitar a obstrução”, 
justificou.

O deputado Hervázio 
Bezerra pediu que Domicia-
no não cedesse às pressões 
e “jogasse” para o plenário 
a decisão, opinião ampla-
mente apoiada por outros 
deputados governistas. “Há 
uma ordem para o desen-
rolar dos procedimentos 
que precisa ser respeitada. 
A matéria já estava no mo-
mento de votação quando 
foi cogitada a obstrução. 

Não dá para ficar retroce-
dendo dessa maneira”, criti-
cou Bezerra, ressaltado que 
o reajuste dos servidores 
estaduais é tema de grande 
abrangência e de suma im-
portância.

A deputada Iraê Luce-
na (PMDB) também sugeriu 
a continuidade da votação. 
“Senhor presidente, deixe o 
assunto prosseguir. Quem for 
contra ou a favor, que se pro-
nuncie votando. O acordado 
foi votar todas as matérias”, 
solicitou.

Antes que houvesse 
qualquer sinal de consenso, 
Domiciano Cabral passou 
a presidência da mesa ao 
deputado Edmilson Soares 
(PEN) e este decidiu pelo 
encerramento da sessão, fi-
cando postergada a aprecia-
ção da matéria geradora da 
polêmica. Ao ser questiona-
do sobre porque entregara o 
posto ao colega, Domiciano 
confessou: “eu precisei ir ao 
banheiro”.

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

A sessão inaugural 
do ano legislativo 
aconteceu na manhã 
de ontem, com 
o plenário e as 
galerias lotados



Grupo de juristas deve 
apresentar sugestões 
até o mês de junho
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A comissão especial que 
estuda mudanças no Código 
Eleitoral entregará, até 30 
de junho, as propostas ao 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL). 
Os juristas encarregados de 
revisar o código iniciaram 
os trabalhos em 2010, após 
serem nomeados pelo então 
presidente da Casa, José Sar-
ney (PMDB-AP).

Depois de receber as su-
gestões, Renan nomeará uma 
comissão especial de parla-
mentares para convertê-las 
em projetos de lei e propos-
tas de emenda à Constitui-
ção. Ontem, o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) José Antonio Dias To-
ffoli conversou com o sena-
dor sobre o andamento dos 
trabalhos. De acordo com 
Toffoli, o objetivo da reforma 
é “racionalizar o processo 
eleitoral”.

O ministro lembrou 

que, atualmente, o candida-
to pode responder  a até três 
processos sobre o mesmo 
tema “imputado como ilíci-
to”. Ele disse que esses me-
canismos protelatórios de 
julgamento de candidaturas 
sobrecarregam a Justiça e 
representam “uma irracio-
nalidade”. Segundo ele, não é 
raro o candidato ser absolvi-
do em um processo e, em ou-
tro foro, ser condenado pelo 
mesmo tema em questão.

De acordo com Toffoli, 
algumas das propostas di-
zem respeito à prestação de 
contas e ao financiamento 
de campanhas. São temas 
que ainda estão em debate 
na comissão para ver de que 
forma serão implementados, 
explicou o ministro.

Um dia após ir ao Supre-
mo para tratar com o ministro 
Luiz Fux da apreciação dos 
vetos presidenciais, Renan 
evitou falar com a imprensa. 
Já o ministro Dias Toffoli, as-
sim que chegou ao Congresso 
para o encontro com Renan, 
disse que ainda não tem opi-
nião formada sobre o parecer 
de Fux. Ao sair, Toffoli disse 
que não abordou o assunto 
com o senador.

Comissão vai entregar propostas 
de mudança do Código Eleitoral

Brasília – Integrantes de 
movimentos anticorrupção, 
que organizaram e apoiaram 
uma petição na internet pela 
saída do senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL) da Presi-
dência do Senado, estende-
ram ontem uma bandeira do 
Brasil, de 150 metros qua-
drados, no gramado em fren-
te ao Congresso Nacional. No 
centro do bandeirão, havia 
uma foto do presidente do 
Senado e a frase: “Ordem no 
Congresso”.

Desde a eleição de Renan, 
no último dia 2, o movimento 
já recolheu pela internet, com 
a ajuda de redes sociais, qua-
se 1,6 milhão de assinaturas 
a favor da saída do senador 
alagoano do cargo de presi-
dente. O objetivo do abaixo-
-assinado era reunir número 
de assinaturas equivalente a 
1% do eleitorado brasileiro - 
correspondente a 1,4 milhão 
de eleitores, segundo o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
– e apresentar um projeto de 
lei de iniciativa popular com 
este objetivo.

Apesar do número de 

assinaturas, conforme a Se-
cretaria da Mesa Diretora do 
Senado, um processo deste 
tipo deve começar com uma 
denúncia no Conselho de Éti-
ca da Casa, e não como um 
projeto de lei.

"Sabemos que essas assi-
naturas não têm feito prático, 
mas simbolicamente são mui-
to importantes. Isso mostra 
que somos uma sociedade in-
formada, conectada em rede, 
acompanhando os atos dos 
Três Poderes da República”, 
ressaltou Antônio Carlos Cos-
ta, do movimento Rio de Paz.

Junto com as assinatu-
ras, os manifestantes tam-
bém vão protocolar hoje no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) uma carta na qual pe-
dem ao presidente da Corte, 
ministro Joaquim Babosa, 
que acelere a análise da de-
núncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) contra Renan, no 
dia 25 de janeiro. Na denún-
cia, o senador é acusado de 
peculato, falsidade ideológi-
ca e falsificação de documen-
to por ter desviado verba de 

gabinete para pagar pensão a 
um filho.

"Desejamos assinalar 
que a nossa solicitação a essa 
Corte reflete a apreensão e a 
repulsa da população com a 
constatação de que a demora 
no julgamento configura efe-
tiva absolvição do acusado, 
que continuará exercendo 
um dos mais importantes 
cargos da República”, diz um 
trecho da carta.

O presidente do Senado 
não comentou a manifestação 
de hoje. Na última sexta-feira 
(15), ele divulgou nota dizen-
do que “a mobilização na in-
ternet é lícita e saudável, prin-
cipalmente, entre os jovens”. 
No documento, o senador 
disse ainda que “o número 
de assinaturas não é tão im-
portante quanto à mensagem, 
o que importa é saber que a 
sociedade quer um Congresso 
mais ágil e preocupado com 
os problemas dos cidadãos. E 
assim o será”. Renan também 
destacou que o Congresso 
Nacional vai trabalhar para 
garantir o maior desenvolvi-
mento do Brasil. 

Manifestantes pedem saída de 
Renan da Presidência do Senado

Brasília - A ministra Cármen 
Lúcia, relatora da ação direta de 
inconstitucionalidade que pede 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) a anulação da reforma da 
Previdência (EC 41/2003), deu 
dez dias, a partir de hoje (20), 
para o Congresso prestar infor-
mações sobre a votação ocorrida 
em 2003.

Na ação, protocolada em 
dezembro do ano passado pelo 
PSOL, vários nomes de parla-
mentares da época são citados, 
entre eles Roberto Jefferson 
(PTB/RJ), José Borba (PMDB/
PR), Valdemar Costa Neto (PL-
-SP), Bispo Rodrigues (PL-RJ), 
Pedro Corrêa (PP-PE) e Pedro 
Henry (PP-MT).

Com base nas decisões do 
julgamento da Ação Penal 470, 
o processo do Mensalão, o PSOL 
defende que “houve um esque-
ma criminoso de compra de 

apoio político para o governo no 
Congresso, tendo sido compro-
vado o recebimento pelos depu-
tados federais (à época) acima 
arrolados, de valores para que 
pudessem votar de acordo com 
a orientação do governo. Por 
sua vez, ficou provado que esse 
esquema de compra de apoio 
político para o governo no Con-
gresso ocorreu na mesma época 
da votação...”.

Depois que o Congresso 
responder à ministra Carmen 
Lúcia, serão abertos prazos de 
vista para a Advocacia-Geral da 
União e para a Procuradoria-
-Geral da República - cinco dias 
consecutivos para cada órgão, 
sucessivamente.

Para o líder do PSOL na Câ-
mara dos Deputados, Ivan Valen-
te (RJ), o Mensalão envolveu três 
grandes partidos que somavam 
108 votos. “A votação foi conta-
minada, e a reforma é ilegal. É 
mais do que justificada a neces-
sidade da sua anulação”, disse.

STF dá prazo para receber 
informações do Congresso

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Karine Melo
Da Agência Brasil 

Eleição pode 
emperrar análise 
sobre marco 
regulatório

Brasília – À medida que 
o ano eleitoral se aproxima, 
será cada vez mais difícil 
o país avançar na revisão 
do marco regulatório das 
comunicações, avaliou on-
tem o secretário executivo 
do Ministério das Comuni-
cações, Cezar Alvarez. Ele 
disse, entretanto, que acre-
dita na possibilidade de as 
discussões sobre o tema 
avançarem, mas apenas em 
pontos de menor polêmica, 
como os relativos à radio-
difusão pública e às rádios 
comunitárias.

“Da forma como (o 
marco regulatório) foi pla-
nejado ele não deverá acon-
tecer, pelo menos no prazo 
deste mandato (da presi-
dente Dilma Rousseff)”, dis-
se Alvarez após participar 
de debate no Seminário 
Política de (Tele)comunica-
ções. “Ainda dá para fazer 
algo, mas não muito. Aquela 
visão inicial e profunda será 
difícil de ser cumprida por-
que temos apenas um ano e 
meio (até o período eleito-
ral). Mas podemos avançar 
em algumas questões sobre 
radiodifusão pública e rá-
dios comunitárias”, acres-
centou.

Alvarez destacou que o 
Estado provavelmente de-
verá implementar alguma 
política pública para ajudar 
a população mais carente a 
adquirir televisores digitais 
ou conversores, depois que 
a faixa de frequência usada 
pelas emissoras analógicas 
passe a ser dedicada à in-
ternet móvel de quarta ge-
ração (4G). “Esse processo 
requer muito cuidado por 
envolver a TV analógica, 
que é o lazer de 97% dos la-
res”, disse.

“(É preciso) cuida-
do para não prejudicar a 
parcela sem condições de 
comprar conversores de 
qualidade média a um pre-
ço entre R$ 180 e R$ 200. O 
Estado terá de ter alguma 
política pública para isso”, 
completou.

Manifestantes abriram uma bandeira gigante com a imagem de Renan pedindo “Ordem no Congresso”

Brasília – A venda de títulos públi-
cos pela internet bateu recorde em 
janeiro. Segundo balanço divulgado 
ontem pelo Tesouro Nacional, os in-
vestidores cadastrados no Programa 
Tesouro Direto adquiriram R$ 630,6 
milhões no mês passado, o maior valor 
mensal desde a criação do programa, 
em 2002.

O montante é 2,33% maior que o re-
corde anterior, registrado em janeiro do 
ano passado, quando R$ 616,3 milhões 

haviam sido vendidos. O primeiro mês do 
ano é marcado por forte volume de ven-
das por causa de aplicadores que recebem 
o rendimento dos papéis que venceram e 
aproveitam o recurso para reinvestir no 
programa e comprar novos títulos pela 
internet.

Os papéis corrigidos pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
foram os mais procurados, concentran-
do 58,6% do valor vendido. Em segui-
da, vieram os títulos prefixados (com 
juros definidos antecipadamente), cuja 
participação atingiu 35,7%. Os papéis 
vinculados à Selic (taxa básica de juros) 

corresponderam a 5,7% das vendas.
O número total de investidores 

cadastrados no programa alcançou 
334.285, o que representa incremento 
de 18,2% nos últimos 12 meses. So-
mente em janeiro, 5.446 participantes 
aderiram ao Tesouro Direto. Os investi-
mentos de menor valor continuaram a 
liderar a preferência dos aplicadores. As 
vendas abaixo de R$ 5 mil concentraram 
51,5% do volume aplicado no mês.

Apesar do recorde de vendas, o es-
toque de títulos públicos aplicados no 
Tesouro Direto caiu 2,9% em janeiro, 
de R$ 9,58 bilhões para R$ 9,31 bilhões. 

Isso ocorreu porque, no mês passado, 
o Tesouro resgatou R$ 1,028 bilhão. 
Desse total, R$ 142,4 milhões foram 
comprados de volta de investidores e 
R$ 885,5 milhões venceram porque os 
papéis chegaram ao fim do prazo.

O Tesouro Direto foi criado em 
janeiro de 2002 para popularizar esse 
tipo de aplicação e permitir que pes-
soas físicas pudessem adquirir títulos 
públicos diretamente do Tesouro, via 
internet, sem intermediação de agen-
tes financeiros. O aplicador só tem que 
pagar uma taxa à corretora responsáv-
el pela custódia dos títulos.

Venda de títulos públicos pela internet bate recorde
EM JANEIRO

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil 

Marcos Chagas
Da Agência Brasil 

Foto: Marcello Casal Jr/ABr

Wellton Máximo
Da Agência Brasil 
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Governo da Bulgária renuncia
após protestos em todo o país

Sofia - O primeiro-mi-
nistro da Bulgária,  o con-
servador Boiko Borisov, 
anunciou ontem a demissão 
de seu governo, após pro-
testos em todo o país contra 
o aumento da eletricidade, 
medidas de austeridade e 
corrupção. Nem as recentes 
promessas do premier de 
diminuir em torno de 8% 
o preço da luz a partir de 
março, as multas contra as 
empresas distribuidoras de 
energia ou a demissão força-
da do ministro das Finanças, 
Simeon Dyankov, foram su-
ficientes para acalmar a po-
pulação do país mais pobre 
da União Europeia. 

No décimo dia seguido 
de manifestações, que nos 
últimos dias se tornaram 
violentas, o chefe de gover-
no decidiu colocar seu cargo 
à disposição do Parlamento

- Não participarei de um 
governo que manda a polícia 
bater nas pessoas - declarou 
Borisov ao anunciar sua de-
missão do Executivo.

Os manifestantes acu-
sam o governo de manter re-
lação com mafiosos, de se ne-
gar a melhorar a condição de 
vida da população e exigiam 
a renúncia das autoridades 
e a expulsão das empresas 
controladas por estrangeiros 
que dominam o mercado.

Os protestos começa-
ram no último domingo e 
se intensificaram até esa 
terça-feira na capital Sofia, 

quando a polícia entrou em 
confronto com os manifes-
tantes deixando 15 feridos. 
Os ativistas jogaram ovos e 
tomantes nos edifícios pú-
blicos e queimaram as fatu-
ras de eletricidade em pú-
blico.

Horas depois, o gover-
no de centro-direita do pri-
meiro ministro declarou que 
acataria a vontade popular.

- Nosso poder vem do 
povo e hoje estou devolven-
do ao povo - disse Borisov 
no parlamento antes de en-
tregar formalmente seu car-
go e de todo o gabiente.

O presidente do Par-
lamento Tsetska Tsacheva 
expressou que haveria um 
debate sobre a renúncia, o 
que é considerado uma mera 
formalidade. A renúncia vem 
justamente após o governo 
perder o apoio popular devi-
do à acentuação da crise eco-
nômica e antes das eleições 
programadas para julho. A 
renúncia implica que as elei-
ções poderão ser antecipa-
das para abril ou maio.

Austeridade e aumento do 
preço da energia motivaram 
a queda dos governistas

No décimo dia 
seguido de 
manifestações, 
o chefe de 
governo colocou 
o seu cargo à 
disposição do 
Parlamento.

Vaticano - A menos 
de oito dias do final de 
seu pontificado, Bento 
XVI estuda uma mudança 
nas normas que regulam 
a transição de poderes 
na Santa Sé para permi-
tir que cardeais possam 
adiantar o novo concla-
ve, confirmou o Vaticano 
ontem. As regras atuais 
exigem que o processo 
seja iniciado em torno do 
dia 15 de março, mas a 
cúpula da Igreja já mos-
trou indícios de querer 
adiantar as votações.

Segundo o vatica-
nista Andrea Tornielli, 
citado pelo jornal “La 
Stampa”, a decisão já foi 
tomada e irá liberar os 
religiosos para decidir - a 
partir do dia 1° de mar-
ço - se mantém a obriga-
toriedade do período de 
espera de 15 dias ou se 
ele pode ser reduzido. 

De acordo com jor-
nal, a intervenção de 
Bento XVI evita o risco de 
que, mais tarde, o con-
clave seja contestado ou 
considerado inválido por 
não ter seguido à risca 
a legislação. Para adian-
tar a votação, religio-
sos italianos defendiam 
uma interpretação mais 
flexível da Constituição 

Bento XVI pode antecipar conclave
ESCOLHA DO NOVO PAPA

Apostólica. No entanto, 
cardeais poderosos, como 
Timothy Dolan, de Nova 
York, e Francis George, de 
Paris, se opuseram à ideia, 
pedindo com que colegas 
não agissem com precipi-
tação, diz o “La Stampa”.

