
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
24o  Mín.

34o   Máx.
22o  Mín.

36o   Máx.
24o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,970 (compra) R$ 1,970 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,040 (venda)
EURO   R$ 2,597 (compra) R$ 2,600  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

02h54

15h18

2.1m

2.3m

baixa 08h53 0.5m

l Violonista Chagas Fernandes se apresenta hoje no Sabadinho Bom

l Teatro Ednaldo do Egypto apresenta hoje o musical infantil Os Saltimbancos

l Projeto Estacine exibe Chicago e Um Tiro na Noite neste final de semana

l Emater promove leilão de carros usados hoje na sede da empresa em Cabedelo

Ano CXX
Número 019

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

83% dos municípios da PB não 
podem receber verbas federais

Dos 223 municípios parai-
banos, 185 estão impedidos de 
firmar convênios com o Gover-
no Federal por causa de irregu-
laridades. Os números fazem 
parte de um levantamento feito 
com base em informações da 
Secretaria do Tesouro Nacional 
e divulgado pela Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM). PágINA 17

baixa 21h17 0.3 m

jornalauniao.blogspot.com

PágINA 4

Nublado com 
chuvas ocasionais

Servidores são 
notificados 
por acúmulo de 
cargos públicos

Educação começa 
a distribuir 
tablets com alunos 
e professores

Polícia prende 
seis acusados de 
assassinatos em 
guerra de famílias

em maRço

No seRtão

A Secretaria de Estado da 
Educação começa em março a 
distribuir 26,4 mil tablets com 
alunos da 1a série do Ensino Mé-
dio e 15.243 com professores 
da rede estadual de ensino. O 
investimento total é de mais de 
R$ 19 milhões. PágINA 4

As Polícias Civil e Militar  
prenderam seis pessoas acusa-
das de assassinatos na região 
de Catolé do Rocha, no Sertão, 
por causa de uma guerra entre 
famílias. Nos últimos quatro 
meses seis pessoas foram as-
sassinadas. PágINA 15 Operação da PRF apreende vários veículos com excesso de peso durante fiscalização na BR-101  PágINA 13

Foto: marcos Russo

2oCaderno

Foto: sergio Cavalcanti//see

Foto: ortilo antônio

Foto: Divulgação

PágINA 8

Meire Lima faz show 
no Terraço Brasil 
com repertório de 
compositores da PB

Esportes

Etapa de JP do Circuito 
de Vôlei de Praia entra 
na reta final PágINA 21

Grupo gaúcho encena 
A Caravana da Ilusão 
hoje em JP PágINA 5

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

Detran vai ampliar fiscalização 
de mototaxistas e motofretistas

NoVA LEgISLAção

PágINA  14
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Foto: ana Frantz

Tablets já chegaram à SEE para serem preparados para a distribuição nas escolas



Em sintonia com a voz das ruas, que 
não suporta mais conviver com os altos 
índices de violência e a criminalidade, 
vale dizer, com o insuportável clima de 
insegurança, as mais representativas au-
toridades do poder público na Paraíba 
se reuniram ontem para definir estraté-
gias e ações que objetivam prevenir, pu-
nir e combater a atuação de grupos cri-
minosos que se reproduzem no Estado, 
intranquilizando a todos. 

 Em solenidade no Salão Nobre do 
Tribunal de Justiça, a presidente do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, desembar-
gadora Fátima Bezerra, o governador 
Ricardo Coutinho, o corregedor do Con-
selho Nacional de Justiça, ministro Fran-
cisco Falcão e o procurador-geral de Jus-
tiça, Oswaldo Trigueiro Filho, assinaram 
o termo que estabelece as competências 
para o início do mutirão contra o crime 
no dia 10 de março. A Secretaria de Se-
gurança do Estado, a Defensoria Públi-
ca e a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) também vão integrar o mutirão 
do Tribunal do Júri. 

A ideia, como bem salientou a pre-
sidente do Tribunal de Justiça, é fazer 
com que todos os poderes e instituições 
atuem no combate à criminalidade e à 
impunidade, fazendo com que os pro-
cessos de crimes contra a vida sejam 
julgados de forma mais célere. Disse ela, 
textualmente: “Vamos trabalhar inten-
samente, de segunda a sexta, com um 
quadro de pessoal empenhado para que 
os inquéritos possam tramitar mais e 

para que os juízes trabalhem na instru-
ção dos processos para o julgamento no 
Tribunal do Júri”. 

Na avaliação do governador Ricardo 
Coutinho a celeridade processual dos in-
quéritos e o devido julgamento possibilita-
rá a retirada de mais criminosos das ruas 
e o fim do sentimento de impunidade que 
faz com que muitos continuem trilhando 
o caminho do crime. Eis suas palavras: “O 
mais importante nesta ação do Tribunal 
de Justiça é somar esforços dos poderes 
constituídos para a redução da crimina-
lidade no Estado. O Governo do Estado 
tem um projeto de segurança pública com 
metas pré-estabelecidas. Esperamos este 
ano, com o apoio do Tribunal de Justiça e 
do Ministério Público obter números mais 
positivos que ofereçam mais tranquilida-
de e segurança ao cidadão”.

Coube ao ministro corregedor do 
Conselho Nacional de Justiça, Francisco 
Falcão, sintetizar o objetivo do encontro: 
“Essa experiência foi adotada de forma 
pioneira em São Paulo e agora, por ma-
nifestação do Tribunal de Justiça e do 
Governo do Estado, está sendo implan-
tada na Paraíba, com a determinação  de 
dar mais celeridade aos inquéritos e ao 
julgamento dos crimes contra a vida. 

E brilhantemente concluiu: “A so-
ciedade está cansada de tanta violência, 
não aguenta mais a impunidade em cri-
mes de corrupção, roubos e homicídios. 
Esse é um esforço do Estado para que a 
justiça seja feita, absolvendo os inocen-
tes e punindo os culpados”. 

Gonzaga Rodrigues manifestando 
dificuldade quanto ao entendimento 
do penúltimo parágrafo de meu último 
artigo (o de quinta-feira), “Contradição 
de Beccaria”. Presumo que a dificuldade 
nasceu do fato que sou novel em direito. 
Assim, o que foi exposto foi pouco expli-
cado, e o Grande Gonga não entendeu o 
que eu não consegui dizer.

A obscuridade decorre da diferença 
entre a “pena” e a “medida preventiva”, 
como explica o mestre Plácido e Silva 
no seu “Vocabulário Jurídico”. Eu disse a 
respeito da pena de morte: “A dita pena 
deve perder seu caráter de pena para ser 
medida preventiva de reincidência”.  O 
mestre Plácido diz, a respeito de pena: 
“Em sentido amplo e geral, significa qual-
quer espécie de imposição, de castigo ou 
de aflição, a que se submete a pessoa por 
qualquer espécie de falta cometida”. 

Eu não entendo a sentença de 
privação da vida como um castigo ou 
aflição que se imponha à pessoa por falta 
cometida. Ora, a privação da vida, ou a 
pena capital, dita de morte, é vista como 
a maior de todas as penas. Mas eu não 
a vejo assim, na exposição que fiz em 
“Contradição de Beccaria”. Não vejo como 

uma pena, mas como medida cautelar, ou 
preventiva, em defesa da sociedade, para 
que um determinado criminoso não rein-
cida e repita um comportamento nocivo 
a essa sociedade. Em vez de pena, chamei 
essa medida de “preventiva de reincidên-
cia”, e chamo agora de “medida cautelar”, 
que a sociedade, representada pelo Esta-
do, toma em defesa de si própria. 

Parece-me que o entendimento 
acima exposto será novo, pois denota 
uma visão prática da sentença capital 
(estou, agora, evitando a expressão 
“pena”, ausente do meu raciocínio). A dita 
foi transformada em medida cautelar ou 
preventiva, com o sentido de evitar-se a 
reincidência, pois só a sentença capital 
tem o poder saneador de evitar a rein-
cidência, pois o executado não reincide. 
Ninguém desce da forca para delinquir 
outra vez, nem se levanta do paredão 
para repetir seu crime.

Nem a prisão perpétua garante a 
não reincidência, pois o apenado pode 
atentar contra um companheiro de cela 
ou contra um carcereiro; pode fugir para 
voltar a delinquir, ou pode comandar o 
crime de dentro do presídio, armado com 
um telefone celular.

  

Editorial

Um
Cenas da vida real

Mutirão contra o crime

Contradição de Beccaria II

                               William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Não deu um minuto um cabra magro sem camisa, chicote na mão, passou 
voando atrás do fugitivo. ‘Cachorro da mulesta, se eu te pego...’, gritou.”

Ninguém desce da forca para delinquir outra vez, nem se 
levanta do paredão para repetir seu crime”.
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UN
A empresa norte-americana Wallbrid-
ge, sediada em Detroit, especialista 
em construir fábrica de automóveis, 
deve  entrar na construção da fábrica 
da Fiat na vizinha Goiana. Na verda-
de, ela será contratada da paulista 
Construcap, consórcio montado para 
tocar o projeto de R$ 4 bilhões e sete 
mil empregos. A obra encontra-se na 
fase de terraplenagem. 
O know-how da Wallbridge inclui 
obras para a Chrysler, BMW, Ford e 
Honda como fábricas de motores, 
escritórios e unidades de pintura. A 
fábrica da Fiat, praticamente na divisa 
com a Paraíba, vai produzir carros de 
luxo e nenhum modelo que já vem 
sendo fabricado em Betim, Minas 
Gerais, onde A Fiat está há 36 anos.

A Justiça descobre agora que 
muita gente que deixou de se 
aposentar teve prejuízos, que 
ainda podem ser reparados 
pelo INSS. Já outros, que tam-
bém ainda não se aposenta-
ram da cena brasileira, causa-
ram graves prejuízos ao país 
que jamais serão reparados.

A dívida do governo com pessoas físi-
cas e jurídicas que foram lesadas pelo 
poder público ou por seus agentes, 
isto é,  os chamados precatórios, pode 
chegar a R$ 100 bilhões. O cálculo foi 
feito pelo presidente das comissões 
da OAB Nacional e de São Paulo, Flávio 
Brando. 

EUA EM GOIANA

COM ATRASO

PRECATÓRIOS SECA CARA

FIBRA ÓTICA

INQUÉRITO

O MEC vai mudar as regras de aber-
tura de faculdades de Direito para 
direcionar os novos cursos a loca-
lidades com carência de advogados 
e limitar a expansão de vagas, me-
dida já anunciada para Medicina. A 
decisão é fruto de acordo entre o 
presidente nacional da OAB, Marcus 
Vinicius Furtado, e o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante.
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O garotão de camiseta, bermuda e 
tênis desce do Gol após colidir com um 
ônibus, nas imediações da Universida-
de Federal da Paraíba. Mesmo errado, 
quer bater no motorista do coletivo, a 
quem culpa pelo acidente. Esmurra a 
porta, depois quebra o para-brisa do 
ônibus. Trânsito engarrafado, tenta fu-
gir, mas um policial que assistia a cena 
acaba com a festa do delinquente.

Manhã de sol na Praia do Cabo 
Branco. Um senhor de portentoso 
bigode caminha com seu cachorrinho 
pela beira-mar, num esforço concen-
trado para tentar diminuir a pança, 
que o impede de ver os pés. O bichinho 
para, acocora-se e faz exatamente isso 
que você está imaginando. O dono joga 
um pouco de areia em cima e sai de fi-
ninho, sem ver o que a onda descobriu.

O cego caminha no rumo certo, na 
estreita faixa de terra entre o muro e a 
poça d’água. Toque de bengala à direita 
e à esquerda, segue em frente com cau-
tela, pressentindo o perigo. Uma dili-
gente senhora, ao ver o rapaz de óculos 
escuros, não se contém e grita: “Cuida-
do com a água!” O cego dá um pulo e 
cai dentro da poça. Não ouvi o que ele 
disse, mas pela cara ela não gostou.