A mudança estabele-
ceria ainda se a escolha do 
papa será por maioria sim-
ples ou por maioria quali-
ficada, possivelmente dois 
terços dos votos. Embora 
todos os cardeais partici-
pem do conclave, votam 

apenas os que têm menos 
de 80 anos. 

O Vaticano, por sua 
vez, confirmou que Ben-
to XVI estuda modificar 
duas leis aprovadas por 
seu antecessor, João Pau-
lo II. Uma é relativa à 
Sede Vacante, o período 
em que não há papa. A 
outra é mais específica 
sobre como o conclave 
é conduzido após o seu 
início. As modificações 
teriam como objetivo 
harmonizar os doi textos 

aprovados por João Paulo 
II e podem afetar o prazo 
para o início do conclave, 
explicou o padre Federico 
Lombardi, porta-voz do 
Vaticano.

Lombardi se referia ao 
artigo 37 da Constituição 
do Vaticano, que norma-
tiza os mínimos passos da 
transição de poderes na 
Santa Sé, incluindo como 
os cardeais devem proce-
der antes do conclave e o 
procedimento para eleger 
o novo Pontífice.

O papa Bento XVI, que renuncia no próximo dia 28, estuda mudanças sobre transição na Santa Sé

FOtO: Divulgação

Caracas (EFE) - O Go-
verno da Venezuela acusou 
ontem os Estados Unidos de 
“ingerência” por um comen-
tário de uma porta-voz do 
Departamento de Estado so-
bre a Constituição venezue-
lana, dizendo que deveriam 
ser convocadas eleições pre-
sidenciais caso Chávez não 
possa seguir no cargo.

“A Venezuela rejeita de 
maneira mais contunden-
te as declarações emitidas 
pela porta-voz do Depar-
tamento de Estado dos 
Estados Unidos, Victoria 
Nuland, que são uma nova 
grosseira ingerência do Go-
verno de Washington nos 
assuntos internos da Vene-
zuela”, disse a Chanceleria 
em comunicado.

Victoria disse na terça-
feira que, caso a doença de 
Chávez o impeça de exercer 
permanentemente o poder, 
a Constituição venezuelana 
exige que sejam convocadas 
novas eleições no país.

“Caso o presidente 
Hugo Chávez fique perma-
nentemente inabilitado 
para servir, nosso entendi-
mento é que a Constituição 
venezuelana requer que 
haja uma eleição para esco-
lher um novo presidente”, 
disse a porta-voz.

A Chancelaria venezue-
lana afirmou hoje que “no 
marco da revolução demo-
crática que o poder popular 
constrói há 14 anos, a única 
transição é em direção ao 
socialismo bolivariano, sob 
liderança do governo revo-
lucionário do comandante 
Hugo Chávez”.

Além disso, acusou Vic-
toria de estar “em perfeito 
sintonia com o discurso da 
desestabilizadora e cor-
rupta direita venezuelana, 
o que coloca em evidência, 
mais uma vez, os nexos de 
subornidação desta burgue-
sia crioula aos interesses 
imperiais”.

A Chancelaria também 
afirma que “as especula-
ções” de Victoria sobre a 
situação de Chávez e as 
instituições venezuelanas 
geraram uma “profunda in-
dignação no povo da Vene-
zuela, que hoje acompanha 
com entusiasmo e sentido 
de afeto o presidente”.

Chávez retornou à Ve-
nezuela na segunda-feira 
após passar mais de dois 
meses em Cuba, onde foi 
submetido a uma cirurgia 
para tratar um câncer situ-
ado na zona pélvica.

Chávez, de 58 anos e 
desde 1999 no poder, teve 

que superar um longo pós
-operatório complicado por 
conta de uma hemorragia e 
uma infecção pulmonar que 
acarretou em uma insufici-
ência respiratória.

Segundo indicou o go-
verno na última sexta-feira, 
o presidente venezuelano 
respira através de uma câ-
nula traqueal que dificulta a 
fala e recebe um “tratamen-
to enérgico para a doença, 
não estando isento de com-
plicações”. Não foram divul-
gadas informações sobre o 
estado de Chávez desde seu 
retorno ao país

Visita
O presidente reeleito 

do Equador, Rafael Correa, 
disse ontem que provavel-
mente visitará seu amigo 
venezuelano, Hugo Chávez, 
que está internado em um 
hospital de Caracas, embora 
não tenha estabelecido uma 
data, após conversar por 
telefone com o vice-presi-
dente da Venezuela, Nicolás 
Maduro.

Correa afirmou que on-
tem  retornou uma ligação 
de Maduro, na qual o vice
-presidente lhe indicou que 
Chávez “está se recuperan-
do, mas que o tratamento é 
forte”.

Venezuela acusa os Estados 
Unidos de ingerência política

tRANSIÇÃO NO PAÍS
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Três jogos completam 
hoje a 12a rodada do
Campeonato Paraibano

jorge/billy

Dupla projeta novo título
Parceria formada para 
esta etapa sonha com
novo pódio na capital

Uma dupla em especial 
aguarda com muita expec-
tativa a 8ª Etapa do Circui-
to Open de Vôlei de Praia, 
que começa hoje em João 
Pessoa e que reúne alguns 
dos melhores jogadores do 
mundo. Trata-se de Jorge 
(PB) e Billy, que venceram 
no último final de semana, 
a etapa nacional classifica-
tória. Formada apenas para 
esta etapa, a dupla superou 
o desentrosamento e foi a 
grande sensação do cam-
peonato. 

A dupla acabou se for-
mando por acaso. O parai-
bano Jorge, que faz dupla 
com o conterrâneo Rena-
tão, há vários anos - tendo 
inclusive participado de 
olimpíadas e campeonatos 
mundiais juntos  - teve de 
se separar momentanea-
mente do parceiro, porque 
Renatão está com uma con-
tusão no joelho. Sabendo 
que Jorge estava treinando 
só, Billy propôs uma união 
para disputar esta etapa e 
foi um sucesso total.

"Casou como uma luva 
a vinda de Billy, porque es-
tava treinando muito forte 
para o Circuito Mundial e 
queria estar participan-
do das etapas do Nacional. 
Com a contusão de Renatão, 
fiquei sem parceiro e o Billy, 
que já conheço de longas 
datas, veio na hora certa", 
disse Jorge.

Sobre a participação 
no Open, os dois atletas 
não escondem a ansiedade 
e esperam fazer bonito na 
competição. "Sabemos que 
o nível técnico é muito alto, 
mas estamos bem e temos 
um fator que pode fazer a 
diferença: ninguém conhe-
ce ainda nosso jogo, já que 
começamos a jogar juntos 
agora, enquanto que nós 
conhecemos bem os nossos 
adversários", disse Jorge.

Sobre a continuação da 
dupla, em caso de sucesso, 
tanto Jorge como Billy são 
comedidos, mas não des-
cartam a possibilidade. "A 
princípio estamos juntos 
enquanto o Renatão se re-
cupera, mas no mundo do 
voleibol tudo é possível", 
disse Jorge. 

Billy anda na torcida 
pela recuperação de Rena-
tão, mas não descarta a pos-
sibilidade de vir morar em 
João Pessoa e virar parceiro 
definitivo de Jorge. "Olha, 
João Pessoa seria a única 
cidade do país onde eu mo-
raria, fora da minha cidade 
Vitória. Gosto daqui, da cida-
de, das pessoas e do nível do 
vôlei de praia deste estado. 
Além do mais, sou amigo do 
Jorge há muito tempo, sem-
pre viajamos juntos para as 
competições internacionais 
e nacionais. No momento, es-
tamos apenas curtindo esta 
possibilidade de estarmos 
jogando juntos, o futuro va-
mos esperar para ver no que 
vai dar. Estou torcendo muito 
pela recuperação do amigo 
Renatão e sei que ele está na 
torcida pelo nosso sucesso", 
afirmou o atleta capixaba. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O paraibano Jorge (E) 
está jogando com o 

capixaba Billy porque o 
seu parceiro, Renatão, 

está contudido

Sete atletas da casa disputarão a etapa 
paraibana do Circuito Banco do Brasil Vôlei de 
Praia, neste final de semana, mas um deles tem 
uma grande motivação para lutar por um bom 
resultado. Embalado pela conquista do primei-
ro título ao lado do parceiro Evandro (RJ), o 
paraibano Vitor Felipe, de 21 anos, entra com 
força total na disputa da oitava etapa da tem-
porada 2012/2013, que acontece de amanhã 
até o próximo domingo, na arena montada na 
Praia do Cabo Branco, em frente ao Busto de 
Tamandaré. A entrada será gratuita nos três 
dias de competição.

Há duas semanas, Vitor e Evandro, que 
estão juntos desde setembro de 2012, sagra-
ram-se campeões da etapa do Chile do Circuito 
Sul-Americano 2012/2013, a segunda da tem-
porada. Os dois integram a Seleção Brasileira 
de vôlei de praia.

Para Vitor, a etapa é ainda mais especial 
por marcar o retorno à cidade onde ele deu os 
primeiros saques no vôlei de praia.

"Estou muito motivado por ter conquis-
tado meu primeiro título ao lado do Evandro. 

Jogar em casa é sempre muito bom e, como 
saí de João Pessoa para morar no Rio de Ja-
neiro em setembro, estou com muita saudade 
da minha família e dos meus amigos. Quero 
conseguir o título ou pelo menos um bom re-
sultado para dedicar a eles. Aprendi muito em 
João Pessoa", afirma.

Além de Vitor, os outros paraibanos que 
disputarão a etapa são Álvaro Filho, Gilmário, 
Jorge, Ícaro, Thati e Bruna. Atleta da casa mais 
bem colocado na classificação da temporada, 
ele acredita estar pronto para buscar um bom 
resultado.

"Nunca estive tão bem preparado para 
disputar uma etapa em casa", acredita.

Após sete etapas já disputadas, a lideran-
ça do ranking masculino é da dupla Pedro Sol-
berg/Bruno Schmidt (RJ/DF), que venceu cinco 
etapas e soma 2.320 pontos. Ricardo e Pedro 
Cunha (BA/RJ) são os vice-líderes, com 1.920. 
No feminino, Juliana e Larissa (CE/PA), que não 
jogam mais juntas, ainda lideram, com 2.320. 
Lili e Rebecca (ES/CE), vice-líderes com 2.200, 
assumirão a ponta participando da etapa.

Paraíba terá sete atletas na disputa do Circuito Open de Vôlei

Víior Felipe, joga ao lado do carioca Evandro

Inscrições podem ser feitas até amanhã
Termina amanhã o prazo 

de inscrições para os  XXII Jo-
gos Industriários 2013 da  Pa-
raíba. A competição terá início 
no mês de abril e as inscrições 
podem ser feitas no Distrito 
Industrial de João Pessoa ou 
nas unidades do Sesi que se-
diarão a competição no inte-
rior, que são Bayeux, Rio Tinto, 
Guarabira, Campina Grande, 
Patos e Sousa. 

Este ano, as modalidades 
disputadas serão atletismo 
(masc/fem), dama, dominó, 
futebol de campo, futebol de 
sete master, futsal (masc/fem 
e master), futvolei, jogo de 
botão, natação (masc/fem), 
sinuca, voleibol (masc/fem), 
voleibol de areia (masc/fem), 
tênis de quadra (masc/fem), 
tênis de mesa (masc/fem )e 
xadrez misto. A previsão é de 
uma participação de cerca de 

JOGOS INDUSTRIÁRIOS

5 mil atletas industriários, de 
mais de 110 empresas, supe-
rando em 10% o número de 
inscritos de 2012.

A primeira reunião para 
discutir a competição será 

hoje, às 19h, na unidade do 
Sesi do Distrito Industrial 
de João Pessoa, com a parti-
cipação dos representantes 
das empresas interessadas 
em participar da competição. 

"Vamos tratar do período de 
inscrições, documentação ne-
cessária, modalidades, regula-
mento e calendário oficial para 
aumentar a motivação e atin-
gir as metas, principalmente 
no ano em que a Paraíba será 
sede da Etapa Regional, em 
novembro, na capital”, disse a 
gerente do Sesi João Pessoa, 
Rosilda Araújo.

Na  Etapa Regional, dispu-
tada no ano passado na Bahia, 
45 paraibanos conquistaram 
os primeiros lugares no pódio. 
Destaque para as equipes de 
voleibol masculino da Cotemi-
nas - tetracampeã consecutiva 
no NE -, a de futebol  de cam-
po masculino da Construtora 
Conserpa  e o medalhista de 
ouro Luiz Meira Filho, que 
competiu no atletismo  da In-
terbloco. Estas equipes, assim 
como os atletas que se des-

tacaram nas competições in-
dividuais,  irão representar o 
Nordeste  na Etapa Nacional, 
que será disputada no mês de 
junho, no Rio de Janeiro.

Outro grande exemplo da 
Paraíba é a equipe de futsal 
da indústria Cambuci Penalty 
de Bayeux, que representou 
o Brasil e conquistou o título 
mundial na Bulgária em 2010.

Para o Prof. Josevaldo Lo-
pes – responsável técnico do 
Sesi - JP “os resultados alcan-
çados pelos atletas paraibanos 
nas modalidades coletivas e 
individuais, refletem o nível 
técnico obtido nas prepara-
ções físicas, interesse e apoio 
das empresas, visando à con-
quista das melhores posições 
e, especialmente, a vida sau-
dável do trabalhador e a pro-
dutividade que retorna com a 
prática de esporte’, afirmou.

Jogo entre Cambuci e Coteminas no futsal feminino em 2012
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Rio com problemas para abrigar 
5 modalidades para Olimpíadas

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de fevereiro de 2013

AMADOR

O secretário de Esta-
do da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel), Tibério 
Limeira, destacou o tra-
balho realizado no parque 
aquático da Vila Olímpica. 
“A Vila Olímpica, que está 
sendo reformada por 
completo, demonstra que 
tem um excelente trabalho 
em diversas modalidades 
esportivas. Uma atleta na Seleção Brasileira de 
saltos ornamentais como  Luana Lira é motivo 
de muita alegria, pois mostra que o trabalho na 
Vila é feito com muito cuidado e dedicação”, 
afirmou. Luana fará uma clínica na China entre 
os dias 15 de março e 20 de maio. 

Vila Olímpica

Só tem briga contra
o rebaixamento

Botafogo e Treze estão confirmando o favoritismo 
e vão estar entre os finalistas do Campeonato Paraiba-
no. A três rodadas do encerramento do primeiro turno o 
que chama a atenção é a briga para não ser rebaixado 
e até hoje cinco clubes convivem com esse fantasma. 
É bem verdade que uns, como o CSP que enfrenta o 
Atlético hoje na Graça, está numa situação mais cômo-
da, porém a matemática é uma ciência exata e para não 
figurar entre os candidatos precisa conquistar mais uma 
vitória para apagar o revés sofrido para o Auto Esporte 
na última segunda-feira, um resultado surpreendente.

O Nacional ainda periga e tem um jogo devida ou 
morte com o Paraíba no José Cavalcante, na estreia 
do técnico Reginaldo Sousa que fracassou na Copa do 
Nordeste pelo time sousense. Reginaldo tem a chance 
de recuperar o seu prestígio depois das passagens ruins 
também por Botafogo e Auto Esporte. O Paraíba não 
pode perder de jeito nenhum, pois ficará praticamente re-
baixado, embora dependa do resultado do Auto que dois 
pontos a mais, porém joga no PV contra o Treze.

E tem estreia também em Campina Grande. É que 
Lorival  Santos, novo técnico do Treze, comandará a 
equipe após a saída de Sérgio Cosme, demitido na sex-
ta-feira após o empate de 1 a 1 diante do Cruzeiro, de 
Itaporanga, na inauguração dos refletores do presidente 
Vargas. Resta saber se o time vai melhorar porque ainda 
não convenceu o seu torcedor, mesmo tendo conquista-
do algumas vitórias e prestes a confirmar a sua classifi-
cação às finais. 

A briga está interessante porque quem está na 
rabeira precisa vencer e torcer por tropeço de seus con-
correntes, daí o complemento da rodada ser altamente 
interessante. Merece o torcedor ficar ligado

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

No dia 24 de abril, data de 
aniversário da Federação Pa-
raibana de Futebol, a Seleção 
Brasileira vai jogar no novo 
Estádio do Mineirão contra o 
Chile e o técnico Luiz Felipe 
Scolari só vai chamar jogado-
res que atuam no Brasil.

Seleção

O técnico Oliveira Canindé já começa a despertar interesse de 
outros clubes com esse belo trabalho que vem fazendo no 
Campinense na Copa do Nordeste. Ele diz não estar preocu-
pado com o assédio e sim com a equipe que está dirigindo 
que tem amplas possibilidades de conquistar a competição.

Amanhã começa a etapa 
do Circuito Open em João 
Pessoas e a torcida pre-
cisa marcar presença para 
apoiar os nossos atletas. 
A entrada no circuito é 
gratuita e você não pode 
perder este evento.

Vôlei de praia

Oliveira Canindé

O Campeonato Paraibano de Futebol Júnior, edição de 
2013, começa no próximo sábado com a realização de 
oito jogos em diversos bairros de João Pessoa. A disputa 
que tem 20 clubes vai até o dia 4 de maio, data da gran-
de final. Vamos apoiar os nossos atletas.

Campeonato de Juniores

Prazo para definição 
dos locais de disputas 
terminou no final de 2012

A Comissão de Coordena-
ção do COI (Comitê Olímpico 
Internacional) para os Jogos 
de 2016 chegou ao Rio de Ja-
neiro desde a última segunda-
feira para, entre outras coisas, 
ajudar na definição dos locais 
de competição de quatro mo-
dalidades olímpicas. Mas, on-
tem, os membros do comitê 
encerraram sua visita ao Rio 
e a cidade, em vez de quatro, 
tem agora cinco esportes sem 
sede definida para os Jogos 
Olímpicos.

Segundo o diretor geral 
do Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos e Paralím-
picos Rio-2016, Sidney Levy, 
o prazo para a definição da 
sede de todas as modalida-
des da Olimpíada de 2016 
terminou no final de 2012. 
No entanto, até o início de 
fevereiro, o comitê ainda dis-
cutia com federações inter-
nacionais os locais de com-
petição do hóquei na grama, 
rúgbi de sete, saltos orna-
mentais e esgrima.

A discussão sobre a 
sede de um desses espor-
tes acabou acarretando em 
uma indefinição sobre outra 
modalidade. Com a possível 
transferência das provas de 
esgrima do Parque de Deo-
doro para o Parque Olímpico 
da Barra da Tijuca, pode ser 
que o basquete tenha que 
ceder sua arena por uns dias 
e acabe tendo partidas tam-
bém em Deodoro.

“A Fiba (Federação In-
ternacional de Basquete) 
sugeriu que façamos alguns 
jogos da fase eliminatória em 
Deodoro porque a demanda 

A Vila Olímpica que vai abrigar os atletas de diversos países durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro

de jogos no Parque Olímpico 
pode ser muito grande”, afir-
mou o secretário nacional de 
Esportes de Alto Rendimen-
to, Ricardo Leyser, que é um 
dos representantes do Gover-
no Federal nas reuniões com 
o COI. “Estamos avaliando.”

Caso a ideia seja levada 
à frente, o basquete teria jo-
gos no Parque Olímpico e em 
Deodoro. Contudo, sua sede 
principal ainda seria no Par-
que Olímpico da Barra.

Já nos horários em que 
não haveria jogos de bas-
quete, poderia ser realizada 
a esgrima. “Existe essa fle-
xibilidade. Um hall (arena) 
não precisa receber só um 
esporte”, complementou a 
presidente da EOM (Empresa 
Olímpica Municipal), Maria 
Sílvia Marques, a responsável 
pelos gastos da Prefeitura do 
Rio de Janeiro com a Olimpía-
da de 2016.

Os saltos ornamentais 

também são um esporte que 
não têm local definido na Rio-
2016. Inicialmente, a mo-
dalidade seria sediada pelo 
Parque Aquático Maria Lenk, 
construído para os Jogos Pan
-Americanos de 2007, junto 
com o pólo aquático. A Fina 
(Federação Internacional de 
Natação), porém, acha que o 
espaço não comporta as duas 
modalidades. Por isso, está 
sendo discutida a construção 
de uma arena temporária no 
Forte de Copacabana para 
abrigar somente as provas 
de salto.

 Rúgbi e hóquei são as 
outras modalidades sem defi-
nição. O primeiro aconteceria 
em São Januário, mas pode 
ser levado para o estádio do 
Bangu, Moça Bonita. Já o se-
gundo já tem arena projetada 
para Deodoro. No entanto, a 
federação internacional in-
siste em levá-lo para o Par-
que Olímpico – ideia que é re-

futada pelo organizadores da 
Rio-2016. “No Parque Olím-
pico não vai ser”, declarou a 
Maria Sílvia.

Além desses cinco es-
portes, há pessoas ligadas ao 
governo que ainda têm dúvi-
da de que o golfe possa ser 
sediado no terreno já anun-
ciado pelo Comitê Rio-2016 
devido a discussões sobre a 
propriedade da área. O comi-
tê nega qualquer pendência 
relacionada ao assunto, por 
isso, oficialmente, a modali-
dade ainda tem uma sede de-
finida, na Barra da Tijuca.

Mesmo com o problema 
do golfe resolvido, enquan-
to as decisões finais sobre 
os locais de competição dos 
outros cinco esportes não 
são tomadas, a organização 
da Olimpíada já acumula um 
atraso dois meses. Procurado 
para comentar o assunto, o 
Comitê Rio-2016 não se pro-
nunciou.

Técnico de Cielo
quer brasileiro
mais veloz para
brilhar em 2016O Tribunal da Magis-

tratura de Pretória voltou 
a adiar ontem a decisão 
sobre a concessão ou não 
de fiança para Oscar Pisto-
rius, acusado de assassinar 
sua namorada, a modelo 
Reeva Steenkamp, 29, na 
última quinta-feira em sua 
residência. Com isso, o jul-
gamento foi marcado para 
hoje.

O juiz Desmond Nair 
pediu às partes para re-
tomarem a sessão ontem. 
O policial e chefe da in-
vestigação do caso, Hilton 
Botha, foi ouvido após ser 
convocado como testemu-
nha pela promotoria. Ele 

afirmou que a polícia en-
controu caixas de testoste-
rona e seringas na casa do 
atleta após o crime.

O velocista sul-africa-
no Oscar Pistorius aguar-
da início do julgamento de 
processo no qual é acusado 
de matar a namorada

O advogado de Pisto-
rius, Barry Roux, assegurou 
que o suposto hormônio se 
trata de um medicamento 
natural não proibido e que 
o velocista poderia tomar.

Ele disse que a bexiga 
de Reeva Steenkamp estava 
vazia quando ela morreu.

“Se a bexiga vazia não 
pode ser resultado de per-

Tribunal adia decisão sobre 
a fiança para Oscar Pistorius

furação ou vazamento, o 
que você diria? Você aceita 
que é consistente alguém 
levantar às três horas da 
manhã para esvaziá-la? - 
questionou.

Na audiência, uma tes-
temunha afirmou que Pis-
torius e Reeva Steenkamp 
discutiram violentamente 
entre 2h e 3h, antes que o 
atleta matasse com tiros a 
modelo.

O depoimento da tes-
temunha contradiz com as 
afirmações de Pistorius, que 
alegou durante a audiência 
da última terça-feira que 
jantou ao lado de sua namo-
rada e que ambos foram dor-
mir juntos.

É a terceira vez que 
a audiência de Pistorius 
é adiada. Ele depôs pela 
primeira vez na última 
sexta-feira. No entanto, a 
audiência foi adiada para 
terça-feira. Na sequência, 
transferida para hoje.

O sul-africano foi o pri-
meiro atleta biamputado a 
participar de uma edição 
de Jogos Olímpicos usando 
duas próteses. Em 2012, na 
Olimpíada de Londres, ele 
chegou às semifinais das 
provas dos 400 m rasos.

Na Paraolimpíada, ele 
ganhou medalha de ouro 
nos 400m T44. O atleta matou a namorada e tenta uma fiança para sair da prisão

Scott Goodrich acompa-
nha atentamente cada braçada, 
cada “piscina completada” por 
seu novo pupilo, César Cielo, na 
Clínica de Natação do Brasil, em 
Brasília. O técnico americano 
também aproveita sempre os 
curtos momentos de descanso 
do atleta para passar mais uma 
nova orientação. 

A mais recente aposta 
do campeão olímpico para os 
Jogos Olímpicos de 2016 não 
quer perder tempo. Há três 
semanas no país, o discreto e 
simpático treinador de apenas 
26 anos já começou o desafio 
de fazer o velocista se tornar 
ainda mais rápido.

“Nós já começamos fa-
zendo tiros de velocidade, fa-
zendo-o ir e voltar muitas ve-
zes. Com muito mais arranque 
e técnica. E mantendo-o na sua 
técnica e habilidades - expli-
cou o ex-colega de equipe de 
Cielo na Universidade Auburn.

A missão dele, porém, será 
bem mais difícil que seu jeito 
discreto e seu cargo de assis-
tente técnico podem transpa-
recer. Ele tem como objetivo 
ajudar o campeão olímpico Cé-
sar Cielo a reencontrar o lugar 
mais alto do pódio dos Jogos 
Olímpicos, depois do bronze 
com gosto amargo em Londres 
2012.
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Duelo de opostos hoje no PV
treze x auto esporte

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de fevereiro de 2013

Alvinegro quer garantir a
classificação e alvirrubro 
fugir do rebaixamento

Treze e Auto Esporte 
jogam hoje, às 20h30, no Es-
tádio Presidente Vargas, em 
Campina Grande, pela 12ª 
rodada nas partidas de volta 
do Estadual, com objetivos 
diferentes na competição. 
Faltando três rodadas para 
o término do primeiro turno 
o Galo da Borborema, que 
está na segunda colocação, 
com 23 pontos ganhos, ainda 
sonha em tomar a liderança 
do Botafogo. Para garantir 
a classificação antecipada o 
Galo precisa conquistar os 
três pontos e torcer por um 
empate entre Atlético de Ca-
jazeiras, que vem na terceira 
posição, com 17 pontos ga-
nhos, e CSP, que está na quar-
ta colocação, com 15, em jogo 
programado para hoje, às 
20h30, na Graça. 

Por outro lado, o Auto 
corre de um possível rebaixa-
mento, com o clube na sexta 
colocação, com 12 pontos ga-
nhos, deixando para trás os 
dois últimos colocados, Paraí-
ba de Cajazeiras e Cruzeiro de 
Itaporanga, fortes candidatos 
a Segundona/2014. No pri-
meiro jogo entre as duas equi-
pes o alvinegro serrano goleou 
o time pessoense (4 a 0), no 
Estádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça, em Cruz das 
Armas, pela quinta rodada. 
A grande novidade trezeana 
estará fora das quatro linhas, 
com a estreia do treinador Lo-

rival Santos (ex-CSA/AL), que 
substituirá Sérgio Cosme, que 
foi demitido na última sexta-
feira pela diretoria alvinegra. 
Após assistir o empate contra 
o Botafogo (1 a 1), no último 
domingo, na Graça, o novo co-
mandante trezeano deverá fa-
zer mudanças na equipe para 
encarar o Clube do Povo. 

Sem os volantes Rober-
to e Charles Wagner, que 
terão que cumprir suspen-
sões automáticas, Sapé, que 
atuou na lateral direita no 
Clássico Tradição, e Jonatha, 
podem ser os substitutos da 
dupla. Exigindo seriedade, 
determinação e empenho 
do grupo, Lorival, pretende 
implantar uma nova filoso-
fia de trabalho para buscar 
os resultados positivos e 
brigar pelo título paraibano. 
"Alertei o grupo que fica no 
time quem realmente deseja 
dignificar a camisa do Treze.  
Quero um grupo guerreiro 
que vai buscar a vitória até 
os últimos minutos. Espero 
ter sorte na estreia e brigar 
pela liderança da competi-
ção", frisou. atletas", avaliou 
Lorival. 

Depois de vencer o CSP, 
por 2 a 1, na última segunda-
feira, no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a Graça, 
o Auto Esporte promete sur-
preender o Treze em seus 
domínios e vingar a derro-
ta que ocorreu na primeira 
fase. O objetivo é se afastar o 
máximo possível dos últimos 
colocados, evitando um pos-
sível rebaixamento e conti-
nuar para a segunda fase do 
Estadual. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O bom futebol apre-
sentado pelo Campinen-
se na Copa do Nordeste 
2013 tem chamado a 
atenção de todo o Brasil. 
Não é à toa que o clube 
tem a melhor campa-
nha entre os quatro se-
mifinalistas do regional. 
São quatro vitórias, três 
empates e apenas uma 
derrota. A equipe rubro
-negra anotou 11 gols 
até aqui e foi vazada sete 
vezes, um saldo de qua-
tro tentos. 

Quando a análise 
passa para a artilharia do 
time, percebe-se o equi-
líbrio do conjunto. Os 
maiores marcadores são 
o zagueiro Edvânio e o 
atacante Selmir, cada um 
com dois gols. O restan-
te das vezes que a rede 
balançou para a Rapo-
sa no Nordestão teve a 
autoria de quase todos 

técnico e jogadores da 
raposa mais valorizados

Apenas dois pontos separam 
o Centro Sportivo Paraibano (CSP) 
e Atlético de Cajazeiras, que vão 
duelar hoje, a partir das 20h30, 
no Estádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça, em Cruz das Ar-
mas, pela 12a rodada dos jogos 
de volta do Paraibano. A equipe 
sertaneja está na terceira posição, 
com 17 pontos ganhos, contra 15 
do time de João Pessoa, que ocu-
pa a quarta colocação. 

O Tigre não vence a dois jo-
gos em seus domínios, quando 
empatou contra o Paraíba de Ca-
jazeiras (0 a 0) e perdeu para o 
Auto Esporte (2 a 1). A última vi-
tória ocorreu na 9ª rodada, diante 
do Cruzeiro de Itaporanga (4 a 0), 
em pleno Estádio Zezão, no Vale 
do Piancó. Uma preocupação para 
o treinador Ramiro Sousa que 
deve mexer na equipe novamen-
te, buscando colocar um time que 
possa voltar a ganhar na disputa. 

Ele não terá o zagueiro Suelig-
ton, que recebeu o terceiro cartão 

amarelo. Em compensação, Léo Oli-
veira, que foi liberado pelo Depar-
tamento Médico pode ser a novida-
de na zaga do Tigre.    De acordo 
com o experiente técnico a melhor 
maneira de reverter a situação é 
obter os três  pontos e afastar a má 
fase que passa a equipe. 

“Um resultado positivo é o me-
lhor caminho para que o CSP pos-
sa passar por esta fase. O time não 
foi bem nos últimos jogo e temos 
a obrigação de corrigir os erros e 
tentar ganhar do Atlético”, disse. 
Um dos mais experientes do grupo 
o goleiro Ferreira acredita no po-
der de reação do grupo em voltar 
a ganhar. Segundo ele, futebol é 
momento que pode ser modificado 
com os resultados positivos, princi-
palmente atuando em casa. “Esta-
mos vacilando muito e levando gols 
que não podemos tomar. Resta unir 
as forças e corrigir os erros para que 
possamos voltar a ganhar e superar 
a má fase”, disse. 

Após ganhar o clássico sertane-

jo, diante do Paraíba (1 a 0) o Atléti-
co de Cajazeiras vem com novidades 
para encarar o Tigre. Estão regula-
rizados e podem estrear o lateral 
direito Fábio Rogério e o atacante 
Leandro, que vieram do Central 
de Caruaru/PE. Em compensação, 
ficam de fora Mazinho (zagueiro), 
que recebeu o terceiro cartão ama-
relo. Everton pode ser o eventual 
substituto. Com reforços à disposi-
ção o treinador atleticano, Adelmo 
Soares, deve colocar um time mais 
forte para tentar mais três pontos e 
se distanciar ainda mais do CSP. 

Segundo ele, apesar de reco-
nhecer que enfrentará um concor-
rente que vem “ferido” colocará 
uma formação ofensiva para não 
dar espaço ao adversário. “Quem 
deseja vencer não pode jogar na 
defesa. Vamos colocar em cam-
po um time ofensivo para obter 
mais três pontos para se afastar do 
CSP”, advertiu. O árbitro será Fran-
cisco Gildo, auxiliado por Cleonal-
do Santos e Adailton Anacleto. 

CSP enfrenta o Atlético em busca da reabilitação

O Nacional de Patos vai fazer a 
estreia do treinador Reginaldo Sou-
sa no comando técnico da equipe, 
hoje, às 20h30, contra o Paraíba de 
Cajazeiras, no Estádio José Caval-
canti, pela 12ª rodada dos jogos de 
volta do Estadual. Após a demissão 
de Hugo Sales, que deixou o Caná-
rio do Sertão para assumir o Baraú-
nas/RN no Campeonato Potiguar, o 
ex-técnico do Sousa é a novidade 
do alviverde para o confronto em 
seus domínios. Para o ex-presiden-
te e membro da Junta Governativa 
do clube, José Ivan, trata-se de um 
profissional competente, que pas-
sou por várias equipes do futebol 
paraibano e que chega como uma 
boa opção para ser o treinador no 
restante do Paraibano. 