Deu a louca no mundo, imaginei. 
Um cavalo sem cavaleiro, atrelado a 
uma carroça, avançou desembestado 
o sinal vermelho no cruzamento das 
avenidas Nego e Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Tambaú. Não deu um 
minuto um cabra magro sem camisa, 
chicote na mão, passou voando atrás do 
fugitivo. “Cachorro da mulesta, se eu te 
pego...”, gritou, antes de desaparecer.

Entro no banco e saco parte do 

salário em notas de cinquenta reais, 
que saem novinhas do caixa eletrônico. 
Até parece que foram feitas na hora. 
No ônibus, abro a carteira ao contrário. 
As cédulas deslizam e caem no chão. 
Alguém dá um grito de felicidade: “Eita, 
tá chovendo dinheiro!” Felizmente al-
guém apanha e, gentilmente, me entre-
ga as notas, para tristeza do cobrador.

Noite de sexta-feira, banda de pop
-rock animando a festa no palco arma-
do no Busto de Tamandaré, na fronteira 
entre as praias de Tambaú e Cabo Bran-
co. A poucos metros dali, uma bateria 
de banheiros químicos, todos ocupa-
dos. Bêbado e brabo, um homem bate 
uma, duas vezes. O lá de dentro manda 
esperar, e voa junto com o banheiro e 
tudo o mais que lhe é de direito.

Noite de sábado, Procissão de 
Nossa Senhora da Penha. Milhares 
de pessoas na avenida principal do 
bairro dos Bancários. Garrafa de cana 
na mão, o bêbado cantarola, atraves-
sando o ritmo: “Quando Jesus passar... 
Quando Jesus passar...” Alguém bate no 
ombro e avisa: “Ele já passou, rapaz...” 
E o bêbado, parado, sem saber mais 
para onde ir: “Ô gente ruim; ninguém 
me avisou...”

O garotinho, quatro ou cinco anos 
de idade, segue na frente. Distraído 
com as belezas da vida, dá uma topada 
e cambaleia na calçada. A mãe, com 
um no colo e grávida de outro rebento, 
vem logo atrás, ladeada por duas filhas. 
Apressa o passo e – “Tá cego, abesta-
lhado!” – dá um tampão de orelha no 
moleque, que se estatela no chão. “Le-
vanta e, se chorar, apanha de novo!” 

Ô vida besta, meu Deus!

A Procuradoria da República, 
em Campina Grande, através 
da Portaria 38, de 19 de feve-
reiro de 2013, abriu Inquérito 
Civil Público contra os envol-
vidos na “Operação Fachada”, 
que apura problemas em lici-
tações no município de Areal.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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A Secretaria de Ciências e Tecnologia do Estado já traçou o roteiro de mais seis  
cidades que serão beneficiadas com a chegada da rede fibra ótica. Inicialmente, 
começa com Lagoa Seca e Esperança, vindo em seguida Cabaceiras, Pocinhos, São 
José do Rio do Peixe e Itaporanga. Para obter o benefício, financiado pelo Governo 
Federal com contrapartida do Estado, o município precisa ter estrutura, interesse 
e estar adimplente para com a União.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

A longa estiagem nas regiões 
próprias para o cultivo baniu do 
mercado o chamado “feijão ver-
de”, item essencial a algumas 
cozinhas nos fins de semana. 
Quando encontrado, o quilo do 
produto não sai por menos de  
10 reais.



Valquíria Alencar
Presidente do Cendac

Capacitação 
e inclusão no mercado

Centro de Apoio à Criança e aos Adolescentes (Cendac) é uma 
Ong, uma organização não-governamental sem fins lucrativos. 
O Centro contribui com a preparação e qualificação de jovens e 
mulheres para o enfrentamento dos problemas relacionados ao 
mercado de trabalho, o que possibilita a essa população executar 
a cidadania ativa na busca de melhores condições de vida. 
A Ong vem lutando para vencer as resistências sociais, quebrar 
estereótipo e preconceitos de classe, gênero e de raça, 
principalmente no mercado de trabalho. Valquíria Alencar de Sousa 
explica como funciona essa organização que tem um fim social 
significativo.

Qual a história do centro de 
Apoio à criança e ao Adolescen-
te?

Essa instituição tem 32 anos e 
foi fundada em abril de 1979. Faço 
questão de dizer que é uma ONG, 
as pessoas sempre pensam que é 
uma entidade privada, pensam que 
é do Estado, apesar dela ser metade 
ONG, metade Estado, assim posso 
dizer. A questão é que todo nosso 
pessoal é funcionário do Estado. E 
sempre houve esta parceria entre o 
Estado e o Cendac.

Foi fundado por um grupo de 
pessoas sempre ligado às primeiras-
-damas, nós temos um elenco de 
presidentes, algumas presidentes de 
honra e outras realmente diretoras 
presidentes. Atualmente, a nossa pri-
meira-dama do Estado, Pâmela Bório, 
esposa do governador Ricardo Couti-
nho, é a nossa presidente de honra, eu 
sou a presidente do Cendac.

O foco central é a qualificação 
profissional de jovens, mulheres, e 
adultos em geral, porém, com o foco 
voltado para jovens e mulheres. Te-
mos um programa específico com 
o Governo Federal que é o jovem 
aprendiz, cuja idade do aluno tem 
que ser de 15 a 16 anos e 11 meses, 
ou seja, só para adolescentes mes-
mo. 

E como os interessados to-
mam conhecimento sobre os cur-
sos?

A gente faz divulgação através 
de diversos meios de comunicação, 
através de comunicação direta com 
associações de bairros, de jovens, 
através de profissionais, que é o 
caso do Senac. Todos os meios que 
a gente possa utilizar, a gente usa 
principalmente a mídia. A gente 
divulga os cursos, vai às comunida-
des, vai aos bairros.  

Os nossos cursos são dirigidos 
principalmente, majoritariamen-
te aos jovens de baixa renda. Nós 
somos alinhados aos oito objetivos 
do milênio onde um deles é o com-
bate à pobreza, e é aí que a gente 
realmente foca nesse público. Não 
existe alunado nosso que não seja 
de baixa renda.  Porém, acontece 
algumas exceções, por exemplo, no 
caso de sobrar vagas. Pode aconte-
cer delas não serem completadas 
pelo nosso público alvo, aí neste 
caso abrimos para o preenchimen-
to feito por outras pessoas, mas o 
foco central é o pessoal de baixa 
renda, até porque esse público 
muitas vezes não tem oportunida-
de de trabalho e a gente quer abrir 
esse mercado, queremos contri-

buir. 
O Sine –PB já se reuniu com a 

gente para incluirmos alguns dos 
concluintes de cursos no mercado 
de trabalho. Com a chegada do call 
center que tem uma parceria com o 
Governo do Estado, nós enviamos 
praticamente cem currículos dos 
nossos jovens para eles. Então são 
oportunidades que o Cendac pro-
cura captar, não só fazer o curso, 
mas, ir além disso, procurar inserir 
este jovem no mercado de trabalho, 
porque é isso que é importante para 
eles. Não só capacitar, mas também 
ter uma oportunidade no mercado. 

Quais os cursos que são ofe-
recidos na Instituição?

Temos curso em várias áre-
as. São muitas ideias de cursos. 
A novidade que nós temos é o de 
eletricista que ainda irá começar a 
funcionar este ano. Temos 12 mo-
dalidades diferentes, tais como cor-
te e costura, turismo, garçom, entre 
outros, são cursos importantes para 
nosso público-alvo. Temos também 
curso em parceria com o Senac, com 
a Lotep.  Os cursos têm duração de 
até 200 horas. Podendo ser 180h, 
160h e até 200h. No geral a grande 
maioria deles têm 200 horas. Vejo 
cursos por aí com apenas 60h na 
carga horária e fico admirada de 
como conseguem, esse tempo passa 
muito rápido. 

Existe uma média de quantos 
jovens passaram pelo cendac no 
ano passado?

No ano de 2012 nós capacita-
mos 3.803 jovens em todo o Estado 
da Paraíba. Então obtivemos esse 
número, que é considerável para 
nossa instituição. Um fato impor-
tante é que todos os cursos têm di-
reito ao certificado.

Os alunos recebem um lanche, 
recebem todo o material do curso, 
no caso do corte e costura, nós dis-
tribuímos tecido, aviamento, linha, 
tudo. Inclusive as máquinas nos fo-
ram cedidas em forma de comoda-
to. A gente faz um termo de compro-
misso com a prefeitura da cidade, 
tudo direitinho e quando termina o 
curso as máquinas são devolvidas. 
Nós oferecemos também outros 
produtos de divulgação, produtos 
como bolsas, camisetas, lápis, ca-
derno, entre outros.

Para participar dos cursos, é 
exigido algum grau de escolarida-
de?

O grau de escolaridade diante 
de alguns cursos a gente exige.  O 

 O 

que não pode é ser analfabeto, por 
exemplo, o curso de artesanato, pe-
dimos ao menos o Ensino Funda-
mental completo ou cursando. Por 
que nós entendemos que na maio-
ria são pessoas que não tiveram 
oportunidade de estudar, e por ser 
uma habilidade que não exige tan-
to grau de leitura. O que não ocorre 
com, por exemplo, estética facial 
que é um curso que é bastante so-
licitado. Nesse caso já é o segundo 
grau, cursando ou já concluído, por 
que exige leitura, na parte teórica 
ele faz uso da apostilha. A mesma 
coisa acontece com o de cabelei-
reiro.  Esses exigem certo grau de 
estudo. Também é uma referência 
no caso do jovem, estar matricu-
lado em escola pública. A não ser 
uma pessoa adulta, uma mãe, por 
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exemplo, isso não é um critério que 
elimine.

Quais os projetos para este 
ano?

Nós estamos desenvolvendo 
um projeto junto com a Secretaria 
de desenvolvimento humano que 
é voltado para 95 jovens e todas as 
vagas já foram preenchidas. Temos 
dois cursos no bairro de Mandacaru, 
que foi um bairro que priorizamos, 
por sabermos que necessita real-
mente.  E temos também um projeto 
com 35 municípios da Paraíba que 
já foi iniciado. Está faltando apenas 
a licitação. São 35 municípios e 140 
cursos, tudo isso é supervisionado 
constantemente, sistematicamente, 
até o lanche passa por uma super-
visão. O aluno assina todos os dias 
que recebeu o lanche, que consumiu 
esse lanche. E frisamos que é o pró-
prio aluno quem assina e não o pro-
fessor. Temos também uma super-
visão pedagógica, metodológica e a 
certificação ao final de cada curso.

 
como os interessados podem 

se inscrever?
 As inscrições podem ser feitas 

aqui na seda da Ong, basta trazer o 
comprovante de residência, Identi-
dade, CPF, cartão de alguma bolsa 
que receba do governo, caso rece-
ba esse benefício, comprovante de 
escolaridade. Pedimos essa docu-
mentação para que a gente possa 
comprovar se o candidato pertence 
ao público para o qual os cursos são 
oferecidos. Lembrando que após ter 
terminado um, o aluno pode fazer 
outros cursos caso tenha interesse.

Quais as metas para esse 
ano?

Um fato que merece destaque é 
que no ano passado nós atingimos 
62 municípios e esse ano a meta é 
de alcançar 65, através de uma par-
ceria com as prefeituras. Esse ano 
queremos atingir 4.500 mil, esta é a 
nossa meta para 2013. 

Sempre temos parceria além 
dos projetos, às vezes nós temos 
parceria com prefeituras que não 
estão em projetos. 

caso exista alguma organiza-
ção, associação, Ong ou até mes-
mo empresa que queira fazer par-
ceria com o cendac, é possível?