“Espero que ele tenha suces-
so. A saída de Hugo nos surpre-
endeu e tivemos que buscar um 
substituto a altura para tomar 
conta da equipe”, frisou. Dentro 
de campo o quinto colocado, com 
13 pontos ganhos, não terá Lúcio 
e Ânderson Sobral (zagueiros), 
além de Miltinho (meia), que re-
ceberam o terceiro cartão amare-
lo. Para formar a zaga nacionali-
na, Italo pode ser o companheiro 
de Lau na defesa do alviverde. O 
objetivo é aproveitar o mando de 
campo e somar mais três pontos, 
principalmente depois da vitória 
contra o Cruzeiro de Itaporaga 

Reginaldo estreia pelo Nacional contra o Paraíba

O técnico Ramiro Souza dá bronca no elenco na reapresentação após a derrota para o Auto Esporte na última segunda-feira

os titulares: os laterais 
Tiago Granja e Panda, o 
polivalente Glaybson, os 
meias Bismarck e Zé Pau-
lo, além dos atacantes 
Jefferson Maranhense e 
Andrezinho. Em um tor-
neio de tiro curto como a 
Copa do Nordeste, ape-
nas o goleiro Pantera, o 
zagueiro Roberto Dias e 
os volantes Wellington 
e Dedé não marcaram 
gols. E quando o forte 
do time é o conjunto, 
os méritos vão para o 
“professor”. É assim que 
está sendo com Oliveira 
Canindé Lopes, que assu-
miu o Campinense no iní-
cio de dezebro de 2012.

Após os elogios por 
onde passa, seja da im-
prensa ou dos próprios 
treinadores adversários, 
inevitavelmente, os em-
presários entram em 
ação e as propostas co-
meçam a surgir. A situa-
ção respinga no grupo. 
Pelo menos seis atletas 
titulares da Raposa já 
receberam propostas ou 
foram sondados por clu-
bes. O próprio Oliveira 
Canindé teria recebido 
convites para deixar a 
Paraíba. Sobre o assunto, 
ele disse que prefere não 
fugir do foco agora.

“Quanto a esse tipo 
de situação eu sou bem 
tranquilo. Não tem con-
versa. Eu sequer converso 
e não quero ouvir (pro-
postas). Minha cabeça 
está voltada para o Cam-
pinense e para a Copa. E 
isso vale para os jogado-
res também”, pontuou. Canindé ligado só na Copa

FOTO: Carlinhus Marques/Divulgação

Reginaldo Sousa já comanda o Nacional no jogo de hoje contra o Paraíba em Patos

(3 a 1) no Estádio Zezão, no Vale 
do Piancó. “Mesmo com a inespe-
rada saída de Hugo e os desfal-
ques o grupo está motivado para 
vencer mais uma na competição, 
principalmente depois da chega-
da de Reginaldo Sousa”, avaliou 
o dirigente. 

Forte candidato ao rebaixa-
mento para a Segundona de 2014 
o Paraíba de Cajazeiras ainda so-
nha em fugir da degola. Com sete 
pontos ganhos o time sertanejo 
espera conseguir a reabilitação, 
após perder para o Atlético (1 a 0), 
no clássico sertanejo que ocorreu 

no último domingo, no Perpetão. 
O treinador Jorge Pinheiro deve 
fazer algumas alterações, mas só 
definirá momentos antes do jogo. 
Segundo ele, a situação da equipe 
é difícil, mas não impossível para 
escapar do rebaixamento. “A es-
perança é a última que morre e va-
mos trilhar por este caminho até 
o final do primeiro turno. Iremos 
tentar surpreender o Nacional e 
somar pontos para não deixar a 
equipe ser rebaixada”, comentou. 
José Marques Domingos apitará a 
partida, com bandeirinhas de Luiz 
Felipe e José Maria Neto. 

Phillipy Costa
Especial para A UniãO

FOTO: Edonio Alves
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Aos 72 anos de idade, 
Edson Arantes do Nascimen-
to, o Pelé, ainda se recupera 
de uma cirurgia realizada em 
10 de novembro. Ele operou 
o quadril e ficou mais de três 
meses recluso, com intensas 
sessões de fisioterapia. Em 
entrevista ontem, o Rei brin-
cou, disse que está de volta, 
e não perdoou Neymar, ata-
cante do Santos-SP.

Segundo Pelé, o camisa 
11 do Santos ainda é um joga-
dor comum na Seleção Bra-
sileira, pois está mais preo-
cupado com sua imagem na 
mídia do que em jogar para o 
time. O melhor jogador de to-
dos os tempos acredita que, 
sem experiência, Neymar 
não está preparado para ser 
o craque decisivo na Copa do 
Mundo de 2014.

O jovem craque também 
foi criticado por se ausen-
tar, em alguns momentos, 
das partidas e estar “viciado 
nas faltas”. “Cada falta que 
ele bate, fica fora do jogo 
um minuto”. Segundo o filho 
de Pelé, Edinho, que parti-
cipa dos treinos do Santos, 
Neymar reclama e fica irrita-
do com faltas não marcadas 
durante os treinamentos.

Citando Zico, Garrincha 
e Tostão, Pelé não vê a ida à 
Europa como fundamental 
para desenvolver um jogador. 
Ainda assim, considera im-
portante a experiência adqui-
rida em um jogo mais duro e 
com mais contato físico. Para 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de fevereiro de 2013

NACIONAL
& Mundo

Rei do Futebol diz que 
santista se preocupa 
apenas com a imagem

Pelé: “Neymar só quer aparecer” 
ATACANTE SANTISTA

Foto: Divulgação

Carlos Eduardo ficou 
em campo menos do que 
gostaria em sua estreia pelo 
Flamengo. Antes do clássico 
com o Botafogo, o meia-ata-
cante disse que esperava jo-
gar por 60, 70 minutos, mas 
disputou apenas a primeira 
etapa do jogo do domingo 
passado. Segundo o fisio-
logista Cláudio Pavanelli, o 
tempo abaixo da expectativa 
do jogador não preocupa. Ao 
longo da semana, o camisa 
10 está se preparando para 
o jogo de amanhã,, contra o 
Olaria, e principalmente para 
a fase decisiva da Taça Gua-
nabara, já que o Rubro-Ne-
gro está classificado. A ideia 
é que CE10 chegue à semifi-
nal muito perto da sua me-
lhor condição física e pronto 
para decidir.

“É o nosso objetivo. Con-
tinuar o trabalho que ele tem 
feito, pois estamos no camin-
nho certo, dentro do crono-
grama. Ele poderia ter jogado 
mais (no clássico). Poderia. 
Mas jogando mais tempo ele 
estaria mais exposto, é um 
jogador que ainda está em 
fase de preparação física. Eu 
acho que é uma questão de 
preservar um pouquinho e 
deixar o atleta pronto, agora 
que vamos entrar numa fase 
decisiva, ele será preparado 
para isso, para dar o máximo. 
Foi mais uma questão de pre-

Apesar da estreia, camisa 10 
ainda continua em observação

FLAMENGO

venir e ir com calma”.
Pavanelli explica que 

preservar não significa tirar 
Carlos Eduardo de ação. A in-
tenção é que a partir de ago-
ra ele recupere ritmo de jogo. 
Desta forma, deve estar em 
campo contra o Olaria.

“Quanto mais ele tra-
balhar em condição de jogo, 
melhor. Nesta fase um tra-
balho específico para jogo é 
o mais indicado. Ao longo da 
semana, a gente conversa e 
avalia dentro do que temos 

de recuperação dos jogado-
res. O atleta sempre vai dizer 
que quer jogar. Se você per-
guntar, não tem outra respos-
ta. Depende de uma série de 
coisas, do que o Dorival está 
pensando, do que a comissão 
pensa, para que possamos 
usá-lo da melhor forma. Para 
esses atletas de nível técnico 
bom, uma maior quantidade 
de jogos é indicada. A nossa 
meta é deixar prontos todos 
os  jogadores, à disposição da 
comissão técnica”.

Carlos Eduardo jogou apenas 45 minutos durante sua estreia

A vitória contra o 
Toluca, fora de casa, 
na última terça-feira 
pela Copa Libertadores 
significou muito mais 
do que a liderança do 
Grupo 1 da Copa Li-
bertadores 2013 para 
o Nacional do Uruguai. 
Os três pontos garanti-
ram o time na liderança 
do ranking histórico da 
Copa Libertadores, fei-
to pela Conmebol.

A entidade consi-
dera qualquer vitória 
valendo três pontos, 
inclusive dos jogos da 
época em que a vitória 
valia dois pontos. Sendo 
assim, o Nacional, com 
432 pontos, ultrapassou 
o River Plate e assumiu 
a liderança do ranking. 
O clube argentino, se-

gundo colocado, soma 
430. O terceiro colocado 
é outro time uruguaio 
que também venceu na 
terça. O Peñarol, que ba-
teu o Emelec por 1 x 0, 
agora soma 414 pontos.

O melhor clube bra-
sileiro é o São Paulo. Com 
a vitória contra o Bolívar 
na primeira fase da Li-
bertadores desse ano, 
o clube chegou aos 239 
pontos, na 11ª posição, 
ampliando a vantagem 
para o 12° colocado, o 
também brasileiro Cru-
zeiro, com 221 pontos. O 
terceiro melhor brasileiro 
do ranking é o Palmeiras, 
que também joga a com-
petição em 2013. Com a 
vitória sobre o Sporting 
Cristal, o clube chegou a 
215 pontos.

Nacional-URU lidera o 
ranking da Conmebol

Neymar, o Rei acredita que o 
ideal seria ir para o Barcelona 
devido ao estilo de jogo.

Por fim, Pelé admitiu que 
chegou a cobrar do técnico 
do Peixe, Muricy Ramalho, 
para obter um desempenho 
maior de seu principal atleta. 

Inferior a Neymar 
As críticas de Pelé ao 

comportamento de Neymar, 
do Santos, deixaram o em-

presário do jogador, Wagner 
Ribeiro, irritado. O agente 
disparou contra o Rei do Fu-
tebol, ao saber que ele havia 
dito que o atual camisa 11 do 
Peixe anda mais preocupado 
com vaidades.

Segundo Wagner, se Pelé 
jogasse futebol atualmente, 
ele seria inferior a Neymar, 
em virtude da condição física 
dos zagueiros adversários. O 
empresário do atacante san-

tista faz comparação entre os 
defensores de hoje com os de 
antigamente.

“Se o Pelé jogasse hoje, ele 
seria inferior ao Neymar, por-
que na época dele, os zagueiros 
eram todos lentos e a condição 
física era diferente. Por isso ele 
foi o Pelé. Hoje, os zagueiros 
“voam”, e o Neymar ainda con-
segue ser um dos melhores do 
mundo”, disparou, em entre-
vista por telefone.

Incomodado com as pa-
lavras de Pelé sobre Neymar, 
Wagner ainda aproveitou 
para falar do tratamento dado 
pelo Rei aos netos Gabriel, de 
12 anos, e Octávio, de 14 anos.

“Ele deveria se preo-
cupar em cuidar dos netos 
dele, Gabriel e Octávio, fi-
lhos da Sandra que traba-
lham comigo, em vez de 
falar da vida do Neymar. 
Ele nunca deu carinho aos 

meninos. Isso é ciúmes, ele 
deveria cuidar da família 
dele”, completou.

Empresariados por Wag-
ner, os garotos saíram da 
base do Paraná e foram para 
o São Paulo, em 2011, mas 
acabaram reprovados depois 
de treinarem no CT de Cotia. 
Apesar disso, ambos ainda 
recebem salários do Tricolor 
pelo contrato de formação 
até os 16 anos.

Se recuperando de uma cirurgia, Pelé alfinetou principal atleta do Santos e da Seleção Brasileira ao dizer que o atacante Neymar não passa de um garoto propaganda

Foto: Vipcomm

Ocupando a 
terceira colocação 
do Campeonato Es-
panhol e com uma 
equipe irregular nes-
ta temporada, o Real 
Madrid parece deci-
dido a fazer mudan-
ças. Além das espe-
culações envolvendo 
a saída do técnico 
José Mourinho, o clu-
be merengue deseja 
vender o atacante Di 
María.

Segundo a im-
prensa inglesa, os di-
rigentes merengues 
ofereceram o joga-
dor argentino a al-
guns times europeus, 
como o Manchester 
United e o PSG. Além 
disso, os empresários 
do atleta também te-
riam recebido autori-
zação para procurar 
uma equipe interes-
sada no camisa 22.

O jogador de  
25 anos foi revelado 
pelo Rosario Cen-
tral. Depois jogou 
três anos no Benfica 
antes de chegar ao 
Real Madrid por 25 
milhões de euros.

Real Madrid 
já pensa em 
“desmanche” 
do elenco

O Nacional é o primeiro do ranking em Copa Libertadores

Foto: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes e Didáticos para diversos setores 

da Administração até dezembro de 2013. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2013. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FPM/ICMS/C.M/BRASIL ALFABETIZADO/PDDE/MAIS EDUCAÇÃO/QSE/
FEB/MDE/FMS E DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO VIGENTE. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOINHA e MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES – CNPJ: 03.467.684/0001-24 - R$ 197.772,94 
- CT Nº 0055/2013 - 19.02.2013.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF No 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação no 439/2013 em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 - Prazo: 725 dias. Para 
a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário composto de ETE Catingueira com Q= 1.333,73 
m³/h; rede coletora; interceptores; estações elevatórias de esgotos; emissários de recalque; liga-
ções domiciliares. No município: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2013-001014/TEC/LO-4291

PEDREIRAS DO BRASIL S.A., CNPJ No 28.396.7940001-73, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Operação 
para Pesquisa-LOP  nº 1392/2012, para a extração de blocos de granito na Fazenda Ramadinha, 
Junco do Seridó/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00006/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2013, que objetiva: Aquisição parcelado 
de materiais descartáveis para atender as necessidades da secretaria de saúde do Municipio; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDICAL CENTER - COM.DE 
PROD.MEDICOS E HOSPIT LTDA - ME - R$ 55.939,00; PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E FARMACEUTICOS - R$ 18.524,00.

Joca Claudino - PB, 20 de Fevereiro de 2013

LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00014/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material odontológico desti-

nado a manutenção da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local: 06 de Março de 2013 às 
09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 20 de Fevereiro de 2013

LUCIANA LEITE FERNANDES 
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
Nº TERMO ADITIVO: 02.2013.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2013.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL COMUM
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CONTRATADO: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA
CNPJ: 00.412.041/0001-95.
OBJETO DO TERMO: Acréscimos no percentual de 4,347% para o litro de Óleo Díesel. Comum, 

ao valor inicialmente contratado.
DATA RATIFICAÇÃO: 18.02.2013.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO: 19.02.2013.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2013.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locações de veículos para transportes diversos até dezembro de 2013. FUN-

DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ FPM / ICMS / FEB / MDE e DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO VIGENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº 00040/2013 - 08.02.13 - EDSON DUARTE 
ONOFRE - R$ 59.400,00; CT Nº 00041/2013 - 08.02.13 - SONIA FERREIRA VENÂNCIO DE 
AQUINO - R$ 20.790,00; CT Nº 00042/2013 - 08.02.13 - GILBERTO PAULO DE SOUZA - R$ 
43.450,00; CT Nº 00043/2013 - 08.02.13 - VALDIR GOMES DE SOUZA - R$ 8.250,00; CT Nº 
00044/2013 - 08.02.13 - ALDEMIR SANTOS DE PAULO - R$ 8.250,00; CT Nº 00045/2013 - 
08.02.13 - LUCIANO BERTO DA SILVA - R$ 29.480,00; CT Nº 00046/2013 - 08.02.13 - JOSÉ 
HILTON LEONEL DA SILVA - R$ 79.500,00.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis para atenda a frota municipal da cidade de 

Joca Claudino-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de: Joca Claudino
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00005/2013 - 20.02.13 - MARGARIDA MARIA DUARTE - R$ 561.144,50

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, 
ÓLEO DIESEL, GRAXAS, ÓLEOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MARIA DE FATIMA C. DE ANDRADE & CIA LTDA - R$ 570.455,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Fevereiro de 2013

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA
Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, 
ÓLEO DIESEL, GRAXAS, ÓLEOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MARIA DE FÁTIMA CARTAXO ANDRADE - R$ 150.650,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Fevereiro de 2013

JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS
Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL, GRAXAS, ÓLEOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2013.
DOTAÇÃO: 6.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1007.2120 MANTER AS ATIV. DA 

SECRETARIA DE SAÚDE 33.90.30.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2 RECEITA DE 
IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 10.301.2026.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIV. 
DO CAPS 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 14 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 
10.301.2026.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CAPS AD 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
14 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 10.301.2026.2145 MANUTENÇÃO DAS ATIV. 
CAPS INFANTIL 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. 
DE IMPOSTOS - SAÚDE 14 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 10.301.2030.2090 MA-
NUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS DO SUS 10.301.2040.2146 MANTER AS ATIV. DO DEP. DE EPID./EDC/PEVA 
33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2 RECEITA DE IMPOST E TRANSF. DE IMPOSTOS - 
SAÚDE 10.301.2040.2147 MANTER AS ATIV. DO NASF 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2 
RECEITA DE IMPOST E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 14 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
DO SUS 10.302.2026.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLINICA 33.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 14 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 10.302.2026.2081 MANUT. DAS 
ATIV. DO CENTRO DE REABIL. AUDITIVA 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2 RECEITA 
DE IMPOST. E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 14 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO 
SUS 10.302.2026.2100 MANUT. DAS ATIV. DO CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOG. 33.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 2 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 14 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 10.302.2026.2101 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO SAMU 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE 
IMPOSTOS - SAÚDE 10.301.0042.2109 PROGRAMA SAÚDE EM SUA PORTA 33.90.30.04 COM-
BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 14 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 10.301.0058. 2121 
MANTER AS ATIV. DA UPA - UND. DE PRONTO ATEND. 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
14 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00006/2013 - 20.02.13 - MARIA DE FATIMA C. DE ANDRADE & CIA LTDA - R$ 570.455,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL, GRAXAS, ÓLEOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2013.
DOTAÇÃO: 8.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1011.2160 MAN-

TER AS ATIV. DA SEC. DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
0 RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.0083.2152 MANT. AS ATIV. DO FUNDO MUN. DA 
CRIANÇA E ADOLEC. 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 
08.243.2041.2155 APOIAR O PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI 33.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 29 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 08.243.2041.2056 
APOIA O PROGRAMA PROJOVEM 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 0 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 29 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 08.244.0074.2148 MANTER 
AS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 29 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 08.244.0074.2149 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS SOCIAIS 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 29 TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DO FNAS 08.244.0074.2172 MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA PROMATEC 
33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 29 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 
08.244.0074.2173 MANTER AS ATIV DO PROGRAMA IGD-SUAS 33.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 29 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 08.244.0081.2157 MANTER O 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 29 TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS DO FNAS 08.244.1011.2158 MANTER AS ATIV. DO CONS. MUN. DOS DIR. 
IDOSO 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 0 RECURSO ORDINÁRIOS 08.244.1011.2162 
MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 0 RE-
CURSOS ORDINÁRIOS 08.244.1011.2163 MANTER AS ATIV. DO CONS. MIN. DE ASSIST. 
SOCIAL 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 0 RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.2042.2165 
MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 0 
RECURSOS ORDINÁRIOS 29 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 08.244.2042.2171 
MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA CREAS 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 0 RECUR-
SOS ORDINÁRIOS 29 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 00001/2013 - 20.02.13 - MARIA DE FÁTIMA CARTAXO ANDRADE - R$ 150.650,00 
WebRep
Classificação geral
Este site não tem classificação
(número de votos insuficientes)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2013, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis e derivados do Petróleo para atender a frota municipal e locada deste município.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BS NEPOMUCENO COMER-
CIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP - R$ 321.400,00; JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO 
- ME - R$ 264.450,00.

Damião - PB, 20 de Fevereiro de 2013

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis e derivados do Petróleo para atender a frota 

municipal e locada deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 01:00 - GABINETE DO PREFEITO 

- 04.122.0019.2002 - 02:00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.0009.2004 - 04:00 - 
SECRETARIA DE AGRICULTURA - 20.122.0009.2006 - 05:00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA - 12.361.0015.2009 - 12.361.0015.2010 - 13.392.0008.2014 - 27.812.0008.2015 
- 06:00 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.0006.2016 - - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 08.122.0010.2018 - 08:00 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - 04.122.0009.2021 
- 15.452.0020.2022 - 09:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0006.2025 - 10:00 - FUN-
DO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08.243.0017.2027 - 08.244.0017.2028 - 08.244.0017.2029 
- 28.845.0016.0001.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e:
CT Nº 00007/2013 - 20.02.13 - BS NEPOMUCENO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 

EPP - R$ 321.400,00
CT Nº 00008/2013 - 20.02.13 - JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME - R$ 264.450,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos interes-

sados 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, no dia 08 de Março de 2013 as 
13:00 horas, tendo como objetivo: locação de veículos diversos. A reunião ocorrerá na sala da 
COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, na Rua Cap. Pedro Moreira, 
15 – Centro, Cacimba de Dentro/Pb. Maiores informações através do telefone/ (083) 3379-1045.

Cacimba de Dentro, 20 de Fevereiro de 2013.

Karla Renata Marinho Alves
Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 021/2013

                    O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-
ção, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/03/2013 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de consumo e expediente, destinado a Secretaria de Estado de Recur-
sos Hídricos do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia - SUDEMA, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-00158-6
                                                                                    João pessoa, 20 de fevereiro de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 320/2012

 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 08/03/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, destinado 
a Diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01587-6
João pessoa, 20 de fevereiro de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 025/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/03/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de serviços de fornecimento de refeições – desjejum, 
almoço, lanche e jantar, destinado a Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente 
“Alice de Almeida” - FUNDAC, 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 - 13-00160-0
                                                                                    João pessoa, 20 de fevereiro de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE No 13-00156-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência nº. 003/2013, do tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços sistemáticos e continu-
ados de engenharia para extensões de redes de distribuição de água, preparação de valas para 
a execução de ramais prediais de água, preparação de valas para tomadas de vazamentos em 
adutoras, redes de distribuição e ramais prediais de água, recuperação de pavimentação asfáltica 
e em paralelepípedos e outros serviços afins na cidade de Cajazeiras e demais localidades, per-
tencentes à Gerência Regional do Alto Piranhas, no Estado da Paraíba. Abertura: 26/03/2013 – às 
15:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano 
Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 
3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2013.
 

Lucio Flávio Souto Batista
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 2o AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL no 006/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos interes-

sados 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 08 de Março de 
2013 as 17:00 horas, tendo como objetivo: aquisição de gás liquefeito destinados à manutenção 
das secretarias municipais; a reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da prefeitura 
municipal de cacimba de dentro, na rua cap. Pedro Moreira, 15 – centro, cacimba de dentro/pb. 
maiores informações através do telefone/ (083) 3379-1045.

Cacimba de Dentro 20 de Fevereiro de 2013.

Karla Renata Marinho Alves
Pregoeira oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

2o AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, 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, no dia 08 de Março de 
2013 as 15:00 horas, tendo como objetivo: locação de veículos para o transporte de estudantes. A 
reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, 
na Rua Cap. Pedro Moreira, 15 – Centro, Cacimba de Dentro/Pb. Maiores informações através do 
telefone/ (083) 3379-1045.

Cacimba de Dentro, 20 de Fevereiro de 2013.

Karla Renata Marinho Alves
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material de expediente diversos para atender as diversas secretarias 

do município de Joca Claudino-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2013.
DOTAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças 04.122.4000.0010.2005 3.3.90.30 3.3.90.39 

Secretaria de Educação 12.361.4000.0000.0000 12.361.4000.0100.0000 12.361.4000.0010.2010 
3.3.90.30 3.3.90.39

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00007/2013 - 20.02.13 - ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS ME - R$ 113.080,40
CT Nº 00008/2013 - 20.02.13 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 

128.075,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelado de materiais descartáveis para atender as necessidades da 

secretaria de saúde do Municipio.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2013.
DOTAÇÃO: 10.301.4007.0040.2023 3.3.90.30 10.301.4007.0040.2024 3.3.90.30 

10.4007.0040.2025 3.3.90.30 10.301.4007.0040.0026 3.3.90.30
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00011/2013 - 20.02.13 - MEDICAL CENTER - COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPIT 

LTDA - ME - R$ 55.939,00
CT Nº 00012/2013 - 20.02.13 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FAR-

MACEUTICOS - R$ 18.524,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00005/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2013, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos diversos cujo objetivo é atender o Programa da Farmácia Básica e UBS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E FARMACEUTICOS - R$ 281.241,98.

Joca Claudino - PB, 20 de Fevereiro de 2013

LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

2o AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos interes-

sados 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, no dia 08 de Março de 2013 as 
11:00 horas, tendo como objetivo: aquisição de peças, destinados a manutenção dos veículos da 
frota municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Cacimba de Dentro, na Rua Cap. Pedro Moreira, 15 – Centro, Cacimba de Dentro/Pb. Maiores 
informações através do telefone/ (083) 3379-1045.

Cacimba de Dentro, 20 de Fevereiro de 2013.

Karla Renata Marinho Alves
Pregoeiro Oficial

Protocolo...: 2013 - 008476
Responsavel.: MARCIO DOS ANJOS SILVA
CPF/CNPJ....: 011083489/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            197,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008738
Responsavel.: MARGARETH SONALI FERNANDES 
CAMPOS
CPF/CNPJ....: 035429802/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            213,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008853
Responsavel.: MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS
CPF/CNPJ....: 006200070/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008861
Responsavel.: MILTON ALVES BARBOSA ME
CPF/CNPJ....: 041141177/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008833
Responsavel.: PAULO DE TARCIO ALMEIDA LACERD
CPF/CNPJ....: 218723414-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            308,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007715
Responsavel.: PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT
CPF/CNPJ....: 005922320/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.079,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008995
Responsavel.: PEDRO EDUARDO RAMOS SOARES 
DOS SANT
CPF/CNPJ....: 874229804-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            233,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008818
Responsavel.: VALTER TRIGUEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 008833064-84
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007753
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis,ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de  Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  21/02/2013
----------------------------------------

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.: CASO COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006923747/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.026,85
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008599
Responsavel.: CENTRO DE ENSINO PESQUISA E 
INOVACA
CPF/CNPJ....: 012376565/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008863
Responsavel.: DEUSENI MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 338336564-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            285,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007713
Responsavel.: E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 003599971/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            364,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008750
Responsavel.: JEAN CARLOS CAMPOS LISBOA
CPF/CNPJ....: 725891594-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            377,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008889
Responsavel.: LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 016757180/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            697,70
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008448
Responsavel.: MERCIA BORBA DE ARAUJO SA-
RAIVA  ME
CPF/CNPJ....: 035581578/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008656
Responsavel.: MERCIA BORBA DE ARAUJO SARAIVA
CPF/CNPJ....: 035581578/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            468,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008907
Responsavel.: MARCIO DOS ANJOS SILVA
CPF/CNPJ....: 011083489/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            197,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            117,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007600
Responsavel.: MARIA HELENA OLIVEIRA VIEGAS
CPF/CNPJ....: 015419735/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            741,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007727
Responsavel.: MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 007319703/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.099,24
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009231
Responsavel.: RD COMERCIO DE ESTIVAS E BEBID
CPF/CNPJ....: 000260652/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.462,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008349
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,  21/02/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: JOSEFA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 457938404-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             12,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009145
Responsavel.: MARCIA REGINA CARBONE ALVES 
RODRIGU
CPF/CNPJ....: 011725651/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.236,89
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008224
Responsavel.: MARCOS FREDERICO RIBEIRO 
COUTINHO
CPF/CNPJ....: 112217714-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008082
Responsavel.: MARIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA
CPF/CNPJ....: 162325264-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007598
Responsavel.: MARIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA
CPF/CNPJ....: 162325264-49

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

 
 
 
 

 

 

                             
                                        EDITAL DE CHAMAMENTO n. 03 
           

Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei 
Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do 
Estado da Paraíba, fica convocado o servidor, EDSON FERREIRA CHACON 
matrícula n. 109.566-8, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 
5º andar - Jaguaribe, nesta Capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 
às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA E 
JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho.  

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2013. 
NORMANDO ARAÚJO DE SÁ 

PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                      SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
                 COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI 
                                             
                                                                                                         
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

2o AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL no 001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos interes-

sados 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 08 de Março de 2013 
as 09:00 horas, tendo como objetivo: contratação de serviços mecânicos destinados a manutenção 
dos veículos da frota municipal; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro, na Rua Cap. Pedro Moreira, 15 – Centro, Cacimba de Dentro/Pb. 
Maiores informações através do telefone/ (083) 3379-1045.

Cacimba de Dentro 20 de Fevereiro de 2013.

Karla Renata Marinho Alves
Pregoeira oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00014/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de um veículo utilitário, destinado 

a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Vieirópolis. Data e Local: 05 de Março 
de 2013 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 
16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 20 de Fevereiro de 2013

DIANA ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS No 001/2013
OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução 

de serviços com Análise de Projetos, Fiscalização de Obras, Relatórios, Acompanhamento de Projetos junto 
a Órgãos Federais como: Caixa Econômica Federal, Ministérios e demais Órgãos afins, para promover a 
aprovação dos referidos projetos executivos do Município de Patos/PB.

ABERTURA: 11/03/2013 às 15:00h.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo Munic-

ipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – Patos - PB, 
nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 20 de fevereiro de 2013.

Kleber Cabral Brandão
PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE No IN00002/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e obser-

vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2013, que objetiva: 
Contratação de Serviços Técnicos Especializados na área de Gestão Pública.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME - R$ 27.500,00.

Joca Claudino - PB, 19 de Fevereiro de 2013

LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS
Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2013.
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na área de Gestão Pública..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Planejamento.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 20/02/2013
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na área de Gestão Pública..
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de: Joca Claudino
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00009/2013 - 20.02.13 - ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME - R$ 27.500,00

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

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2013.
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Especializado na área de Gestão Pública..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/02/2013.
 

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

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE No IN00003/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e obser-

vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2013, que objetiva: 
Prestação de Serviços Técnicos Especializado na área de Gestão Pública.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME - R$ 33.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 20 de Fevereiro de 2013

JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
Prefeito

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Especializado na área de Gestão Pública..
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de: São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00004/2013 - 20.02.13 - ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME - R$ 33.000,00

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 319/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação na EEEFM Poetisa Vicentina Vital do Rego, na Rua São 
Rafael, snº, bairro Jeremias, no Município de Campina Grande/PB.  Processo nº 2013-000495/TEC/LP-1454. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 323/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação da Central de Flagrantes, na Av. Josefa Taveira, snº, 
Mangabeira, no Município de João Pessoa/PB.  Processo nº 2013-000505/TEC/LP-1458. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 281/2013, em João Pessoa, em 29 de janeiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação da EEEFM Mons. Pedro Anísio, na Rua Gil Furtado, 
snº, Bairro dos Estados, no Município de João Pessoa/PB.  Processo nº 2013-000458/TEC/LP-1434. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 282/2013, em João Pessoa, em 29 de janeiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação da EEEFM Maria do Carmo de Miranda, na Rua João 
Luiz Ribeiro de Morais, nº 279, Jaguaribe, no Município de João Pessoa/PB.  Processo nº 2013-000453/
TEC/LP-1431. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
– CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 307/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – 
Prazo 180 dias. Para a atividade de: Construção de Garagem no prédio da PBPREV, na Av. Rio Grande do 
Sul, snº, Bairro dos Estados, no Município de João Pessoa/PB.  Processo nº 2013-000462/TEC/LP-1435. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
– CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 308/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 
– Prazo 180 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação na EEEFM Dom Helder Câmara, na Rua 
Licionéia M. da Conceição, 125, Santa Rosa, no Município de Campina Grande/PB.  Processo nº 2013-
000473/TEC/LP-1444. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
– CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 309/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – 
Prazo 180 dias. Para a atividade de: Reforma e Recuperação da EEF de Aplicação, na Av. Pref. Severino 
Bezerra Cabral, snº, Catolé, no Município de Campina Grande/PB.  Processo nº 2013-000476/TEC/LP-1445. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 311/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Pavimentação e Drenagem nas Ruas João Paiva Ponce Leon, José Tavares 
Benevides, Paulo Costa Lima, Luiz de França Pontes, Maria L. Fernandes, Josefa Pereira de Carvalho, 
Severina Linhares Pordeus e Lauro Victor Barros Júnior, no Jardim Oceania, no Município de João Pessoa/
PB.  Processo nº 2013-000493/TEC/LP-1452.