Qualquer um que tiver interes-
se pode fazer parceria com o Cendac. 
Nós aceitamos doações de máqui-
nas, ou às vezes um professor que 
quer oferecer os serviços, nós acei-
tamos aqui também. Qualquer um 
que queira contribuir é bem-vindo. 
Nós fazemos parcerias já além dos 
projetos que temos. No caso dos 
municípios, nós temos também a 
participação política.

dentro dos cursos nós também 
temos palestras, oficinas, que são ela-
boradas e ministradas com a temáti-
ca social, tais como, violência domés-
tica, exploração sexual de crianças 
e adolescentes. Tudo isso para pre-
pará-los para a vida em sociedade. 
Nestes dois anos nós fizemos uma 
campanha bastante produtiva so-
bre o câncer de mama, com todos 
os funcionários e todas as alunas do 
Cendac. Além do nosso foco na quali-
ficação profissional, nós trabalhamos 
também no controle social.

No ano de 
2012 nós 
capacitamos 
3.803 jovens 
em todo o 
Estado da 
Paraíba
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Em cima da hora

Governo começa a distribuir tablets
a partir dE março

Os tablets para os pro-
fessores e alunos da rede 
estadual que serão distribuí-
dos pelo Governo do Estado 
começaram a ser entregues 
na Secretaria de Estado da 
Educação (SEE). Após o tom-
bamento, será feita a entrega 
nas escolas, a partir de março. 
O investimento total é de R$ 
19.259.471,07 na compra dos 
equipamentos.

Serão distribuídos 26.400 
tablets para alunos da 1ª série 
do Ensino Médio, nos quais 
foram aplicados recursos no 
valor de R$ 12.209.736,00, 
oriundos do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb).

Os professores do Ensi-
no Médio também receberão 
15.243 tablets, sendo 5.243 
adquiridos com recursos do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), 
representando um investi-
mento de R$ 2.424.835,07; e 
10 mil com recursos próprios 
do Tesouro Estadual, na or-
dem de R$ 4.624.900,00.

Os tablets possuem 10.1 
polegadas, 16 gigas de ar-
mazenamento, acesso à rede 
sem fio e sistema operacional 

Android 4.0. De acordo com a 
secretária de Estado da Educa-
ção, Márcia Lucena, o objetivo 
deste investimento é estimu-
lar a linguagem eletrônica, 
própria dessa geração e apro-
ximá-la do processo de ensi-
no e aprendizagem utilizando 
este tipo de equipamento.

“Os tablets dos alunos po-
derão ser levados para casa, 
pois da mesma forma que não 
vamos restringir conteúdo, 
não vamos restringir o tempo 
e local onde o aluno vai estu-
dar, tendo uma experiência 
completa com o equipamento, 
aproveitando o máximo do po-
tencial”, observou a secretária.

Márcia Lucena explicou 
também que, por se tratar de 
um patrimônio público, tanto 
os professores quanto os alu-
nos que se desligarem da es-
cola terão que devolver o equi-
pamento à escola. Os tablets 
serão utilizados como conteú-
do complementar e não subs-
tituirão os livros didáticos.

Ela disse ainda que não 
haverá nenhum filtro de con-
teúdo e uma equipe de supor-
te técnico em cada escola ou 
um núcleo de suporte em todo 
o Estado fará a manutenção 
dos aparelhos, com assistência 
técnica da empresa onde foi 
feita a aquisição.

Os equipamentos já che-
garam à SEE para serem pre-
parados para a distribuição 
com os alunos e professores.

Os equipamentos são desti-
nados a professores e alunos 
da rede estadual de ensino

A Gerência Regional da Ca-
gepa no Brejo identificou cinco 
ligações clandestinas na adutora 
de água bruta da barragem de 
Canafístula II, no trecho entre os 
municípios de Pirpirituba e Ser-
tãozinho. A fiscalização teve início 
na quinta-feira (21), após o órgão 
receber denúncias de que a adu-
tora havia sido violada em vários 
pontos para abastecer residências 
e propriedades rurais para dar de 
beber ao gado e até irrigar plan-
tações.

Equipes do setor de Opera-
ção e Manutenção da empresa 
fizeram uma busca na adutora, 
acompanhados de uma viatura da 
Polícia Militar e de um advogado. 
Somente nessa quinta-feira (21) as 
equipes localizaram cinco ligações 
clandestinas. 

No Sítio Nica, zona rural de 
Pirpirituba, uma única ligação 
abastecia três residências. O pro-
prietário de uma das residências 
admitiu a prática criminosa, mas 
disse que precisava da água para 
sobrevivência da família. Também 
foi encontrada ligação clandesti-
na que abastecia um restaurante.

Cagepa identifica ligações clandestinas
no BrEjo

Queixa
Todas as ligações foram in-

terrompidas e, de acordo com a 
gerente da Cagepa, Eulina Dan-
tas Bezerra, o próximo passo será 
apresentar uma queixa na Dele-
gacia contra os responsáveis, para 
que seja aberto um inquérito e 

eles respondam pelos seus atos. 
“A Cagepa não admite esse 

tipo de prática e vamos utilizar o 
que for necessário para coibir”, 
afirmou, adiantando que, desde 
1940, com a sanção da Lei nº 2848, 
furtar água é crime previsto no 
Código Penal Brasileiro.

As ligações clandestinas foram detectadas na adutora da barragem de Canafístula II

FOTO: Secom-PB

A indústria da transfor-
mação e a agropecuária con-
tribuíram de forma significa-
tiva para o corte de postos de 
trabalho no mês de janeiro de 
2013, quando foram elimina-
dos 2.699 empregos celetistas 
na Paraíba. O número cor-
responde a uma redução de 
0,71% em relação ao estoque 
de assalariados com carteira 
assinada do mês anterior. Os 
dados fazem parte da Síntese 
do Comportamento do Merca-
do de Trabalho Formal divul-
gada ontem pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) 
com base nos dados do Cadas-
tro Geral de  Empregados e De-
sempregados (Caged). 

Na agropecuária, foram 
1.026 postos a menos. Os resul-
tados estão, em grande parte, 
relacionados à cana-de-açúcar. 
Já na indústria da transforma-
ção, outros 1.832 trabalhado-
res foram dispensados. O eco-
nomista Renato Silva de Assis, 
do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), destacou 
que os dois setores tradicional-
mente demitem entre os meses 
de janeiro e maio e, portanto, o 
índice não surpreende.

“Tanto a agropecuária 
quanto a produção de ali-
mentos e bebidas, dentro da 
indústria da transformação, 
pertencem à cadeia produti-
va do setor sucroalcooleiro. 
Na entressafra, é esperado 
que isso aconteça”, observou.

Fechados quase três mil 
postos de trabalho na PB

Em janEiro Servidores 
estaduais são 
notificados por 
acúmulo de cargo

O Diário Oficial de ontem, 
publicou uma lista com os no-
mes de 70 agentes penitenciá-
rios que estariam acumulando 
ilegalmente cargos públicos. 
A listagem foi encaminhada à 
Secretaria da Administração 
Penitenciária pelo Tribunal de 
Contas do Estado, que perce-
beu a irregularidade. A relação 
foi repassada, posteriormente, 
à Comissão Estadual de Acu-
mulação de Cargos - CEAC. 

Os servidores notificados 
têm 10 dias consecutivos, após 
a publicação no Diário Oficial, 
para procurar a Comissão Es-
tadual de Acumulação de Car-
gos para apresentar defesa ou 
fazer opção por um dos víncu-
los, sob pena de instauração 
de Processo Sumário Discipli-
nar. A Comissão funciona na 
Secretaria da Administração, 
5º andar, 3º bloco do Centro 
Administrativo, em Jaguaribe.

A Constituição Fede-
ral, no seu Art. 37, XVI, veda 
a acumulação remunerada 
de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibili-
dade de horários, a dois car-
gos de professor; a um cargo 
de professor com outro car-
go técnico ou científico (nível 
superior); ou a dois cargos 
ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas.

Novas listas serão divul-
gadas nas próximas edições 
do Diário Oficial, contendo 
nomes de servidores ligados 
a outros órgãos do Estado que 
se encontram na mesma si-
tuação, seja da Administração 
Direta ou Indireta. Neste caso, 
o levantamento aconteceu por 
meio de denúncias feitas à Se-
cretaria da Administração.

Balanço parcial realiza-
do pela Fundação Professor 
Carlos Augusto Bittencourt 
(Funcab) já confirmou as 
inscrições de 4.198 candi-
datos, que vão disputar uma 
das 91 vagas oferecidas pela 
Companhia de Processa-
mento de Dados (Codata) no 
concurso público cujas pro-
vas serão realizadas no dia 
3 de março. Neste domingo 
(24), serão divulgados os lo-
cais das provas e na segun-
da-feira (25) a homologação 
das inscrições.

A diretora administra-
tiva e financeira da Funcab, 
Célia Barreto, informou que, 
além das inscrições já confir-

madas, outras 6.880 foram 
encaminhadas via internet, 
aguardando informação de 
confirmação de pagamento. 
A gestora lembrou que, con-
forme o edital, os candidatos 
puderam realizar o paga-
mento do boleto bancário até 
o último dia 14. “Temos até a 
data da homologação para 
que o sistema acuse o paga-
mento das taxas de inscrição 
ou o indeferimento dessas 
inscrições e só então podere-
mos afirmar com precisão o 
número de inscritos no pro-
cesso seletivo e a respectiva 
concorrência para as vagas 
disponibilizadas”, explicou 
Célia Barreto.

Confirmados mais de 4 
mil inscritos no concursos

Codata

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com
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Musical e suspense na 
programação do Estacine, 
neste final de semana  

Página 7

Chagas Fernandes é 
a atração de hoje do 
projeto na capital  

Cantora Meire Lima se 
apresenta hoje à noite, 
no Terraço Brasil   
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SABADINHO BOM SHOW

Teatro na Rua
Grupo teatral do Rio Grande do Sul faz turnê pelo Nordeste e se 
apresenta gratuitamente nas praças do Coqueiral e da Paz, em JP

Chega a João Pessoa hoje e 
amanhã o espetáculo A Ca-
ravana da ilusão, de O Povo 
da Rua – teatro de grupo, 
residente em Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul. As 
apresentações são gratuitas 
e acontecem às 17h, hoje 

na Praça do Coqueiral, em Mangabeira, e 
amanhã na Praça da Paz, nos Bancários. 
A peça, que tem classificação livre, é uma 
criação do grupo que esse ano completa 
quinze anos de atividades teatrais e rea-
liza, através do Ministério da Cultura, Lei 
de Incentivo do Programa Nacional de 
Apoio à Cultura, um projeto de Circulação e 
Intercâmbio pelo Nordeste, contemplando 
os Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte. 

A Rede do Movimento Nacional de 
Teatro de Rua interliga as companhias 
praticantes desse gênero teatral e permite 
intercâmbios entre elas, dessa forma, é a 
Cia paraibana Quem tem boca é pra gritar 
a responsável pela recepção e produção lo-
cal das apresentações do Grupo O Povo da 
Rua, em João Pessoa. O elenco do espetá-

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

culo A Caravana da ilusão é composto por 
cinco atores em cena: Alessandra Carvalho, 
Eve Mendes, Elias da Floresta, Tiago Demé-
trio e Urso da Silva. O texto é do dramatur-
go e roteirista Alcione Araújo e a direção é 
assinada por Fernando Kike Barbosa. 

A Caravana da ilusão é o quinto tra-
balho do grupo e foi montado em 2009, 
por meio do Prêmio Funarte de Teatro 
Miriam Muniz 2008. Alessandra Carvalho, 
integrante da Cia, em entrevista ao Jornal A 
União, revelou que a escolha pelo Nordes-
te para a realização dessa turnê se deu por-
que o grupo “tem o desejo de montar um 
espetáculo sobre uma figura bem histórica 
do Nordeste. Ainda não posso dizer deta-
lhes, mas nessa viagem estamos aprovei-
tando para fazer pesquisa e coletar infor-
mações e materiais, além disso trata-se de 
uma oportunidade de presenciar a cultura 
nordestina das ruas, um grande aprendiza-
do para nós”, complementa a atriz.  