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 171/2013, em João Pessoa, em 18 de janeiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Reforma e Recuperação do Ginásio na EEEFM Willians Souza, na Rua 
Bruxelas, sn°, Cuités, no Município de Campina Grande/PB.  Processo nº 2013-000183/TEC/LP-1394. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 317/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Construção de um Ginásio na sede do Campinense Futebol Clube, na Rua 
Rodrigues Alves, sn°, Prata, no Município de Campina Grande/PB.  Processo nº 2013-000468/TEC/LP-1440. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 320/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Reforma e Construção da Quadra Poliesportiva na EEEFM Monsenhor 
José Paulino, na Rua Rui Carneiro, 30, Centro, no Município de Arara/PB.  Processo nº 2013-000499/
TEC/LP-1455. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
– CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 321/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – 
Prazo 180 dias. Para a atividade de: Construção da Quadra Poliesportiva na EEEFM Barão do Abiaí, na 
Av. João Pessoa, 373, Centro, no Município de Alhandra/PB.  Processo nº 2013-000501/TEC/LP-1456. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 322/2013, em João Pessoa, em 29 de janeiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Construção de Ginásio na EEEFM Akajutibiró,  no Município de Baía da 
Traição/PB.  Processo nº 2013-000504/TEC/LP-1457. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 298/2013, em João Pessoa, em 04 de fevereiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Construção de Ginásio na EEEFM Imaculada Conceição, na Rua Pastor José 
Alves de Oliveira, snº, Camalaú, no Município de Cabedelo/PB.  Processo nº 2013-000470/TEC/LP-1442. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
– CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 299/2013, em João Pessoa, em 04 de fevereiro de 2013 – 
Prazo 180 dias. Para a atividade de: Construção de Ginásio na sede do 13 Futebol Clube, na Rua Teixeira 
Freitas, 69, São José, no Município de Campina Grande/PB.  Processo nº 2013-000471/TEC/LP-1443. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
– CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 310/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 
– Prazo 180 dias. Para a atividade de: Construção de Ginásio e Reforma na EEEFM Monte Carmelo, na 
Rua Prof° Carlos Francisco Medeiros de Almeida, snº, Alto Branco,  no Município de Campina Grande/PB.  
Processo nº 2013-000477/TEC/LP-1446. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
– CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 312/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – 
Prazo 180 dias. Para a atividade de: Construção de Ginásio na EEEFM Prof° Mendonça, na Rua Arare 
Duarte de Amaral, snº, Centro, no Município de Itabaiana/PB.  Processo nº 2013-000494/TEC/LP-1453. 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa foi programado manutenções na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia elétrica precisará ser interrompido nas datas e horários abaixo: 

 
DOMINGO, 24/02/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 11h – Liberdade – Ruas: Alagoas, Almirante 
Barroso, Getulio Cavalcante, Gilberto Pereira, Odon Bezerra, Santa Joana, Severino Pimentel. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 25/02/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 11h – Três Irmãs – Avenida: Francisco 
Lopes de Almeida, Ruas: Adma Tavares Araujo, Antonio Sales de Almeida, Augusto Soares Pedrosa, Aurora 
Diniz Pires, Florianópolis, Francisco Lopes, Luciano Jose de Almeida, Manaus, Maria Neci Barbosa da Silva, 
Otavio Batista Cabral, Professor Edinaldo Rangel de Paiva, Venancio Nogueira da Silva – 14h às 16h – Catolé – 
Avenida: Consul Joseph Nojoim Habibi Nacad, Ruas: 24 de Maio, Alderico Pessoa de Oliveira, Humberto 
Batista de Lima, Joao Bezerra Paz, Severina Ramos de Andrade, Tabelião Severino Lima de Lacerda; 
GALANTE – 13h às 14h30 – Sítios: Galante, Lagoa do Surrão, Surrão, Surrão dos Poços, Tatu de Cima – 
15h30 às 17h – Sítio: Várzea de Arroz; QUEIMADAS – 8h às 10h – Sítio: Capoeira.  
 
TERÇA-FEIRA, 26/02/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h às 11h – Nova Brasília – Ruas: Izabel Alexandre 
Bernardino, Leontina Tavares de Macedo – 8h às 10h – Presidente Médici – Ruas: Ascendino Toscano de 
Brito, Carmen Miranda, Coronel Wilson Vasconcelos, Dorgival de Oliveira, Doutor Francisco Brasileiro, Jose 
Haroldo de Menezes, Jose Vieira de Lima, Jose Virginio de Lima, Lafayete Cavalcante, Raul Farias, Salustiano 
Bezerra Cabral; GALANTE – 14h às 15h30 – Sítios: Várzea de Arroz, Amorim; QUEIMADAS – 7h30 às 11h 
– Sítios: Boa Vista, Quixaba. 
 
QUARTA-FEIRA, 27/02/2012 – QUEIMADAS – 8h às 10h – Ruas: Antonio Ferraz, Antonio Padre, Genival 
Pereira da Cruz, Iracema Pereira, Joao Ferraz, Sebastiao Pereira Marinho, Sítios: Ferraz, Olho Dagua – 8h às 12h 
– Ruas: Evaldo Gonzaga, Odilon Pereira, Sítio: Baixa Verde – 14h às 17h – Fazenda: Pedra do Sino, Rua: 
Ezequiel da Silva, Sítio: Pedra do Sino. 
 
QUINTA-FEIRA, 28/02/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h às 11h – Santa Cruz – Ruas: Dinamerica 
Correia, Eulalia Araujo, Geraldo S Pimentel, Joao Tavares de Brito, Jose da Guia Lessa Silveira, Jose Gomes 
Sobrinho, Jose Goncalves Sobrinho, Jose Mamede de Souza, Severina Pereira de Melo – 8h às 10h – Quarenta 
– Ruas: Albino Cabral de Vasconcelos, Antonio Nunes de Farias, Cônego Joao Borges, do Sol, Farid Abdala 
Rached, Generino Maciel, Jose da Silva Chaves, Josefa da Silva Maciel, Professora Yaya de Melo, Santa Rita – 
8h às 11h – Cruzeiro – Ruas: Francisco Ernesto do Rego, Gasparino Barreto, Jose Goncalves Lucena, Luis 
Travassos Moura, Manoel do O Jr, Professora Djanira Tavares da Silva. 
 
SEXTA-FEIRA, 01/03/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h às 11h – Rua: Afonso Campos – 14h às 16h – Três 
Irmãs – Ruas: do Tamanduá, Pedro Azevedo, Pedro Galdino, Sebastiao Mauricio Leite, Silva Jardim – 14h às 
16h – Bodocongó/Malvinas – Ruas: Frei Geraldo, Jose Clemente Azevedo, Jose Gomes Filho, Maria Barbosa 
de Albuquerque, Plinio Lemos; FAGUNDES – 7h30 às 11h30 – Sítio: Ramada. 
 
SÁBADO, 02/03/2012 – FAGUNDES – 8h às 11h – Sítios: Candeias, Canoas, Logradouro, Trapiche; SÃO 
JOSÉ da MATA – 8h às 12h – Fazenda: Santa Lucia, Sítios: Cajazeiras, Capim Grande, Felix Amaro, Gaspar, 
Lagoa de Dentro, Serrotão – 8h às 11h – Sítio: Bosque. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia 
pode ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

CENTRO: 
 
DOMINGO, 24/02/2013 – CUITÉ – 7h às 9h – Ruas: 1 de Novembro, 17 de Julho, Basilio Fonseca, Benjamin 
Constant, Claudio Gervasio Furtado, Euclides Bezerra Cavalcante, Getulio Vargas, Jose Caetano Dantas Correia, 
Jose Salvador, Jose Saraiva, Napoleão Laureano, Orlando V dos Santos, Pedro Viana, Presidente Joao Pessoa, 
Quintino Bocaiuva, Sao Jose, Vereador Francisco Patrício de Araujo; GUARABIRA – 7h às 11h – Ruas: Doutor 
Tire, Joao Alves de Oliveira, Jose Amaral, Oseas do Amaral, São Manoel. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 25/02/2013 – BOQUEIRÃO – 8h30 às 11h – Ruas: 20 de Abril, Antonio Heráclito do Rego, 
Doutor Jose de Sousa Barbosa, Francisco Maciel, Getulio Vargas, Jose Cordeiro dos Santos, Manoel Cosme 
Sobrinho, Epitácio Pessoa, Santo do Desterro– 14h às 17h – Sítios: Roberto, Quarentena; JUAREZ TÁVORA – 
8h às 13h – Sítio: Riacho Verde; SERTÃOZINHO – 8h às 11h – Sítio: Canafistinha; SOLEDADE – 7h30 às 
9h30 – Ruas: Calc. Jose Manoel de Araujo, Claudino Mendonça Filho, Conego Jose Betanio, Gouveia Nobrega, 
Inocêncio Nobrega, Manoel Elias de Oliveira, Presidente Epitácio Pessoa, Severino M Falcao, – 13h às 16h30 –
Sítio: Cordeiro; TAPEROÁ – 9h às 10h – Ruas: Antonia de Souza Sobral, Belarmino Gusmao, Capitão Irineu 
Rangel, do Cruzeiro, Efigênio Firmino Queiroz, Ester Carneiro Vilar, Frei Damiao, Joao Pinto Barbosa, Manoel 
Guimaraes, Manoel Pinto Barbosa, Padre Inacio Cavalcante, Padre Izidro Cavalcante, Senador Rui Carneiro, 
Severino Alipio Faria. 
 
TERÇA-FEIRA, 26/02/2013 – AROEIRAS – 8h30 às 12h30 – Sítio: Chá da Barra – 15h30 às 16h30 – Sítio: 
Manuela; JUAREZ TÁVORA – 8h às 11h30 – Ruas: Abilio Domingos, Amaro Ribeiro, Ambrosio Vitorino 
Pontes, Anubio Rosendo, Fiel Teixeira, Francisco Luiz, Jose Amaral Medeiros, Jose Mendonca Araujo, Mario 
Ribeiro, Presidente Getulio Vargas, Presidente Joao Pessoa, Professor Joaquim Neri da Silva; MOGEIRO – 8h às 
12h – Sítios: Benta Hora, Boa Vista; NOVA FLORESTA – 8h às 11h – Sítio: Flores de Cima; PUXINANÃ – 8h 
às 11h – Granja: Beija Flor, Ruas: 28 de Janeiro, Antonio Rodrigues de Azevedo, Jaime Alberto Dantas, Joao 
Pereira de Andrade, Justino Alves Azevedo, Macário de Castro, Maria do Céu Pereira, Miguel Paulo de Souza, 
Paulo Inácio de Lima, Sítios: Lagoa do Caju, Mares Preto, Açudinho, Azevém, Barro Vermelho, Beija Flor, Bravo, 
Catarina, Chocalheira, Espinheiro, Furna de Onça, Furnas, Jacaré, Claros, Lagoa de Dentro, Malhada da Areia, 
Malhada Nova, Maracajá, Mares Preto de Cima, Maxixe, Santo Antonio, Várzea da Barriguda, Várzea da Lagoa, 
Varzea Salgada; TAPEROÁ – 8h às 10h30 – Ruas: Abdon de Sousa Maciel, Antonia de Souza Sobral, Belarmino 
Gusmao, Capitão Irineu Rangel, Cicero Viturino, Domingos Rangel, Efigenio Firmino Queiroz, Ester Carneiro 
Vilar, Euzebio Calixto, Geminiano Limeira, Jose Limeira da Costa, Manoel Guimaraes, Manoel Pinto Barbosa, 
Padre Ananias de Farias, Padre Inácio Cavalcante, Pedro de Farias, Rita de Assis Melo, Senador Rui Carneiro – 14h 
às 16h – Sítios: Lagoa da Onça, Quixaba – 14h30 às 16h – Sítio: Independência. 
 
QUARTA-FEIRA, 27/02/2013 – ALAGOA GRANDE – 14h30 às 17h – Ruas: 13 de Maio, 15 de Novembro, 
Gedeao Amorim, Joao Pessoa, Jose Mariano da Silva, Martiniano Nascimento, Rui Barbosa, Sao Jose, Tiradentes – 
15h30 às 16h30 – Sítios: Covão, Juca; BELÉM – 8h30 às 10h30 – Ruas: 1 de Maio, 21 de Abril, Antonio A da 
Silva, Antonio Borges Lima, Clovis Bezerra, Feliciano Pedrosa, Francisco Carneiro Costa, Nunes Guedes, Santo 
Andre, São Jose, Solon de Lucena; JUAZEIRINHO – 8h às 11h – Sítios: Antonio Ferreira, Fuzil – 14h às 17h30 
– Sítios: Mendonça, Mendonça de Cima; NATUBA – 10h30 às 12h30 – Sítios: Cachoeira de Natuba, Cruz das 
Almas, Riacho; NOVA FLORESTA – 8h às 12h – Ruas: 6 de Junho, Benedito Marinho, Francisco Lopes Galvao, 
Joao Nilo Dantas, Jose Batista, Jose Garcia dos Santos, Jose Rufino, Santos Dumont. 
 
QUINTA-FEIRA, 28/02/2013 – BOQUEIRÃO – 8h30 às 12h30 – Sítios: Catolé, Pedra D’água; 
JUAZEIRINHO – 8h às 12h30 – Sítio: Mendonça; MULUNGU – 8h às 11h30 – Sítios: Taumata, Açudinho – 
14h30 às 16h30 – Fazenda: Utinga; NOVA PALMEIRA – 8h30 às 12h – Sítio: Nova Palmeira. 
 
SEXTA-FEIRA, 01/03/2013 – ARARUNA – 8h às 11h – Ruas: Coronel Targino Pereira, Emídio Tertulino de 
Melo, Luiz Targino Moreira, Pedro Gomes de Azevedo, São Mateus; AROEIRAS – 8h30 às 10h30 – Sítio: Chá da 
Barra; – 13h30 às 14h30 – Sítios: Encruzilhada, Massaranduba; LAGOA de DENTRO – 8h às 11h30 – Sítios: Pé 
de Serra, Pé de Serra V; LOGRADOURO – 14h às 16h – Localidade: Boqueirão, Sítio: Nova Descoberta; NOVA 
PALMEIRA – 8h30 às 10h30 – Sítio: Poço de Pedra; SÃO VICENTE do SERIDÓ – 8h30 às 10h30 – Sítios: 
Pedra Branca, Pedra D’água, Pedra D’água VI. 
 
SÁBADO, 02/03/2013 – BARRA de SANTANA – 10h30 às 12h30 – Sítio: Riachão; PILÕES – 8h às 12h – 
Ruas: 20 de Agosto, Cônego Teodomiro, Cunha Filho, Daniel Xavier Cunha. 
 Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado.  
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

LESTE: 
 
DOMINGO, 24/02/2013 – JOÃO PESSOA – 7h às 11h – Bairro dos Ipês – Avenida: Presidente Tancredo 
Neves, Ruas: 18 de Dezembro, 2 de Novembro, 28 de Novembro, Cônego Luiz Gonzaga de Oliveira, Estudante 
Virginia Surama Roque, Geraldo Fagundes de Araujo, Jesiel Gonzaga Barros, Joao Camilo de Oliveira, Jose 
Aprígio dos Santos, Jose Peregrino Montenegro, Josenildo Jose da Silva, Juvenal Cassiano da Cunha, Luiz Gonzaga 
de Barros, Maria de Jesus Basílio, Maria de Lourdes Leite, Maria Jose da Conceicao, Ricardo Alves do Nascimento 
– 8h às 13h – Mangabeira – Ruas: Agricio Lucio de Souza, Clodoaldo Barbosa Santana, Comerciante Alfredo 
Ferreira da Rocha, Desportista Genival Leite, Doutora Maria de Lourdes de Albuquerque, Elias Pereira de Araujo, 
Everaldo Goncalves Nascimento, Francisco Pereira de Souza, Joaquim Avelino, Jornalista Hilton Muniz de Brito, 
Jornalista Márcia Mendes, Jose Benedito de Souza, Jose Tadeu Cabral, Josefa Taveira, Maria da Conceicao 
Nobrega, Milton Santa Cruz, Poeta Marcos dos Anjos, Romário C Morais, Severina Viana Batista, Severino 
Antonio de Sousa, Severino Nery Medeiros, Severino Neves de Lima, Tenente Joao Coelho de Lemos – 8h às 14h 
– Altiplano – Avenida: Joao Cirilo da Silva, Ruas: Abelardo da Silva Guimaraes Barreto, Ana Guedes 
Vasconcelos, Artur Vilhena de Carvalho, Clementina Lindoso, Francisco Leite Piancó, Maria das Dores Souza, 
Maria Yeda Carvalho Vilhena, Olivia de Farias Gabino, Poeta Targino Teixeira; SAPÉ – 8h às 11h – Avenidas: 
Comendador Renato Ribeiro Coutinho, Joao Suassuna, Ruas: General Sabiniano Maia, Lourenco F Macedo, Orcino 
Fernandes.  
 