O espetáculo propõe uma reflexão 
sobre o papel da arte e do artista na socie-
dade, ao narrar a história de uma trupe 
mambembe que viaja até chegar a um 
lugar desconhecido, onde os caminhos se 
bifurcam e eles não conseguem se decidir 
por um. A ausência do líder da trupe, re-
centemente falecido, proporciona o surgi-

mento da dúvida e do medo com relação 
ao futuro do grupo e as possibilidades de 
renovação. O espaço urbano é explorado 
através da linguagem circense e do teatro 
popular. Com uma trilha sonora composta 
por acordeom, clarinete, cavaco e percus-
são, o espectador é levado a mundo lúdico 
e de poesia sonora em meio a correria das 
cidades.  “

Quando o Rogério Lauda, um dos 
fundadores do Povo da Rua, me apresen-
tou o texto, achei belíssimo e super dentro 
do momento do grupo e de crises internas 
que toda Cia artística vivencia. O espetá-
culo teve em sua montagem um diretor 
convidado, então muito da concepção do 
trabalho, logo no início, partiu do Fernan-
do Kike Barbosa. Porém, três anos depois 
do espetáculo sendo apresentado, muitos 
aspectos mudaram. O grupo manteve a 
essência da direção, mas se apropriando e 
a superando. Hoje, sentimos o espetáculo 
mais próximo de nós e mais ágil para a rua. 
É ao mesmo tempo um texto melancólico 
que mostra as incertezas dos artistas em 
sintonia com os caminhos que se bifur-
cam”, assinalou Alessandra Carvalho.    

O Povo da Rua surgiu dentro do con-
texto dos movimentos sociais, com seus 
integrantes realizando intervenções em di-

ferentes espaços públicos. “Os fundadores 
do grupo, Rogério Lauda e Marcos Casti-
lhos, ex-integrantes do grupo Oi Nóis Aqui 
Outra Vez, de Porto Alegre, já tinham uma 
longa trajetória no teatro, principalmente 
no teatro de rua. Mas os outros artistas que 
se integraram, tinham pouca experiência 
com o teatro de rua. Aliás, a integração 
de artistas experientes com os de pouca 
experiência teatral sempre foi uma prática 
em todos os nossos espetáculos”, afirmou 
Alessandra Carvalho. As montagens do 
grupo mesclam a experiência e o apren-
dizado de cada um dos seus integrantes, 
desenvolvendo projetos com entidades 
sociais e movimentos de luta, procurando 
estabelecer momentos de celebração entre 
o artista e seu público. 

O espetáculo  do grupo gaúcho , que 
está completando 15 anos de 

atividades em 2013,  será 
apresentado gratuitamente ao 

público 
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A escolha da região 
para realizar a turnê 
se deu pelo desejo 
do grupo de montar 
peça sobre uma figura 
histórica do próprio 
Nordeste  
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Vivências

Abri o jornal e fui surpreendido com o convite 
para a missa de 7º dia pela alma de Chico Chagas. Um 
susto, um lamento e uma conversa com Paulo Souto 
confirmaram a ida do velho Chico “Brotão” para o 
andar de cima. E, então, lembrei que corria o mês de 
março de 1980 quando me dei conta de que Paulo Cris-
tóvão se fora. Pensei-o ao meu lado na fila do cinema, 
na porta da lanchonete, na arquibancada do estádio – 
mas que nada. Foi-se sem mais uma saudação, viajou e 
nunca mais voltou. Simplesmente mudou de endereço 
e da mudança não nos deu notícia, nem a mim nem aos 
outros amigos. Descobri, então, que a vida – como a 
entendemos – havia acabado pra Paulo na hora em que 
padre Trigueiro, numa sexta-feira em que lá fora o sol 
se punha entre ameaçadoras nuvens negras, tirava do 
Evangelho a suprema consolação e nos levava à defini-
tiva reflexão: houvera uma convocação e Paulo decerto 
estaria cumprindo nova missão junto a outras entida-
des que governam o mundo.

Na calçada da Igreja – lembro bem – estava Chi-
co Chagas  dentre outros, que  a par dos lamentos 
pelo colega morto, me despertava da letargia que me 
absorvera durante a missa e me indicava que a todos 
nós, destino diferente não estaria reservado. Afinal de 
contas, todos, sem exceção, estão com seus dias con-
tados e, aos 10, aos 40 ou aos 95 – um dia passarão à 
outra vida, com choro e com vela.

Depois de mais de 30 anos, essas reflexões per-
manecem vivas neste verão que agora nos leva Chico 
Chagas. Cheio de interrogações, reconheço-me mí-
sero mortal, nem pior nem melhor do que os outros. 
Agarro-me à vida, difícil de ser vivida, mas magnífica e 
deslumbrante vida que enche de alegria o mundo in-
terior de cada um.  Dúvidas , quem não as tem? Aliás, a 
existência humana é plena de dúvidas, de contradições 
e de lágrimas. Parece que foi ontem que, sob a sombra 
frondosa de um pau-d’arco gigante, Fernando Melo 
do Nascimento, de saudosa memória, me acenava e 

me acusava de tê-lo feito chorar por alguma coisa que 
escrevi sobre seu filho.. E eu passava ao largo, fugindo 
do inclemente sol do meio-dia, e assumia a culpa por 
aquela maravilhosa fragilidade do meu amigo.

E hoje, depois de tanto tempo, percebo que as 
coisas não acabam, quando muito mudam de lugar. E, 
quando mudam, para onde vão? E’ mais uma dúvida de 
tantas e tão grandes que acumulei ao longo da minha 
existência.

Naquele longínquo 1980 eu perguntava:  Onde es-
tão  Gutemberg de Castro, Castelo Branco e  Paulo Cris-
tóvão  que não foram è eleição do Sindicato? Agora, em 
2013, eu me indago sobre José Enock, Edson Carvalho 
Costa, Valentim do Valle, Jessé Figueiredo, Aguinaldo 
Barbosa, José Maria Dantas, Ivan de Brito Guerra, Dil-
son de Sousa Melo, Wiliam Nunes de Carvalho e agora 
o grande Chico Chagas, um exemplo de inteligência que 
nos ensinava Geometria Analítica, mesmo sendo aluno 
do 1º ano e a gente no 2º, dependentes da matéria, de  
e outros colegas da Escola de Engenharia  que já  não 
estão a andar pelas ruas de  camisa suada, ou molhan-
do os olhos com lágrimas mal choradas por mais um 
sorriso do primeiro filho ou suspirando de amor pela 
mulher amada?

Que é feito desse pessoal todo que durantes anos 
foi presença obrigatória na vida da gente? Em que 
plagas, planetas ou mundos estarão praticando a en-
genharia que aprenderam na velha escola do General 
Leite?

Quem puder responder a essas perguntas, se habi-
lite. Eu não tenho a resposta.

Lembranças boas e saudades muitas é que eles nos 
legaram, em especial o grande Chico Chagas, jornalista, 
homem de rara inteligência que entendia de quase tudo: 
engenharia, economia, direito, comércio exterior política 
internacional – o que viesse ele traçava.

 Por isso tudo, é que o homenageio por inteiro: 
ele que foi, em vida, o nota dez - com louvor.

A dependência química é 
um dos males que mais preocu-
pa a sociedade contemporânea. 
Assim sendo, é crescente o nú-
mero de entidades e profissio-
nais de saúde que se dedicam 
a pesquisar estratégias para o 
tratamento desta doença. Cer-
tamente esta não é uma tarefa 
fácil, haja vista que as moti-
vações para alguém iniciar ou 
interromper o uso indevido de 
drogas são as 
mais diversifi-
cados.

 Contu-
do, tomando 
por parâme-
tro um estudo 
do Instituto 
Nacional de 
Abuso de 
Drogas, em 
parceria com 
o National 
Institutes of 
Healt, entida-
de governa-
mental nor-
te-americana 
que cuida de questões ligadas à 
saúde, passo a enumerar neste 
espaço, alguns dos princípios 
considerados por estes insti-
tutos, como sendo requisitos 
indispensáveis para um trata-
mento eficaz da dependência 
química:

1 - Um único tratamento 

não é apropriado para todos os 
indivíduos, ou seja, combinar 
locais de tratamento, interven-
ção e serviços para os proble-
mas e necessidades de cada 
pessoa, em particular, é indis-
pensável para o sucesso final da 
terapia. 

2 - O atendimento precisa 
estar prontamente disponível, 
pois os dependentes de drogas 
podem estar duvidosos quanto 

à decisão de iniciarem 
ou não o tratamento, 
e assim, aproveitar as 
oportunidades quando 
eles estiverem dispostos 
é fundamental. Candida-
tos potenciais podem ser 
perdidos se o tratamento 
não estiver imediata-
mente acessível.

3 - Um tratamento 
eficaz é aquele que aten-
de às diversas necessi-
dades do indivíduo e não 
apenas ao uso indevido 
de drogas. Desta forma, 
deve abordar além do 
uso abusivo de drogas, 

outros problemas associados, 
como: médicos, psicológicos, 
social, vocacional e legal. 

4 - O tratamento de um de-
pendente químico e o plano de 
serviços a ele associados devem 
ser continuamente avaliados, e 
modificados quando necessá-
rios, para garantir que atendam 

às necessidades mutantes do 
paciente. Isso significa que um 
drogadicto pode precisar de 
combinações variadas de ser-
viços e componentes de trata-
mento no decorrer da terapia 
e recuperação. Assim, além de 
aconselhamento ou psicoterapia, 
um dependente às vezes pode 
requerer medicação, outros ser-
viços médicos, terapia familiar, 
instruções aos pais, reabilitação 
vocacional e serviços legais e 
sociais. É ainda fundamental que 
a abordagem do tratamento seja 
apropriada à idade, gênero, etnia 
e cultura do paciente. 

5 - A permanência no tra-
tamento por um período ade-
quado de tempo é essencial 
para a sua eficácia. Esta duração 
será de acordo com os proble-
mas e as necessidades de cada 
indivíduo. Algumas pesquisas 
indicam que, para a maioria dos 
pacientes, o limiar de melhoria 
significativa é alcançado com 
três meses de tratamento. Após 
esse tempo, um tratamento adi-
cional pode produzir mais pro-
gresso rumo à recuperação.

Devido ao fato de as pessoas, 
com frequência, deixarem o 
tratamento prematuramente, os 
programas devem incluir estra-
tégias para envolver e manter 
os pacientes.

(Continuo este texto na pró-
xima semana).

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Sem descriminação
O sucesso alcançado pelo Encontro Parai-

bano de prefeitos realizado no inicio da sema-
na, nesta capital, foi resultado do compareci-
mento maciço de prefeitos e prefeitas, além dos 
seus respectivos vices, convocados pelo Gover-
no do Estado para estabelecer o diálogo preli-
minar e necessário para o acesso aos benefícios 
do Pacto Social 2013. Este ano, serão oitenta 
milhões de reais colocados à disposição de pro-
jetos municipais na área de educação e saúde, 
sem qualquer descriminação partidária.

Em passado recente, os convênios eram 
feitos mediante  transferências voluntárias  de 
recursos, uma pequena contrapartida do erário 
municipal e uma garantia maior de resultado 
eleitoral futuro. Hoje se dispensa a filiação 
partidária e não se cobra apoio eleitoral. O 
exigido é uma compensação social através de 
metas a serem alcançadas pelos municípios 
conveniados. Essas metas vão desde o aumento 
do número de crianças nas creches, diminui-
ção do índice de iletrados e/ou de mortalidade 
infantil, ampliação do pré-natal ou incremento 
da vacinação. Cumpridas as exigências sociais, 
o Governo se dá por satisfeito.

Na primeira edição do Pacto Social muitos 
não atenderam ao chamamento governamen-
tal, intimidados por haver votado contra o 
atual  governante ou descrentes de que seriam 
atendidos, pela mesma razão. Depois de cons-
tatarem que a ideia de universalizar os bene-
fícios era para valer, haviam perdido o prazo 
de adesão e terminaram por prejudicar seus 
munícipes, inalcançados pelo aceno  estadual e 
punidos pela inércia municipal.

Conhecedores dos resultados do Pacto So-
cial anterior, os atuais prefeitos e prefeitas não 
desejaram correr o mesmo risco e acorreram 
ao auditório do Hotel Tambaú para conhecer os 
caminhos que levarão seus municípios a rece-
ber recursos extras para ações na educação e 
na saúde. Serão novamente chamados, desta 
feita, para assinarem os termos de adesão ao 
pacto e apresentarem seus projetos.

Os prefeitos ouviram do governo uma 
ampla prestação de contas. Em todas as áreas 
os expositores exibiram números e revelaram  
ações que envolvem a Paraíba como um todo, 
no objetivo de fazer esse Estado dar um salto à 
frente. E isso só será possível por que a gestão 
atual cumpriu o dever de casa. Sem  o aten-
dimento  das regras estabelecidas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Estado ficaria im-
possibilitado de pleitear recursos financeiros, 
quer voluntários ou resultando de operações 
financeiras. 

Nunca se viu tanto dinheiro bem empre-
gado. No aumento dos leitos hospitalares e de 
casas populares, na melhoria das instalações 
escolares e na qualidade do ensino e, princi-
palmente, nas estradas. O programa rodoviário 
exposto pelo meu companheiro de página ai da 
esquerda, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, 
vai entrar para a história. E a apresentação 
bem humorada e recheada de referências aos 
interessados por cada uma dessas obras, deu 
interatividade à palestra do diretor do DER e 
me fez compará-la a uma aula espetáculo do 
Ariano Suassuna, guardadas as devidas propor-
ções. 

Acredito que muita gente se surpreendeu 
com o volume de realizações apresentadas, 
pois tanto neste governo como em outros, se 
costuma perder para a “oposição boca-a-bo-
ca”, a  batalha da divulgação que eliminaria a 
contra-informação. O que o governo divulga 
fica no conhecimento das áreas metropolita-
nas de João Pessoa e de Campina Grande. A 
antena parabólica é a maior inimiga da mídia 
oficial. Poucas são as áreas atingidas pelas  
emissoras da capital. A parabólica domina o 
interior e seus moradores sabem rapidamente 
que o Papa renunciou e a boate da Santa Maria 
pegou fogo,  mas deixam de tomar conheci-
mento da  inauguração da estrada de São José 
da Lagoa Tapada e do Hospital de  Brejo do 
Cruz. Restaria o rádio. Mas o rádio não é “ao 
vivo e a cores”.

Ramalho 
LeiteChico Chagas, o nota 10

Tratando a dependência química

É ainda 
fundamental 
que a abordagem 
do tratamento 
seja apropriada à 
idade, gênero, 
etnia e cultura 
do paciente 
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Musical e Suspense integram a programação 
desse final de semana no Projeto Estacine

Cinema

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de fevereiro de 2013

Roteiro

O Projeto Estacine da 
Estação Cabo Branco se-
gue nesse final de semana 
com exibição gratuita de 
filmes, a partir das 16h, no 
miniauditório I da Estação 
das Artes, que tem capa-
cidade para 115 pessoas. 
Aos sábados, o projeto exi-
be a ‘Mostra Musicais’, que 
abarca produções desde 
os anos 70 aos anos 2000. 
O musical na programação 
de hoje é Chicago (Chicago, 
EUA, 2002), do diretor Rob 
Marshall, estrelado por 
Renée Zellweger, Cathe-
rine Zeta-Jones e Richard 
Gere. O filme foi vencedor 
de seis Oscars, incluindo o 
de melhor filme de 2003, e 
teve uma arrecadação de 
U$ 300 milhões, só ficando 
atrás de Grease – Nos tem-
pos da brilhantina (Grea-
se, EUA, 1978), na catego-
ria dos musicais.    

Aos domingos, o pro-
jeto traz o último filme da 
Mostra de longas metra-
gens estrelados pelo ator 
John Travolta e leva ama-
nhã ao público, o suspen-
se de Brian de Palma, Um 
tiro na noite (Blow Out, 
EUA, 1981), que faz no 
título uma referência ao 
filme Blow up - Depois da-
quele beijo (Blow up, EUA, 
1966), de Michelangelo 
Antonioni. Os filmes exi-
bidos no Projeto Estacine 
são resultado de uma par-
ceria entre a Estação Cabo 
Branco, a Agência Nacio-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Violonista Chagas Fernandes se 
apresenta hoje no Sabadinho Bom

O cearense, radicado na Paraíba, Chagas Fer-
nandes se apresenta hoje, a partir das 12h, no 
Projeto Sabadinho Bom, promovido pela Funjope 
e realizado na Praça Rio Branco, no Centro de João 
Pessoa. Com cinco CDs e um DVD já gravados, o 
violonista, ao longo da sua carreira, se dedicou a 
uma série de trabalhos instrumentais, voltados à 
música brasileira, e pretende mostrar hoje em, seu 
repertório, composições de Zequinha de Abreu, 
Waldir Azevedo e João Pernambuco, além de músi-
cas regionais, sambas e de nomes da nossa MPB, 
como Toquinho, Luiz Gonzaga e Tom Jobim.  

 Bravo povo brasileiro!?
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@gmail.com

Está em cartaz hoje 
e amanhã, às 17h, no Te-
atro Ednaldo do Egypto, 
localizado no bairro de 
Manaíra, em João Pessoa, a 
montagem do espetáculo 
infantil Os Saltimbancos, 
da Cia Paraíba de Dramas e 
Comédias. Com direção de 
Erivan Lima e ingressos ao 
preço de R$ 20 (inteira) e 
R$ 10 (estudante), a mon-
tagem paraibana mescla no 
musical infantil versões das 
canções de Chico Buarque. 
O espetáculo conta a histó-
ria de quatro animais que 
fogem de casa e, ao se co-
nhecerem, decidem formar 
uma banda. 

Musical infantil
hoje e amanhã no
Ednaldo do Egypto

O Espaço Crescer da 
Estação Cabo Branco oferece 
até o dia 3 de março diversas 
oficinas lúdicas e pedagógi-
cas para entreter a criançada 
no período de férias. As ati-
vidades de contação de his-
tórias, flauta, violão, dança, 
percussão corpórea, mágica, 
desenho, jogos matemáticos, 
recreação, pandeiro, origami, 
artes visuais, teatro e leitu-
ra são gratuitas. O espaço 
fica aberto de terça a sexta, 
das 9h às 21h, e sábados e 
domingos, das 10h às 18h. 
Mais informações ligar para 
3214-8303.  

Diversão para a 
criançada no 
Espaço Crescer

Mídias em destaque

Drops & notas

nal do Cinema (Ancine) e a 
vídeo locadora Kauai, com 
a proposta de promover a 
cultura e o entretenimento 
através da Sétima Arte.

Em Chicago é explo-
rado o tema do status de 
celebridades instantâ-
neas na cidade de Chica-
go, na década de 1920. 
O advogado Billy Flynn, 
interpretado por Richard 
Gere, busca aproveitar ao 
máximo as situações da 
famosa dançarina Velma 
Kelly, que ganha vida com 
Catherine Zeta-Jones, e da 
aspirante a cantora Roxie 
Hart, interpretada por Re-

Quase 1.600.000 assinaturas estão registradas na petição 
online que pede o impeachment do novo Presidente do Senado 
(que é também, constitucionalmente, o presidente do Congresso 
Nacional, ou seja, do Parlamento Brasileiro) senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL).  O senador alagoano está sendo foco 
da indignação nacional por ter sido acusado pelo Procurador-
Geral da República, Roberto Gurgel, de ter praticado três crimes: 
peculato, falsidade ideológica e utilização de documento falso, 
denúncias que foram oficializadas ao Supremo Tribunal Federal 
(STF).

Sem que tenha sido alvo preferido dos “cara pintadas” como 
o foi o seu conterrâneo e colega de Senado, o ex-Presidente da 
República Fernando Collor, o senador Calheiros tem se revelado 
um astuto e eficaz estrategista quando no que se refere à condu-
ção de posicionamentos dos seus pares no Senado Federal, sa-
bendo domá-los e dominá-los conforme os seus interesses mais 
pessoais. Assim, quando se integra a uma campanha para eleger 
esse ou aquele, isso ou aquilo, ele, reconhecidamente, o faz com 
muita habilidade e eficiência.

Mas, apesar de a quantidade de assinaturas contidas na pe-
tição que pede o impeachment de Renan Calheiros ser mais do 
que o dobro do número de votos que ele precisou para se eleger 
à Casa, “a petição pode não ter validade jurídica, já que os votos 
registrados no site Avaaz, que fez a grande mobilização, trazem 
apenas informações cadastrais básicas do indivíduo, e não pos-
suem, por exemplo, uma certificação digital”.

Essa é a opinião abalizada do advogado e consultor do 
Canaltech, José Antônio Milagre, que acrescenta: “Hoje nós te-
mos um problema sério em relação a assinatura de petições 
e projetos de lei de iniciativa popular, porque não se aceita a 
assinatura com base simplesmente em cadastrar o nome do 
usuário e o CPF.

A esperança dos peticionários e de todos nós -  triste (em-
bora bravo) povo brasileiro - que ainda acreditamos na morali-
zação dos costumes políticos tão desmoralizados, é uma Medida 
Provisória, de 2001, que reconhece validade e presume veraci-
dade de documentos e declarações que são firmadas por meio da 
certificação digital. A MP. No entretanto, lamentavelmente não 
foi avaliada pelo Congresso e não se tornou lei, pois os seus in-
tegrantes sabem muito bem que isso seria uma bomba nas mãos 
dos eleitores. 

Agora, por incrível que pareça, o senador Renan Calheiros, 
a respeito dessa situação, deu a seguinte declaração (ainda não 
percebi o que tem por trás desse desprendimento, desse arrou-
bo de ética e democracia): “A mobilização na Internet é lícita e 
saudável, principalmente, entre os jovens. Fui líder estudantil, 
todos sabem, e também usei as ferramentas da época para pres-
sionar. O número de assinaturas não é tão importante quanto a 
mensagem, o que importa é saber que a sociedade quer um Con-
gresso mais ágil e preocupado com os problemas dos cidadãos. 
E assim será”. Será mesmo?

Cena do filme Chicago, vencedor de seis Oscar e que será exibido hoje na capital  

née Zellweger, que matam 
seus marido e namorado, 
respectivamente. Ao per-
ceber que os assassinatos 
aumentavam a fama das 
duas estrelas, Billy Flynn 
adia ao máximo os julga-
mentos e tenta explorar os 
dois ao mesmo tempo nos 
jornais. Assim, é iniciada 
uma disputa entre as duas 
pelo posto de maior cele-
bridade. 

Assim, como em Blow 
up – Depois daquele bei-
jo, só que com uma trama 
que se passa com um fo-
tógrafo, o longa metra-
gem de Brian de Palma 

FOTO: Divulgação

Em cartaz

Duro de Matar - 
Um Bom dia 
para Morrer 

Bruce Willis protagoniza o filme Duro de Matar 

Um policial busca informa-
ções sobre o filho Jack, mas, com a 
ajuda de um amigo, ele descobre que 
Jack está preso na Rússia, acusado 
de assassinato. John vai ao país 
para rever o filho, mas o encontra 
em plena fuga do tribunal onde 
seria julgado.

FOTO: Dune Entertainment

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. Uma 
agente da CIA fica responsável por capturar 
bin Laden por ter descoberto os interlocu-
tores do líder do grupo terrorista. Com isso, 
ela participa da operação que levou militares 
americanos a invadir o território paquista-
nês, com o objetivo de capturar e matar bin 
Laden. Manaíra 1: 13h20, 16h50 e 20h20. 