SEGUNDA-FEIRA, 25/02/2013 – BAYEUX – 13h às 17h – Alto da Boa Vista – Avenida: Tiradentes, Ruas: 
Joao de Sousa Vasconcelos, Joao Lins Vasconcelos, Maria Jose de Santana, Rosinaldo Santana, Santa Maria, 
Severina Barros; CURRAL de CIMA – 10h às 14h – Localidade: Estacada; JOÃO PESSOA – 8h às 12h – 
Mangabeira – Avenida: Presidente Joao Pessoa, Ruas: Ana Leal Correia, Julio Cirilo da Silva, Rita Xavier 
Oliveira, Salvino Martins de Sousa; 8h às 10h – Castelo Branco – Avenidas: Presidente Castelo Branco, Ruas: 
Comendador Matos Cardoso, Juiz Jose Saldanha, Professora Ofélia Osias, São Rafael; 8h30 às 10h30 – Geisel – 
Ruas: Abelardo Targino da Fonseca, Augusto dos Anjos, Claudio Lemos, Joao Barbosa Lucena, Joao de Souza 
Filho, Rita Carneiro Diniz, Taxista Antonio Pereira Alves; 10h30 às 12h30 – Tambauzinho – Ruas: Deputado 
Jader Medeiros, Jose Florentino Junior, Manoel Paulino Junior; 10h50 às 12h50 – Geisel – Granja: Janaina, Ruas: 
Abelardo Targino da Fonseca, Agricultor Otavio Romão de Araujo, Manoel Pacifico de Oliveira, Maria Florentina 
Calixto, Sítio: Paraíso; 14h às 16h – Tambauzinho –  Ruas: Deputado Jader Medeiros, Deputado Jose Mariz, 
Major Salustiano Ribeiro – 14h10 às 16h10 – Geisel – Ruas: Abelardo Targino da Fonseca, Claudio Lemos, 
Floripes Tavares Queiroz, Irami Farias Dallas Barba, Jose Paulino Batista, Severina Maria Vasconcelos de 
Carvalho; MARI – 8h às 9h30 – Avenida: Prefeito Pedro Tome de Arruda, Ruas: Albertina Pereira, Antonio 
Paiva, Cícero Bezerra da Silva, Francisco Braz Moraes, Gilvan Camilo Pereira, Joao Guedes Pequeno, Joao Martins 
de Lima, Joao Sergio Pereira, Luis Maria de Franca, Manoel Severino Oliveira, Padre Hildon Bandeira, Severino 
Francisco Braz – 14h às 17h – Sítios: Taumata, Taumata de Cima; SANTA RITA – 6h30 às 12h – Tibiri II – 
Avenida: Manoel Pedro Francelino, Ruas: Doutor Venancio Neiva,  Antonio Pedro Crispim, Etelvino Eugenio de 
Sousa, Fernando Cavadine, Josa Leite Monteiro, Josué de Castro, Milton Veloso Borges, Padre Afrisio Barros – 
14h às 17h – Granja: Ciana, Fazenda: Tibirizinho – 14h às 17h – Avenida: Campina Grande, Ruas: Água 
Branca, Arara, Mamanguape, Piauí, Pilar, Pombal, Rio Tinto. 
  
TERÇA-FEIRA, 26/02/2013 – BAYEUX – 8h50 às 10h50 – Mario Andreazza – Ruas: Anailde Beris, Chico 
Mendes, do Jardim, Joao Batista, Joao Lindolfo da Silva, Jose Neto, Jose Nunes Filho, Manoel Alexandre, Maria 
Alípio Santana, Nossa Senhora da Conceição, Naim Ribeiro, São Joao Batista, Santa Luzia, Santa Madalena, Santa 
Maria do Rosário, São Mateus, Vasco da Gama, Vereador Genival Guedes, Zulmira Lima Nascimento – 12h30 às 
14h30 – Mario Andreazza – Ruas: Chico Mendes, Compositor Luiz Gonzaga, Francisco de Assis Brito, 
Governador Pedro Gondim, Jesus de Nazaré, Joaquim Constancio – 14h às 17h – Imaculada – Ruas: Carlos 
Gomes, Circular Imaculada, Demóstenes Evangelista Santos, Doutor Joao Soares, Francisco Marques da Fonseca, 
Marionaldo S Costa, Plácido de Oliveira Lima; JOÃO PESSOA – 8h às 10h – Valentina – Ruas: Adalberto 
Florentino de Castro, Avelina dos Santos, Inspetora Emilia Mendonça Gomes, Maria Emilia da Silva, Pedro Marcos 
de Sousa – 9h às 12h – Alto do Céu – Ruas: 8 de Marco, Alfredo Jose Athaide, dos Palmares, Papa Leao XIII, São 
Bernardo, São Francisco Xavier – 10h30 às 12h30 – Valentina – Ruas: Anita Garibaldi, Brasilino Alves da 
Nobrega, Carlos Drummond de Andrade, Coronel Manoel Cezar de Noronha, Clara Nunes, Josefa Maria do 
Nascimento, Julio Izidro Alves, Maria de Pace Rocco, Paulo Araujo de Oliveira, Pedro Viana da Silva, Vereador 
Francisco L Cavalcanti – 14h às 16h – Valentina – Ruas: Inspetora Emilia Mendonça Gomes, Iole Eloi de 
Medeiros, Manoel Inácio dos Santos, Rita Gomes Carvalho Ventura; SANTA RITA – 6h às 12h – Ruas: 1 de 
Maio, Amazonas, Antonio Dourado Azevedo, Ascendino Monteiro, Campos Sales, Cosma Lopes Dias, do Sol, 
Doutor Joao Pimentel, Emídio Soares da Silva, Enéas Flavio Soares de Morais, Flaviano Ribeiro Coutinho, 
Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, Francisco Tito da Silva, Generino Honorato Silva, Graciliano Ramos, Joao 
Albino Meireles, Joao Francisco de Araujo, Luiz Barbosa de Franca, Manchete, Manoel Francisco Tito, Monte 
Castelo, Nossa Senhora do Rosário, Paraíba, Pedro Pedrito de Morais, Pastor Inácio de Freitas, Rodolfo Lins da 
Nobrega, Samuel Pereira Borba, Severina Nunes Padilha, Tenente Francisco Pedro, Tiradentes, Venancio Correia; 
SAPÉ – 7h30 às 12h – Sítios: Carrasco de Inhaua, Inhaua, Vila Nova. 
 
QUARTA-FEIRA, 27/02/2013 – JACARAÚ – 14h às 17h – Sítios: Itarama, Sapucaia, Timbo, Timbo XII, Várzea 
Comprida; JOÃO PESSOA – 8h às 12h – Colinas do Sul – Avenida: Elson Gouveia Falcone, Ruas: Adao Viana 
da Rosa, Cristo Rei, da Pedra do Reino, do Arco, do Coração, da Estação Ciência, do Farol de Cabo Branco, 
Gabriel Simplício Lisboa, Joao Evaristo dos Santos, Joao Grilo e Chico, Joaquim Monteiro da Franca, Jose Felix, 
Maria Josefa de Oliveira Silva, Memorial de Frei Damiao, Pedra do Ingá, Pico do Jabre, Por do Sol, Serra do Jatobá 
– 10h30 às 12h30 – Valentina – Ruas: Inspetora Emilia Mendonca Gomes, Pedro Fiuza Chaves, Profa Heline 
Campos da Costa, Wilberto Mendes de Pontes – 14h às 16h – Valentina – Ruas: Avelina dos Santos, Doutor 
Valdevino Gregorio Andrade, Elpidio Cavalcante de Oliveira, Evaldo de Araujo Barros, Francisco Alves 
Rodrigues, Isabel de Carvalho, Joao Alves Rodrigues, Joao Raimundo de Lucena – 8h às 10h – Valentina – Ruas: 
Antenor Machado da Silva, Grao Mestre Pedro Aragao, Inspetora Emilia Mendonca Gomes; PEDRO RÉGIS – 8h 
às 12h – Sítio: Carnaúbas; SANTA RITA – 14h às 17h – Nova Trindade – Granja: Monteiro, Ruas: Anibal 
Limeira, Governador Jose Fernandes de Lima, Jornal da Paraiba, Jose Fernandes de Lima, Nova Trindade, 
Radialista Faustino Nascimento, Revista Isto E, Salvador, Vereador Mailton Wellington; SOBRADO – 10h às 15h 
– Sítios: Campo Grande, Campo Grande II. 
 
QUINTA-FEIRA, 28/02/2013 – CUITÉ de MAMANGUAPE – 8h às 12h – Avenida: Severino Jorge de Sena, 
Ruas: da Assembleia, da Matriz, Hermenegildo Zacarias, Jose Fernandes de Lima, Luiz Leoncio, Manoel 
Geronimo, Manoel Valdevino da Silva, Sítios: Cuite, Cuite de Cima; JACARAÚ – 9h às 14h – Fazenda: Salgado, 
Ruas: Antonio Diogo, São Carlos, Sítios: Boa Vista, Cabaceiras, Cachoeira, Campinas, Cipoal, Formosa, Gravata 
Açu, Gravata Assu, Jatobá dos Coremas, Junco, Junco de Baixo, Junco de Cima, Junco II, Lagoa da Mata, Lagoa de 
Dentro, Lagoa de Pedra, Lagoa Formosa, Marcação, Marfim, Pariri, Pira, Pirari, Pirari dos Poços, Riachao, 
Tanques, Tanque Dantas, Umari – 10h30 às 12h – Sítio: Campinal – 15h às 17h – Sítio: Várzea Comprida; JOÃO 
PESSOA – 8h às 10h – Valentina – Ruas: Jorge de Barros Barbosa, Layse Emannuely de Almeida Cavalcante 
Bastos, Mariangela Lucena Peixoto, Professora Maria da Luz Barbosa – 9h às 13h – José Américo – Ruas: 
Coronel Augusto Fernandes Maia, da Conquista, Germiniano Leite Sobrinho, Inaura Leite Fontes, Jose Estevao da 
Silva, Luiz Gonzaga Mendes Lira, Maria Augusta de Cavalcante, Maria Jurandir de Alencar, Prefeito Joaquim 
Gonçalves de Assis, Sítio: Laranjeiras – 10h às 12h – Gramame – Ruas: Antonio Gomes de Carvalho, Cicero 
Alexandre Gomes, Costureira Maria Rodrigues Alves, Engenheiro Jose Cordeiro Fragoso, Eunice Maria Santiago, 
Francinaldo Souza Ribeiro, Joao Ferreira Neto, Maria Carmelita da Silva, Maria Florentina Calixto, Severino Alves 
da Siqueira – 10h30 às 12h30 – Valentina – Ruas: Arlindo Joaquim da Silva, Carlos Freitas Lins, Genival Meira 
Cesar, Isabel Gomes de Lima, Mariangela Lucena Peixoto, Professora Maria Batista de Oliveira – 14h às 16h – 
Valentina – Ruas: Adalberto Pereira de Melo, Comerciante Severino Freire, Flodoaldo Peixoto Filho, Joaquim 
Clementino Pereira, Paulo Soares Peixoto, Professora Maria Alexandrino de Oliveira Lima, Professora Maria das 
Dores Ferreira – 16h às 17h – Gramame – Granjas: Granja, Nossa Senhora da Piedade, Rangel, Santa Luzia, Sao 
Luiz, Sulamita, Ruas: Agricultor Carlos Onofre Nobrega, Sao Jose, Sítios:  Engenho Velho, Caxitu, Engenho 
Velho, Gramame, Sao Jose de Belém; RIACHÃ do POÇO – 9h às 13h – Rua: Sao Sebastiao, Sítio: Riachao do 
Poço. 
  
SEXTA-FEIRA, 01/03/2013 – JOÃO PESSOA – 8h às 12h – Gramame – Rua: Geraldo Fagundes de Araujo, 
Sítios: Engenho Velho, Gramame – 8h às 10h – Valentina – Ruas: Deputado Plinio Lemos, Doutor Mario 
Coutinho Sobrinho, Mariangela Lucena Peixoto, Universitário Paulo Rodrigues de Souza – 10h30 às 12h30 – 
Valentina – Ruas: Antonio Belarmino da Costa, Comerciante Jose Mironico Serrano, Donzinha Costa, Joao 
Marinho de Araujo, Joao Oliveira Lins, Liberio Moreira da Silva, Padre Joao Felix de Medeiros, Pedro Marcos de 
Sousa, Professora Luiza de Cristo – 14h às 16h – Valentina – Ruas: Flodoaldo Peixoto Filho, Gutemberg 
Mendonca de Albuquerque, Mariangela Lucena Peixoto, Radialista Newton Junior, Recife – 14h às 17h – 
Gramame – Avenida: Governador Pedro Gondim, Rua: Geraldo Fagundes de Araujo, Sítios: Engenho Velho, 
Gramame – 14h às 17h – José Américo – Ruas: Dona Candida Formiga Souza, Joao Mousinho de Pontes, Joao 
Mousinho dos Santos, Jose Estevao da Silva, Leonel de Moura Brisola, Luiz Ferreira da Silva, Luiz Gonzaga 
Mendes Lira, Manoel Henrique, Maria de Lourdes Pessoa, Maria do Carmo Batista da Silva, Nurisman Andrade 
Carneiro, Oselmar de Castro Barreto, Teresinha Batista Oliveira – 9h às 14h – Conde – Sítio: Garapu; RIACHÃO 
do POÇO – 9h às 13h – Sítio: Lagoa do Padre; SANTA RITA – 10h às 12h – Fazenda: Capitão; SAPÉ – 8h às 
12h – Fazenda: C – 10h às 12h – Rua: da Capela, Sítios: Carrasco de Inhaua, Inhaua, Inhaua de Baixo – 14h às 
17h – Avenida: Doutor Napoleao Laureano, Ruas: Alzira Soares de Melo, Alzira Soares Diniz, Carlos Alberto 
Soares de Melo, Felix Dantas de Freitas, Sítio: Alagoinha. 
 
SÁBADO, 02/03/2013 – JOÃO PESSOA – 10h às 11h – Altiplano – Ruas: Abelardo da Silva Guimaraes 
Barreto, Joao Alfredo de Sousa, Renato Ribeiro Coutinho – 13h às 17h – Bessa/Jardim Oceania – Ruas: Agente 
Fiscal Paulo de Assis Mendonca, Albertino Alfredo Araujo Filho, Jose Ferreira Ramos, Luiz Raimundo Batista 
Carvalho, Marinesio da Cunha Moreno – 14h às 13h – dos Estados – Ruas: Gil Furtado, Jose Augusto Sebadele, 
Jose Jardim, Mascarenhas de Morais, Professor Barroso, San Juan – 9h às 11h – José Américo – Ruas: Benicio de 
Oliveira Lima, Comerciante Agamenon Holanda de Moura, Emp Manoel de Brito, Eunapio Vieira Carneiro, 
Fernando Torres, Gilberto Paulo Cavalcanti, Henrique da Costa Machado, Irineu Marinho, Jose Real; 
MATARACA – 8h às 12h – Sítio: Uruba; SANTA RITA – 7h às 12h – Tibiri – Avenida: Joao Pessoa, Ruas: 
Dom Pedro II, Hermenegilda Dias de Souza, Hermenegildo Gomes, Jornal O Combate, Padre Jose Mesquita, Padre 
Roma, Professora Solidelane de Fatima Monteiro, Rio Tibirizinho, Rita Rodrigues Albuquerque, Rui Barbosa, 
Sítio: Mumbaba; SAPÉ – 8h às 12h – Avenidas: Comendador Renato Ribeiro Coutinho, Doutor Napoleao 
Laureano, Ruas: Antonio Augusto Meireles, Jose Ayres de Alencar; SOBRADO – 8h às 13h – Rua: da Areia, 
Sítios: Areia de Sobrado, Cordeiro, Areia Branca. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

OESTE: 
 