TAINÁ – A ORIGEM (BRA, 2012). Gênero: 
Aventura. Duração: 83 min. Classificação: 
Livre. Direção: Rosane Svartman, com Wiranú 
Tembé, Beatriz Noskoski, Igor Ozzy. A histó-
ria do surgimento da valente guerreira Tainá 
é o tema do terceiro filme da franquia, que 
retrata a invasão da floresta amazônica por 
piratas da biodiversidade. Ao matarem a mãe 
da jovem, ela é salva pelo pajé Tigê. Cinco 
anos depois, a indiazinha resolve encarar os 
malfeitores, desvendando o mistério de sua 
própria origem. CinEspaço 2: 14h, 15h40 e 
17h30. Manaíra 8: 13h50 e 16h.

A LUZ DO TOM  (BRA, 2012). Gênero: Docu-
mentário. Duração: 85 min. Classificação: 
Livre. Direção: Nelson Pereira do Santos. O 
filme apresenta um retrato afetivo de Tom 
Jobim, através de três narradoras: Helena, 
a irmã, parceira do primeiro piano; Thereza 
Hermanny, companheira da juventude e 
testemunha do processo de criação do 
compositor desde a juventude e Ana Lontra 
Jobim, fotógrafa da natureza, coautora dos 
ensaios poéticos do maestro. CinEspaço 
1: 19h20

AS AVENTURAS DE TADEO (Las Aventuras de 
Tadeo Jones, ESP, 2012). Gênero: Animação. 
Duração: 90 min. Classificação: Livre. Dubla-
do. Direção: Enrique Gato. Tadeo, é um traba-
lhador simples, um dia é confundido com um 
arqueólogo bastante conhecido e, por causa 
disto, é enviado para uma expedição no Peru. 
Lá, ele precisa enfrentar criminosos que 
desejam saquear uma cidade inca. Manaíra 
5/3D: 12h50 e 15h. 

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 ami-
gos 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 8: 18h e 20h30.

DJANGO LIVRE (Django Unchained,  EUA, 
2012). Gênero: Faroeste. Duração: 165 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Quentin Ta-
rantino, 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: 21h. Manaíra 7: 
18h45 e 22h.

CIRQUE DU SOLEIL - OUTROS MUNDOS (Cirque 
du Soleil: Worlds Away, EUA ,2012). Gênero: 
Fantasia. Duração: 91 min. Classificação: 
Livre. Direção: Andrew Adamson, com in-
tegrantes do Cirque Du Soleil. Jovem casal 
que está separado tem que viajar através 
de mundos surpreendentes e repletos de 
sonhos do Cirque du Soleil para se encontrar, 
em meio  um espetáculo visual em 3D. CinEs-
paço3/3D: 14h , 16h , 20h  e 22h

O LADO BOM DA VIDA (Silver Linings Playbook, 
EUA, 2012). Gênero: Drama. Duração: 122 
min. Classificação: 14 anos. Legendado. 
D i reção:  Dav id  O.  Russel ,  com Bradley 
Cooper, Robert De Niro, Jennifer Lawrence. 
Pat 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. CinEspaço 2: 14h 
,16h30, 19h.

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 redenção, quando o ex-prisioneiro, Jean 
Valjean tem sua vida mudada depois que 
aceita cuidar de Cosette, a filha da operária 
Fantine. Manaíra 1: 14h10 e 21h

LINCOLN (Lincoln, EUA, 2012) Gênero: Drama. 
Duração: 153 min. Classificação: 10 anos. 
Direção:  Steven Spielberg,  com Joseph 
Gordon-Levitt, Tommy Lee Jones, Michael 
Stuhlbarg. O filme aborda a participação do 
16º presidente norte-americano na Guerra 
da Secessão, além de sua luta para acabar 
com a escravidão nos Estados Unidos. CinEs-
paço 2: 21h10.

J OÃO  E  M A R I A  –  C AÇ A D O R E S  D E  B R U X A S 
(Hansel 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. 15 anos 
após o traumático incidente envolvendo 
uma casa feita de doces, os irmãos João 
e Maria formam uma dupla de caçadores 
de bruxas. Manaíra 5/3D: 17h20, 19h30. 
Manaíra 5: 21h40.

CAVERNA DOS SONHOS ESQUECIDOS (Cave Of  
Forgotten Dreams, FRA/EUA/UK/CAN/ALE, 
2010). Gênero: Documentário. Classificação: 
Livre. Legendado. Direção: Werner Herzog. 

O diretor alemão capturou em 3D o interior 
da Caverna Chauvet, que revela um mundo 
subterrâneo impressionante, com pinturas 
que têm em média 32 mil anos de idade. 
CinEspaço 3/3D: 18h

O REINO GELADO (Snezhnaya Koroleva, RUS, 
2012).  Gênero:  Animação.  Duração:  80 
min. Classificação: Livre. Direção: Maksim 
Sveshnikov, Vlad Barbe. A Rainha da Neve 
cobriu o planeta com gelo e ordenou a des-
truição de todas as artes, com o intuito de 
congelar a alma das pessoas. Gerda, a filha 
do mestre-vidreiro Vegard, vai encarar todos 
os obstáculos ao lado de seus novos amigos 
para salvar o irmão, capturado pela Rainha, 
e voltar a aquecer os corações das pessoas. 
Manaíra 7/3D: 12h40, 14h30, 16h30.

DURO DE MATAR - UM BOM DIA PARA MORRER (A 
Good Day to Die Hard, EUA, 2013). Gênero: 
Ação. Duração: 1h37. Classificação: 12 anos.  
Direção: John Moore, com Bruce Willis, Jai 
Courtney e Sebastian Kochmais. Um policial 
busca informações sobre o filho Jack, mas, 
com a ajuda de um amigo, ele descobre 
que Jack está preso na Rússia, acusado de 
assassinato. John vai ao país para rever o 
filho, mas o encontra em plena fuga do tri-
bunal onde seria julgado. Manaíra 2: 12h30, 
14h45, 17h 19h15, 21h30. Manaíra 4: 14h, 
16h15, 18h30, 20h45. Manaíra 6 (Dublado): 
13h, 15h20, 17h30, 19h50. Manaíra 6 
(Legendado): 22h10.

Obs: O Cinesercla, cinema do Shopping Tam-
biá, não enviou a programação da semana 
até o fechamento desta edição.

conta a história de um 
operador de som de ci-
nema, Jack Terry, inter-
pretado por John Travol-
ta, que, trabalha em uma 
produtora de filmes B 
da Filadélfia. Uma noite, 
por engano, ele grava uns 
ruídos do que se parece 
ser um acidente de auto-
móvel. Porém, ao anali-
sar melhor a sua própria 
gravação, reconstituindo 
os acontecimentos e des-
cobrindo um intrincado 
quebra cabeças, Jack ter-
mina por desvendar o as-
sassinato do governador 
George McRyan.  
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Música

A banda de rock paraibana Etnia fará 
amanhã um show de pré-lançamento de seu 
EP Experiência de Pico a partir das 18h, no 
anfiteatro da Estação Cabo Branco, parte do 
Projeto Estação Fim de Tarde. O disco marca 
os 12 anos da trajetória do grupo, apresentan-
do músicas autorais e as principais influências 
que o grupo colheu durante esse tempo. A 
apresentação conta com a presença de Igor 
Tadeu, da banda Sem Horas, que também 
protagoniza o videoclipe da música ‘Tudo se 
passou’, do Etnia.

O grupo é formado desde 2001 por 
Rafael Lyra (voz, violão e guitarra), Toni Silva 
(guitarra e vocal) e Rafael Oliveira (bateria). 
Em 2012, a adição do baixista Cleanto Neto 
marcou o retorno às atividades, que estavam 
parados desde 2007, quando eles decidiram 
entrar em hiato para se dedicar a outros 
projetos.

O guitarrista e vocalista Toni Silva conta 
que o encontro musical deles se deu ainda na 
adolescência. “Olha só, isso aconteceu ainda 
no colégio. Eu estudava no GEO e Rafael Lyra, 
o cantor, foi estudar lá também. Tínhamos 

um amigo em comum, Tiago Saldanha, que nos 
apresentou e a partir daí a gente teve a ideia de 
fazer uma banda, foi então que tudo começou”, 
recordou.

Os primeiros ensaios começaram ainda em 
2001. Depois de dois anos e poucas apresen-
tações, a banda gravou uma demo com quatro 

músicas próprias. A Etnia ingressou de forma 
profissional no mercado de shows da Paraíba em 
2003, apadrinhada pelo guitarrista Zé Filho, abrin-
do os shows de sua banda, Área 51. O repertório 
ainda era composto exclusivamente de covers, 
levando a banda a tocar frequentemente durante 
4 anos na noite de João Pessoa.

Agora, com o retorno e o lançamento 
do EP Experiência de Pico previsto para ser 
lançado em maio, a banda também faz a divul-
gação de seu primeiro clipe, da música ‘Tudo se 
passou’, dirigido por Esdras Menezes. “A gente 
já vinha pensando num roteiro pra essa músi-
ca, aí Rafael (Lyra, vocalista) concebeu toda a 
ideia e eu dei uma dica no final. A música conta 
dois pontos de vista de um relacionamento 
que se acaba, primeiro o ponto de vista da 
mulher e depois do homem”, explicou Toni. O 
clipe está disponível através das redes sociais 
e pode ser conferido no perfil do Vimeo da 
banda (http://vimeo.com/59700409).

Daqui para frente, os projetos do grupo 
são continuar a gravar músicas autorais e 
continuar a ganhar experiência em palco. “Os 
planos para o nosso retorno é colocar para a 
frente nosso trabalho autoral. Estamos ter-
minando a gravação desse EP e já planejando 
começar a gravação do outro, que virá junto 
com o lançamento de um álbum completo. 
Com ele, mais clipes virão, com certeza”, 
afirmou Toni, que se diz satisfeito com o 
resultado do primeiro videoclipe. 

O grupo Etnia pretende continuar gravando músicas autorais e, também, ganhar mais experiência no palco 

A cantora Meire Lima, defensora da música regional, apresentará um repertório de composições de paraibanos menos conhecidos e está concluindo o seu CD   

Cairé Andrade
Especial para A União

FOTOS: Divulgação

A cantora paraibana Meire 
Lima estará hoje, às 20h, 
no Terraço Brasil, na orla 
de Cabo Branco. O show, 
intitulado Sertão Beiran-
do o Mar, terá a participa-
ção dos músicos Merlânio 
Maia, Júnior Targino e 

Mana Flor. A entrada é gratuita.
Parte do Projeto Sertão Beirando 

o Mar, Meire Lima contou para o jornal 
A União como vai ser o show e no que 
consiste o projeto. “O repertório fica por 
conta de compositores paraibanos e que 
não são tão conhecidos. O projeto é que o 
show aconteça no último sábado de cada 
mês, durante o ano inteiro, sempre com 
convidados diferentes”. 

O show de dezembro, primeiro do 
Projeto Sertão Beirando o Mar, foi muito 
satisfatório para a cantora. “O show me 
surpreendeu. A gente tem uma dificulda-
de muito grande em relação a conquistar 
o público para a boa música e principal-
mente para a música nordestina. Esse 
público existe, então basta a gente focar”, 
conclui.

Já em relação ao show de hoje, Meire 
diz ter boas expectativas. “Espero que seja 
melhor do que o de dezembro. E que dê 
tudo certo em relação à produção e que 
dê bastante gente”.

Ela está com o seu primeiro trabalho 
quase pronto. “O CD ainda não tem nome 
e está para ser lançado em abril ou maio. 
Tem muita coisa inédita, poucas são as 
faixas regravadas”, completa a artista. 

Meire contou também que se identifi-
ca muito com a música nordestina, e que 
entre os diversos gêneros que a artista já 
cantou, os nordestinos são os melhores. 
“Eu já cantei de tudo. Agora só trabalho 
com show de música nordestina, e posso 
lhe garantir que não falta nada, a música 
nordestina é completa. Ela é muito rica 
e dentro dela eu faço uma mistura com 
diversos ritmos. Eu me realizo cantando 
música nordestina”. 