DOMINGO, 24/02/2013 – BOA VENTURA – 08h às 13h – Comunidade: Cabaceiras, Fazendas: Angola, 
Carnaúba Torta, Suíça, Sítios: Água Branca, Angicos, Cabaceiras, Charneca, Genipapo, Saco, Açude, Açude Novo, 
Alto Vermelho, Angico Torto, Balança, Barreiros, Barriguda, Barrocas, Cachoeira do Serrote, Caldeirão, Califórnia, 
Caititu, Canoas, Castelo, Catolé, Cauã, Cipauba, Cipó, Coelho, Coqueiro, Currais Novos, Enforcado, Entre Montes, 
Espadilha, Genipapeiro, Gomes, Gonçalo, Laje, Lagoa do Arroz I, Lajes, Lavanderia, Lira, Logradouro, Macacos, 
Mandacaru, Miguel, Milho D’Angola, Mororó, Mundões, Pau D’água, Pé de Serra Branca, Pé de Serra dos 
Macacos, Pedra Bonita, Pedra Fina, Piau, Piau II, Pilões, Pilõezinhos, Pinto, Pirapora, Poço do Cachorro, 
Queimadas II, Riacho Cabeceira, Riacho Grande, Riacho Verde, Roça de Dentro, Saco Velho, São Joaquim, São 
Jose de Belém, Serrão, Serrinha, Araçá, Suíça I, Timbauba, Tornos, Varginha, Várzea, Várzea Alegre, Várzea da 
Cruz, Várzea do Algodão, Zé Ramos; CURRAL VELHO – 08h às 13h – Toda área urbana e rurais circunvizinhas; 
ITAPORANGA – 08h às 13h – Avenidas: Dom Manoel Medeiros Maia, Presidente  Getulio Vargas, Ruas: 
Antonio Virgulino Leite, Crizanto Pereira, Francisco Sales Lacerda, Marcelino Diniz, Padre Diniz, Pedro Benjamin, 
São Jose; MANAÍRA – 08h às 13h – Avenida: Princesa Isabel, Ruas: Adelino dos Santos, Ademar Pereira Pinto, 
Alexandrina Alves do Nascimento, Alice Ferreira Rabelo, Alto da Boa Vista, Antonia Pereira da Silva, Antonio 
Alves Nogueira, Antonio de Souza Brasil, Antonio Serafim Brasil, Antonio Silvino Cosme, Augusto Santos Diniz, 
Auri Antas Cordeiro, Belarmino Nogueira, Bernardino dos Santos Diniz, Braz Mandu, Cícero Antas Diniz, Cícero 
Soares Barbosa, do Cruzeiro, Doutor Jose Henrique, Evangelista Pereira da Silva, Felix da Silva Cabral, Felix 
Severo de Lima, Firmino Antas Diniz, Francisco Pereira de Souza, Frei Damião, Frei Joao Jose da Costa, 
Governador Antonio Mariz, Governador Tarcisio Buriti, Heleno Guabiraba, Horacio Virgulino, Jandui Suassuna, 
Joana Mandu, Joao Antas Cordeiro, Joao Duarte de Santana, Joao Duarte Rodrigues, Joao F Ramalho, Joao Ferreira 
Rabelo, Joaquim Alves do Nascimento, Joaquim Ferreira Rabelo, Joaquim Paixão, Joel Rodrigues de Lima, Jose 
Barbosa, Jose Carneiro, Jose Ferreira Moreno, Jose Francisco Nogueira, Jose Henrique, Jose Paulo, Jose Rosas, 
Juvêncio Antas Guedes, Laura Dantas Cordeiro, Luiz de Souza Primo, Luiz dos Santos Diniz, Luiz Ferreira Rabelo, 
Manoel Antonio Simão, Manoel Barbosa, Manoel Pequeno, Manoel Pereira Campos, Manoel Pereira Silva, Manoel 
Rosas, Manoel Valdevino da Silva, Maria Alves Barbosa, Maria Barbosa Nogueira, Maria Coralina da Solidade, 
Maria Ester Ferreira, Monsenhor Rabelo, Monsenhor Sebastião Rabelo, Né Pequeno, Nossa Senhora de Fátima, 
Padre Cícero, Padre Quincas, Padre Tavares, Prefeito Joaquim Marciano, Professor Cícero Rabelo Nogueira, 
Renato Cezar Tavares Arruda, Santa Ana, Santa Cruz, Santa Rosa, Santana dos Garrotes, Santo Antonio, Sebastiana 
Maria da Conceição, Sebastião Arantes Cordeiro, Sebastião Oton Siqueira, Silveira Alves Lisboa, Tabelião 
Teobaldo Tavares Duarte, Tobias Barreto, Vicente Rosas, Zeca Mandu, Sítios: Boa Vista, Saco, 2 Pedras, Barbosa, 
Barbosa II, Bom Jesus, Cacimba Nova, Cajá, Cajueiro, Caroá, Catolé II, Chapada, Chico Neném, Constantino, 
Folhico, Fortaleza, Giquiri, Goiabeira, Jose Luis, Muringa, Olho D’água, Olho Daguinha, Peba, Pilões, Pinheira, 
Pinheiros, Poços, Queimadas, Riacho do Boi II, Riacho Grande, Sangue de Boi, Santa Cruz, Santana, Serra Verde, 
Areias, Soturno, Tapuio, Travessia, Travessia VII, Umburana, Umburana de Baixo, Umbuzeiro; PATOS – 08h às 
12h – Jardim Califórnia – Avenida: Benjamin Constant, Ruas: Bartolomeu Maracajá, Benjamin Constant, 
Darcilio Wanderley, Domingos Lugo, Doutor Venâncio Neiva, Fenelon Benevides, Godofredo de Medeiros, 
Governador Pedro Firmino, Joao Olinto, Joao Soares, Vidal de Negreiros; SÃO BENTO – 08h às 12h – Ruas: 
Bernardino Soares, Doutor Jaques Lucio da Silva, Doutor Joao Agripino, Manoel Herculano Cruz, Santos Nobre, 
Sergio Silveira, Tertuliano de Brito; SOUZA – 08h às 13h – Ruas: Ari Fernandes de Aragão, Assis Chateaubriand, 
Cônego Uriel Fernandes, do Colete, Francisco Paulino da Silva, Joao Cesar, Major Ciraulo, Major Joao Cesar 
Castro, Maria de Fátima Barbosa Gomes, Nossa Senhora do Rosário, Raimundo Pereira Oliveira, Vereador 
Posidônio Queiroga. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 25/02/2013 – CONCEIÇÃO – 8h às 13h – Ruas: Joao Juvenal, Jose Candido Batista, Lino 
Mangueira de Figueiredo, Manoel Valdevino da Silva, Novo Horizonte; PATOS – 8h às 12h – Monte Castelo – 
Avenida: Benjamin Constant, Ruas: Alaíde Medeiros, Antonio Barreto, Elpidio Portela, Jose Sátiro Quinho, 
Manoel de Matos, Manoel Mota, Sólon de Medeiros – 14h30 às 17h30 – Ruas: Alicio Barreto, Cabo Severino, 
Capitão Crizanto, Elias Asfora, Inácio do Leão, Joao Leite, Nabor Barbosa Carvalho, Pedro Cruz Guedes, Pedro 
Xavier, Professor Jose Araujo, Raul Lopes de Sousa; POMBAL – 8h às 12h – Sítio: Barra; MANAÍRA – 14h às 
17h – Sítio: Areias; SÃO JOSÉ do RIO PEIXE – 9h às 12h – Sítio: Pavão; TRIUNFO – 9h às 13h –Sítio: 
Tapera. 
 
TERÇA-FEIRA, 26/02/2013 – BONITO de SANTA FÉ – 8h às 13h – Granja: 13 de Maio, Ruas: Antonio 
Amorim Zinet, Antonio Pedro das Neves, Aprígio P Silva, Boa Vista, Elízio de Sá Ramalho, Fernandes Antonio 
Dias, Irene Almeida de Sousa, Joao Clementino Morais, Joao Furtado de Lacer, Joao Goncalves, Joao Pedro das 
Neves, Joaquim Dias Nascimento, Mãe Belina, Maria Pereira da Silva, Maria Timóteo, Quintino Bocaiúva, 
Raimundo Oliveira; IMACULADA – 13h às 17h – Sítios: Coleta, Gloria, Riacho da Cobra, Santo Agostinho, 
Santo Antonio; MALTA – 13h às 17h – Sítio: Pinhão; PATOS – 6h às 8h30 – Ruas: Governador Pedro Firmino, 
Leôncio Wanderley, Miguel Mota, Peregrino de Araujo, Peregrino de Carvalho; PIANCÓ – 8h às 13h – Sítio: 
Frutuoso; POMBAL – 8h às 11h – Sítio: Paula – 13h30 às 17h30 – Sítio: Caiçarinha; SÃO JOÃO do RIO 
PEIXE – 8h às 14h – Sítio: Açudinho; SOUSA – 7h às 12h – André Gadelha – Ruas: Beatriz Figueiredo Dantas, 
Beatriz Mendes Julia, Diocleciano Nunes de Resende, Tome Batista dos Santos. 
 
QUARTA-FEIRA, 27/02/2013 – LASTRO – 10h às 12h – Ruas: Alto da Boa Vista, da Casa Grande, Pedro 
Abrantes Ferreira; PATOS – 6h às 8h30 – Ruas: Cruzeiro da Paz, Governador Pedro Firmino, Miguel Mota, 
Oliveira Ledo, Peregrino de Carvalho, Vereador Joaquim Leitão; SÃO DOMINGOS de POMBAL – 13h30 às 
17h30 – Sítios: Massapé, Alto Vermelho, Cajazeiras, Cajazeiras de Lourenço, Jaboatão, Nova Cauã, Retiro, Santo 
Amaro, São Domingos, São Domingos Velho, São Domingos Velho III, São Pedro, Umaita; SÃO JOÃO do RIO 
PEIXE – 14h às 17h – Sítios: Poço Comprido, Umburana. 
 
QUINTA-FEIRA, 28/02/2013 – CONCEIÇÃO – 8h às 12h – Ruas: Antonio Jose Góis, Capitão Joao Pedro, Joao 
Juvenal, Lino Mangueira de Figueiredo, Manoel Valdevino da Silva, Novo Horizonte; TRIUNFO – 8h às 13h – 
Sítio: Croá; – 13h30 às 17h30 – Sítio: Cantinho; SANTA LUZIA – 8h às 13h – Avenida: Jose Américo, Ruas: 
Antonio Birro, do Matadouro, do Meio, Joao Evangelista da Nobrega, Jose Diomedes Dantas, Jose Frade, Luiz de 
Franca, Pré Escolar, Regina Maria Dantas, Santa Luzia; SÃO DOMINGOS de POMBAL – 8h às 13h – Sítio: 
Bom Sossego; VIEIRÓPOLIS – 8h às 12h – Sítios: Riacho dos Alcinos, Riacho dos Nogueiras – 9h às 11h – 
Sítio: Riacho dos Alcinos III. 
 
SEXTA-FEIRA, 01/03/2013 – BOA VENTURA – 13h30 às 17h30 – Sítios: Alto dos Coelhos, Boa Sorte, Várzea 
da Cruz; CAJAZEIRAS – 8h às 13h – Sítio: Alagoinhas – 13h30 às 17h30 – Ruas: Antonio Fernandes Silva, 
Bruno Bezerra de Melo, Geni Pereira da Silva, Jose Janio Vilante, Martiliano Soares de Souza, Moacir Serafim de 
Sousa, Professora Izaneide Bandeira, Professora Tereza Andrade Rolim, Protázio de Souza Lima, Santa Cecília, 
Sebastião Soares de Matos, Teotônio Vilela; CONCEIÇÃO – 8h às 11h – Sítio: Campo Velho; ÁGUA BRANCA 
– 8h às 11h – Localidade: Alagoinha; SÃO MAMEDE – 8h às 13h – Ruas: 7 Irmãos, Antonio Anastácio Pereira, 
Antonio Claudino Leal, Antonio Galdino de Medeiros, Felipe Nery Cabral, Francisco Elizeu de Medeiros, 
Francisco Emídio Nobrega, Francisco Medeiros Lucena, Francisco Nogueira Filho, Januncio da Nobrega, Joao 
Agripino Filho, Joao Fernandes de Lima, Joaquim Bento de Morais, Jose Gabriel Ramos, Manoel Francisco de 
Maria, Maria Silva de Oliveira, Ministro Joao Agripino, Nestor Leal de Couto, Normando Araujo, Presidente Joao 
Pessoa, Sólon da Silva Machado, Sítio: Campo Velho; SÃO JOSÉ de PIRANHAS – 13h30 às 16h30 – Sítio: 
Barras; SÃO JOÃO do RIO PEIXE – 8h às 11h – Sítios: Gravata, Roça Grande; SOUSA – 8h às 12h – Avenida: 
Jose Gadelha de Oliveira, Ruas: Herotildes Serafim, Isaura Juvino da Silva, Jose Gadelha Camarão, Maria de 
Fátima Barbosa Gomes, Raimundo Pereira Oliveira, Sales Fagundes de Lira, Vereador Posidônio Queiroga, 
Vereador Jose Honório; TRIUNFO – 9h às 11h – Sítios: Barra, Barra do Juá – 14h às 16h – Ruas: Ailton Nunes 
de Brito, Antonio Alves Mangabeira, Bernardino Batista, Crizanto Felix Moura, do Chafariz, do Colégio, do 
Comercio, do Grupo, Dom Bosco, Hilton Muniz de Brito, Joao Martins Silveira, Joaquim Teodoro Lisboa, Jose 
Augusto de Sá, Jose Dias Neto, Jose Francisco de Andrade Filho, Pedro Ferreira de Lima, Pedro Trajano de Sousa, 
Presidente Joao Pessoa, Raimundo Rosendo de Santana, Vicente Ferreira. 
 
SÁBADO, 02/03/2013 – APARECIDA – 10h às 11h30 – Sítio: Riacho Seco; CONDADO – 12h às 17h – 
Avenida: Floriano Peixoto, Ruas: 7 de Setembro, Arruda Câmara, Capitão Correia de Góis, Capitão Lindolfo Leite, 
Coração de Jesus, Deputado Jandui Carneiro, Descarte Leite Fontes, Doutor Ageu de Castro, Edivaldo Mota, 
Expedito Felipe de Sousa, Floriano Peixoto, Francisco Dantas Assis, Francisco Marques de Sousa, Gentil Nobrega 
Barreto, Joao Soares Ferreira, Jose de Paula Leite, Jose dos Santos Filho, Jose Gomes dos Santos, Jose Inácio 
Rodrigues, Jose Machado de Oliveira, Jose Remigio dos Santos, Leôncio Machado Oliveira, Luiz Leite Fontes, 
Manoel Dantas de Medeiros, Manoel Dantas Oliveira, Manoel Remigio Santos, Manoel Valdevino da Silva, Miguel 
Fernandes Ferreira, Nossa Senhora das Dores, Odilon Linhares de Araujo, Osório Queiroga de Assis, Padre 
Amâncio Leite, Raimundo Matias Alves, Sebastião Marques Fontes, Senador Rui Carneiro, Valeriano Guilherme de 
Araujo; CACHOEIRA dos ÍNDIOS – 13h30 às 15h30 – Localidade: São Jose de Marimbas, Sítios: Lajes, 
Tambor; NAZAREZINHO – 14h30 às 16h30 – Ruas: Antonio Vieira, Basílio Vale, Coronel Joao do Vale, 
Coronel Joao Pereira, Coronel Manoel Mendes Pedrosa, Cônego Jose Viana, Cônego Manoel Viana, do Mercado, 
Edmilson Cabral, Francisco Lins, Hermínio do Vale, Izidro Pereira, Joao Ferreira Araujo, Jose Alves Casimiro, Jose 
Augusto, Jose do Carmo Vale, Leonardo Alves Rocha, Luiz Alves Rocha, Manoel do Vale, Manoel Gomes de 
Oliveira, Manoel Mendes Pedro, Sítio: Poço Redondo; PRINCESA ISABEL – 15h às 16h – Ruas: Antonia Diniz 
Maia, Antonio Belarmino Barbosa, Benedito Domingos de Sousa, Capitão Joaquim Pereira Silva, Cícero Bezerra da 
Silva, Delmira Alves Magalhães, Dona Nadir Soares, Edson Lisboa, Frei Alberto Carneiro Leao, Francisco Sobreira 
Duarte, Frei Mariano, Hosana Maia Roberto, Joao Carneiro Campelo, Jose Sobreira Guimaraes, Luiza Pereira de 
Lima Souza, Manoel Batista da Silva, Manoel Cazuza de Melo, Manoel Valdevino da Silva, Maria Cazuza, Maria 
Medeiros, Nominando Diniz Neto, Prefeito Antonio Maia, Professor Antonio Eugenio Bezerra, Professora Maria 
Barbosa, São Roque, Silvino Bezerra de Freitas, Vigário Elizeu Duarte Diniz; SÃO BENTINHO – 8h às 13h – 
Ruas: Adauto Vicente Pereira, Angelita Pereira, Antonio de Almeida, Antonio Jose Lisboa, Antonio Jose Pereira, 
Antonio Mariz, Ariomiro Alves de Araujo, Crispiniano F Santos, da Caixa D’Água, Ernane Roque de Arruda, 
Estevão Felinto Santo, Francisca Maria do Egito, Francisco Alves de Lima, Francisco de Sousa Nobrega, Francisco 
Felinto dos Santos, Francisco Francelino de Sousa, Isaura Rosado, Joao A da Costa, Joao Felinto Sobrinho, Jose 
Alves Nascimento, Jose Antonio do Nascimento, Jose Justino Sobrinho, Manoel Francisco Pereira, Odilon Ferreira 
de Medeiros, São Bento, Severino Pedro da Silva, Severino Pedro de Almeida, Vereador Sebastião Xavier de 
Farias, Sítios: Angico, Campinada, Campineira, Carnaúba, Crispiniano, Jangada, São Bento, São Domingos, São 
Geraldo; SOUSA – 13h às 17h – Avenida: Jose Gadelha de Oliveira, Ruas: Ana Garibaldi, Antonio A Costa, 
Azarias Gadelha, das Populares, Enrique Evangelista China, Evangelina A de Sena, Filomena F Gadelha, Francisco 
Cruz, Francisco de Assis Gadelha, Francisco Lins, Isaura Juvino da Silva, Joao Pessoa, Joao Soares, Jose Gadelha 
Camarão, Jose Lins do Rego, Nossa Senhora da Luz, Nestor Jose Sarmento. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 315/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Reforma do Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente - CAIC, 
na Marginal Oeste, sn°, Mangabeira I, Catolé, no Município de João Pessoa/PB.  Processo nº 2013-000463/
TEC/LP-1436. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 318/2013, em João Pessoa, em 05 de fevereiro de 2013 – Prazo 
180 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação na EEEFM Cassiano Ribeiro Coutinho, na Rua Napoleão 
Laureano, nº 368, Centro, no Município de Sapé/PB.  Processo nº 2013-000469/TEC/LP-1441. 
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