Meire Lima é natural de Itabaiana, 

Identidade nordestina
A cantora Meire Lima realiza show hoje no Terraço Brasil, em 
João Pessoa, com repertório de compositores paraibanos  

estudou canto popular e é defensora da 
música nordestina. É uma importante 
intérprete da música paraibana e detém 
todo um estilo que se definiu ao longo de 
sua carreira, o que a fez se diferenciar, 
tornando-a inconfundível como artista. 

Dentro da música regional, Meire 
Lima procura valorizar e defender os 
ritmos regionais e interpreta, com seu 
estilo peculiar,  Xote, Baião, Xaxado e 

Toadas, além de outros ritmos do cancio-
neiro nordestino. Como intérprete, teve 
participações em CDs de compositores 
diversos, a exemplo de Vital Farias, Dau-
dete Bandeira, Bebé de Natércio, Marcos 
Maia, além de outros.

Ela defendeu músicas em vários 
festivais importantes, como o do Serviço 
Social do Comércio, em 2004. E, tam-
bém, realizou vários shows na capital 

paraibana, como a abertura do São João 
em 2012.

Recentemente, a artista fez shows em 
Fortaleza e Itaporanga e está terminando 
seu CD. Agora, ela retorna ao Terraço 
Brasil, onde se apresentou na noite do dia 
15 de dezembro do ano passado, com as 
participações de Bebé de Natércio e Poe-
ta Nascimento, para mostrar o seu novo 
show, Sertão Beirando o Mar.  
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Piadas, chacotas e olhares 
diferenciados são crimes, diz 
professor da UFSC

Combate às drogas
Proerd vai conscientizar 40 mil alunos sobre os perigos do uso

Aproximadamente 40 mil alu-
nos da rede pública de ensino da 
Paraíba serão beneficiados, neste 
ano, com as atividades do Programa 
Educacional de Combate às Drogas 
e Resistência à Violência (Proerd), 
desenvolvido há 12 anos pela Po-
lícia Militar da Paraíba, conforme 
informou a coordenadora estadual 
do programa, capitão Ticiana de 
Lima Soares. o objetivo do Proerd 
é prevenir e orientar através de pa-
lestras e reuniões com policias mi-
litares, crianças e seus pais.

Segundo disse a autoridade, 
nos 11 anos do Proerd já foram be-
neficiados 85 mil crianças e adoles-
centes em todo Estado, o que mostra 
a dedicação dos instrutores da Polí-
cia Militar em afastar os jovens das 
drogas. O ano letivo terá início na se-
gunda quinzena de março de 2013.

A capitão Ticiana afirmou que 
comunidades de vários bairros de 
João Pessoa e de alguns municípios 
da Paraíba já foram beneficiadas no 
sentido, principalmente, de que as 
crianças tenham consciência dos 
graves problemas que as drogas 
acarretam tanto para os jovens 
como para os seus familiares.

Ticiana destacou que o policial 
tenta desenvolver com as crianças 
a au, estima, técnicas de como ser 
seguro, como lidar com o estresse e 
tomar decisões sozinho, alternativas 
positivas ao uso de drogas, como re-
sistir ao envolvimento com gangues, 
noções de cidadania, maneiras de 
dizer não às drogas e escolher bons 
amigos. Enfim, o objetivo é fazer 
com que a criança possa adquirir 
habilidades e conhecimentos para 
reconhecer e resistir à pressão dos 
companheiros que oferecem álcool, 
cigarro ou outras drogas.

Conforme informações da ca-
pitão, a meta é implantar o Proerd 

em todos os duzentos e vinte e três 
municípios paraibano com o objeti-
vo de conscientizar os jovens para 
os perigos do uso das drogas.

No Brasil
No Brasil o programa chegou 

em 1992 através da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro, sendo 
que, desde 2002, se encontra em 
todos os Estados brasileiros.

Segundo acrescentou a capitão 
Ticiana, o programa é desenvolvi-
do nas escolas de 1ª à 8ª séries por 
policiais militares treinados e pre-
parados para desenvolver o lúdico, 
através de metodologia especial-
mente voltada para crianças. O ob-
jetivo é transmitir uma mensagem 
de valorização à vida, e da impor-
tância de manter-se longe das dro-
gas. Após quatro meses de curso 
as crianças recebem o certificado 
Proerd, ocasião que em prestam 
o compromisso de manterem-se 
afastados e longe das drogas.

Ligação com a comunidade
O programa é pedagogicamen-

te estruturado em lições, ministra-
das obrigatoriamente por um po-
licial militar fardado; que além da 
sua presença física em sala de aula 
como educador social, propicia um 
forte elo de ligação na comunidade 
escolar em que atua, fortalecendo 
o seguinte trinômio: Polícia Militar, 
escola e família.

Toda estrutura do programa 
oferece, em linguagem acessível às 
faixas etárias que se direciona, uma 
variedade de atividades interativas 
com a participação de grupos em 
aprendizado cooperativo; ativida-
des que foram projetadas para es-
timular os estudantes a resolverem 
os principais problemas na fase em 
que se encontram vivendo.

O programa não invalida qual-
quer outra ação, trabalho ou ativi-
dade de prevenção, dirigidos aos 
jovens como um todo. A coopera-

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Rio de Janeiro – A verdadeira epi-
demia em que se transformou o uso de 
drogas, especialmente o crack, depende 
de ações contra o crime organizado que 
utilizem mais a inteligência do que a re-
pressão. Imaginar que é possível blindar a 
fronteira brasileira contra o tráfico é inge-
nuidade, tarefa incapaz de ser cumprida 
por qualquer exército no mundo. O Brasil 
tem 16,8 mil quilômetros de fronteiras 
terrestres e 7,3 mil de costa marítima. A 
avaliação foi feita pelo pesquisador Igna-
cio Cano, do Laboratório de Análise da 
Violência (LAV) da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (Uerj).

“O que precisa é investigação e inte-
ligência. A fantasia que existe, de que a 
gente vai conseguir resolver o problema 
por meio do patrulhamento das frontei-
ras, é ingenuidade. Não há exército no 
mundo que possa patrulhar de forma 
eficiente uma fronteira do tamanho da 
brasileira. A ação pública tem que prio-
rizar a investigação e a inteligência. A 
partir da captura de armas e drogas, é 
preciso reconstruir a rota para tentar pe-
gar esses grupos.”

Para se obter melhores resultados na 
luta contra o tráfico, Cano reforça que 
é necessário investir mais recursos que 
capacitem as forças de segurança a me-
lhorar os setores de inteligência. “Todo 

combate ao crime organizado depen-
de basicamente da inteligência. Quan-
to mais se investir nessa área, melhor. A 
questão da movimentação financeira e 
da lavagem de dinheiro é o calcanhar de 
Aquiles do crime organizado.”

Direitos humanos
Sociólogo vinculado ao Brasil há 

mais de duas décadas, o espanhol Cano 
tem dedicado a carreira a estudar o fe-
nômeno da violência e as formas de com-
batê-la, sempre sob a ótica dos direitos 
humanos. Sobre o atual surto de uso de 
crack no Rio, ele questiona se o rumo das 
ações, de recolhimento dos usuários, é o 
mais adequado. “A política de repressão 
está no rumo errado, porque ela deve ser 
feita junto com os usuários e não contra 
eles. O princípio da internação compulsó-
ria é muito problemático. Os especialistas 
em saúde pública e mental concordam 
que isso não é uma boa ideia. As pesso-
as acabam saindo do tratamento. Se não 
houver cooperação ativa delas, não vão 
se desintoxicar. O foco da política, infe-
lizmente, parece visar mais a limpeza de 
determinadas áreas da cidade do que àa-
ajuda de fato aos usuários de drogas.”

Cano reconhece que a instalação de 
unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) 
foi um avanço em relação às políticas de 
segurança anteriores, mas diz que o sis-
tema deve ser aperfeiçoado. “A política 
da pacificação é um avanço em compa-
ração às políticas tradicionais de guerra 

às drogas que a gente tinha e ainda tem. 
Entretanto, o alcance dessa pacificação 
é limitado, porque são 29 comunidades 
ocupadas, de centenas que existem. E são 
apenas em determinadas áreas da cida-
de. É importante que as novas UPPs se-
jam localizadas justamente nas áreas de 
maior nível de violência, que são a Baixa-
da Fluminense e a zona oeste.”

Repressão e prevenção
O combate ao uso do crack deve 

mesclar ações repressivas e preventivas 
para apresentar melhores resultados. Em-
bora envolva tráfico de drogas, o proble-
ma precisa ser visto pelo prisma da saúde 
pública, disse a socióloga Juliana Barroso, 
funcionária de Estado de Segurança Pú-
blica do Rio (Seseg).

Uma das chaves para solucionar a 
questão da dependência química do cra-
ck, droga barata e de rápida adicção, é 
o treinamento dos agentes de segurança 
para atuar nas chamadas cracolândias. 
Para garantir esse objetivo, a Seseg ini-
ciou no último dia 16 o Programa Crack, 
É Possível Vencer, que vai qualificar 200 
policiais civis e militares e guardas muni-
cipais. Durante um mês, serão abordados 
assuntos sobre policiamento comunitá-
rio, redes de atenção e formas corretas 
de abordagem.

“O objetivo é ensinar a lidar com es-
ses espaços onde há o uso do crack. Isso 
não é um problema unicamente de se-
gurança pública, é mais ligado à saúde. 

É preciso saber como fazer uma aborda-
gem adequada ao usuário e também de-
senvolver a prevenção”, disse a socióloga, 
que reconheceu ser mais difícil tratar o 
dependente da droga do que evitar que 
a criança ou o adolescente tenham inte-
resse por ela.

Entre as iniciativas já consolidadas no 
campo da prevenção, ela destacou o Pro-
grama Educacional de Resistência às Dro-
gas e à Violência (Proerd), desenvolvido 
pela Polícia Militar e direcionado a crian-
ças e adolescentes que cursam o Ensino 
Fundamental, e o Papo de Responsa, sob 
responsabilidade da Polícia Civil, que visa 
principalmente a adolescentes e jovens, 
incluindo universitários.

“Temos que dialogar com essas pes-
soas, chamar a atenção para os danos que 
o uso das drogas pode causar. A gente 
nunca trabalha sob a perspectiva de que 
é ilegal ou imoral. Se fossémos com esse 
diálogo para uma criança ou um adoles-
cente, aquilo que é proibido pode acen-
der maior curiosidade sobre as drogas.”

Segundo ela, os balanços existen-
tes indicam que a quase totalidade das 
crianças que já passaram pelo Proerd 
não tiveram contato com as drogas. O 
programa dura seis semanas, com a pre-
sença de um policial fardado em sala de 
aula, que conversa abertamente sobre 
os problemas provenientes do uso de 
drogas. Também são promovidos encon-
tros com os pais dos alunos, sob a pers-
pectiva da responsabilização.

Luta contra tráfico depende mais de inteligência
Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

ção da sociedade é fundamental, e 
a participação, efetiva, do empresa-
riado constitui-se na sustentação, 
econômica e financeira, da viabi-
lidade e continuidade do Proerd, 
visando atender parcelas, cada vez 
mais significativas, de crianças e 
adolescentes, criando, dessa forma, 
uma rede de proteção, crescente, 
contra as drogas (lícitas e ilícitas), 
bem como contra as atitudes que 
geram violência.

Saiba mais

Foi em 1983, na Califórnia (Estados Unidos), que uma professora alarmada com a progressão 
das drogas entre adolescentes, reuniu-se com os pais e com o chefe da polícia e iniciou em Los 
Angeles um programa preventivo de combate às drogas chamado DARE (Drug Abuse Resistence 
Education). No Brasil, o DARE chegou em 1982, com a denominação Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas e à Violência. As palestras são desenvolvidas por policiais militares treinados 
que ensinam noções de cidadania para crianças na faixa etária de 9 a 12 anos, que cursam a 4ª 
série do ensino fundamental. A intenção é prevenir o abuso de drogas entre os adolescentes e 
auxilia-los a desenvolverem técnicas eficazes de resistência à violência.

Capitão Ticiana diz que programa desenvolve a autoestima, noções de cidadania e uma maneira de dizer não às drogas 

Foto: Ortilo Antônio
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Prefeitura Municipal de Matinhas
DECRETO Nº  003 /2013, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013

CONVOCA para a 3ª Conferência Municipal das Cidades do Município de Matinhas-PB
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MATINHAS - PB, no uso de suas atribuições legais e em 

atendimento à Normativa nº 10 do Conselho Nacional das Cidades;
D E C R E T A :
Art. 1º. Fica convocada a 3ª Conferência Municipal das Cidades do Município de Matinhas-

-PB, a realizar-se no dia 26 de abril de 2013, às 08 horas e 30 minutos, no Ginásio de Esportes O 
Aragão, situado na Travessa Francisco de Assis dos Anjos, nesta cidade, como etapa preparatória 
da 5ª Conferência Nacional e Estadual das Cidades, com os seguintes objetivos:

I – propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos três Entes Federados com 
os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política Nacional de Desen-
volvimento Urbano;

II – sensibilizar e mobilizar a população para a criação de agendas e estabelecimento de metas 
e planos de ação para enfrentar os problemas existentes nas cidades;

III – garantir a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as 
diferenças de sexo, idade, etnia para a formulação de proposições, realização de avaliações 
sobre as formas de execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e suas estratégias;

IV – eleger os delegados que representarão o Município na Conferência Estadual.
Art. 2º. A 3ª Conferência Municipal das Cidades a exemplo da Estadual e da Nacional terá como 

Tema: “Quem muda a Cidade somos nós: reforma urbana já!”.
Art. 3º. A 3ª Conferência Municipal das Cidades será presidida pelo Secretário Municipal de 

Habitação e na sua ausência ou impedimento eventual, por servidor designado para esse fim, 
devendo expedir o regimento interno do evento mediante consulta às entidades representativas 
da sociedade de Matinhas.

Parágrafo Único. O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Conferência 
Municipal das Cidades, inclusive sobre processo de escolha de seus delegados.

Art. 4º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias da Secretaria Municipal de Habitação.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da prefeita do Município de Matinhas -PB, em 21 de fevereiro de 2013.

Maria de Fátima Silva
Prefeita Municipal

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

REGISTRO CGE Nº. 13-00164-3
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 001/2013, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa para execução das obras de implantação de 
esgotamento sanitário da rua Branca Dias  no bairro do das Trincheiras, no Município de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Abertura: 26/03/2013 – às 10:00 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, 21 de fevereiro de 2013.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente em exercício da CPL

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

REGISTRO CGE Nº. 13-00165-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 002/2013, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa para execução das obras de conclusão do sistema 
de esgotamento sanitário da cidade de Alhandra, Estado da Paraíba. Abertura: 15/03/2013 – às 
10:00 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, 21 de fevereiro de 2013.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente em exercício da CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2012
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

REGISTRO CGE Nº 12.01671-5
Processos n°: 0941/2012
Assunto: Licitação Fracassada - Tomada de Preços nº 008/2012
Tendo em vista a decisão da Comissão Permanente de Licitação, publicada no DOE de 09 de 

fevereiro de 2013, referente ao Processo SERHMACT nº 0941/2012, que trata do procedimento 
licitatório Tomada de Preços nº 008/2012, que tem por objeto a contratação de empresa do ramo de 
engenharia para serviços de manutenção do Canal Governador Antonio Mariz – Canal da Redenção, 
com base nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade e razoabilidade, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório e RATIFICO o julgamento da Comissão Permanente desta 
SERHMACT, que julgou a LICITAÇÃO FRACASSADA.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2013
JOÃO AZEVÊDO LINS FILHO

Secretário

DESPACHO
Processos n°: 0105/2013
Interessados: VIGA ENGENHARIA LTDA
Assunto: Licitação – Recursos Administrativos. Tomada de Preços nº 007/2012
Tendo em vista as observações constantes no Relatório de Julgamento de Recurso Administrativo 

prolatado pela comissão Permanente de Licitação desta SERHMACT,  relativo à análise dos recurso 
e respectivas contrarrazões da empresa VIGA ENGENHARIA LTDA, devidamente qualificadas no 
procedimento licitatório Tomada de Preços nº 007/2012, que tem por objeto a contratação de empresa 
do ramo de engenharia para execução de recuperação das Barragens Pocinhos, Curimatã, Mucutú, 
Tapuio e Jangada, bem como de acordo com Processo Administrativo nº 0875/2012/SERHMACT, 
com base nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade e razoabilidade, 
manifesto pelo conhecimento dos recursos, para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo 
nos exatos termos o resultado do julgamento de inabilitação da empresa VIGA ENGENHARIA LTDA. 

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2013
JOÃO AZEVÊDO LINS FILHO

Secretário

DESPACHO
Processos n°: 0116/2013
Interessados: LVR CONSTRUÇÕES LTDA
Assunto: Licitação – Recursos Administrativos. Tomada de Preços nº 007/2012
Tendo em vista as observações constantes no Relatório de Julgamento de Recurso Administrativo 

prolatado pela comissão Permanente de Licitação desta SERHMACT,  relativo à análise dos recurso 
e respectivas contrarrazões da empresa LVR CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente qualificadas no 
procedimento licitatório Tomada de Preços nº 007/2012, que tem por objeto a contratação de empresa 
do ramo de engenharia para execução de recuperação das Barragens Pocinhos, Curimatã, Mucutú, 
Tapuio e Jangada, bem como de acordo com Processo Administrativo nº 0875/2012/SERHMACT, 
com base nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade e razoabilidade, 
manifesto pelo conhecimento dos recursos, para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo 
nos exatos termos o resultado do julgamento de inabilitação da empresa LVR CONSTRUÇÕES LTDA. 

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2013
JOÃO AZEVÊDO LINS FILHO

Secretário

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N493/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 13/03/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de cartuchos para plotter, destinado ao Instituto de Terras e Planejamento Agrícola 
da Paraíba - INTERPA, 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 - 13-00173-4
João pessoa, 22 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 N480/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/03/2013 às 09:00 horas para:

Contratação de empresa operadora de plano de saúde, destinado ao Instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial da Paraíba – IMEQ-PB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-00177-6
João pessoa, 22 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

 JOSÉ ATAIDE DE ARAÚJO – CNPJ/CPF Nº 005.863.268-98, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 357/2013 em 
João Pessoa, 8 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Unifamiliar  
Na Rua França, S/N – QD.L5 LT 152 Loteamento Cidade Verde B. das Industrias Município: JOÃO 
PESSOA- PB. Processo:  2012-007866/TEC/LO-4068

 
DRX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ/CPF Nº 13.519.638/0001-85, torna público 

que requereu  a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de 
Operação para Edificação Multifamiliar com 10 Unidades habitacionais –Ac: 943m2 – Intermares  
CABEDELO –PB. Processo: 2013-001126/TEC/LO-4795 

LORD – NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.137.738/0001-56, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 342/2013 em João Pessoa, 6 de fevereiro de 2013 – Prazo: 180 dias.Para a atividade de: Em-
preendimento Imobiliário (Condomínio Horizontal Fechado) No Loteamento Cidade Balneário Novo 
Mundo, S/N – QD. D-17 – Centro Município:  CONDE – PB. Processo: 2013-000380/TEC/LP-1421

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS

AVISO DE EDITAL
 AVISO DE LICITAÇÃO: Processo Licitatorio 005/2013 Pregão Presencial N.° 003/2013 A PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA PÚBLICO 
que fará realizar no dia 07/03/2013 às 09:00 hs, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua 
José Francisco de Araújo n. 62 - Centro, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  DO RAMO PARA O TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E SAÚDE. Cópia do Edital 
e demais documentos poderão ser obtidos no Prédio da Prefeitura Municipal ou no Tel: 3383-1589 
de Segunda e Sexta de 07:00 as 12:00 Hs.

Soledade-PB, 21 de Março de 2013.
FELIPE RAFAEL CORDEIRO DE SOUSA

Pregoeiro
 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE EDITAL

AVISO DE LICITAÇÃO: Processo Licitatorio 007/2013 Pregão Presencial N.° 005/2013 A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA PÚBLICO 
que fará realizar no dia 11/03/2013 às 09:00 hs, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua 
José Francisco de Araújo n. 62 - Centro, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS 
GLP, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE, PARA USO DAS DIVERÇAS SECRETARIA MUNICIPAIS.  
Cópia do Edital e demais documentos poderão ser obtidos no Prédio da Prefeitura Municipal ou no Tel: 
3383-1589 de Segunda e Sexta de 07:00 as 12:00 Hs.

Soledade-PB, 21 de Março de 2013.
FELIPE RAFAEL CORDEIRO DE SOUSA

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de São José de Princesa

CNPJ Nº 01.612.684/0001-45
Rua Capitão Manoel Lopes, S/N – Centro – FONE: (83)3491-1013
Decreto nº.  002/2013
Convoca a Conferência Municipal da Cidade de São José de Princesa, Estado da Paraíba e 

dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA, ESTADO DA PARAÍBA, usando das 

suas atribuições legais, e tendo em vista a Resolução Normativa nº. 14, de 06 de junho de 2012, 
do Conselho Nacional das Cidades.

DECRETA:
Art. 1º - Fica convocada a Conferência Municipal da Cidade de São José de Princesa, Estado 

da Paraíba, a se realizar no dia 04/06/2013, sob a coordenação da Prefeitura Municipal de São 
José de Princesa.

Art. 2º - A Conferência Municipal da Cidade de São José de Princesa, Estado da Paraíba, terá 
como temática: “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já” e construirá propostas para 
subsidiar as discussões da 5ª Conferência Estadual das Cidades e da 5ª Conferência Nacional 
das Cidades.

Art. 3º - A Conferência Municipal da Cidade de São José de Princesa, Estado da Paraíba, será 
presidida pelo Prefeito Municipal e na sua ausência ou impedimento eventual pelo Secretário de 
Administração.

Art. 4º - A Comissão Preparatória, composta por representação do poder público municipal e da 
sociedade civil, será responsável pela organização da Conferência Municipal da Cidade de São José 
de Princesa-PB, observando o disposto no Regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades e 
no Regimento da etapa estadual.

Art. 5º - Caberá a Conferência Municipal da Cidade de São José de Princesa, elaborar relatório 
final, a partir da sistematização das propostas aprovadas e encaminhar a Comissão Preparatória 
estadual e eleger os delegados para a 5ª Conferência Estadual das Cidades.

Art.6º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
São José de Princesa-PB, em 22 de Fevereiro de 2013.

Luis Ferreira de Morais
PREFEITO

Estado da Paraíba
Munícipio de Conceição

Prefeitura Municipal
DISPENSA Nº 001/2012

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Conceição – PB, através do seu Prefeito Municipal, dentro de suas 

atribuições. E tendo em vista do que consta nos pareceres, devidamente justificados constante 
nos autos e de acordo com caput do art. 49 da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento dos 
interessados a ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2012, destinada 
a Execução de serviços de construção de 100 (cem) Cisternas Semi-Enterradas para armazena-
mento de água da chuva no Município de Conceição – PB, onde sagrou-se vencedor a empresa 
CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO. Afixe-se cópia deste ato no Mural da 
Prefeitura e publique-se na imprensa oficial para conhecimento dos interessados e para que surta 
os efeitos legais de publicidade. Desde já, fica assegurado a todos os interessados, a aplicabilidade 
dos termos dos artigos 109, inciso I, alínea “c” e 110, ambos da Lei 8.666/93.

publique-se;
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição-PB, 22 dias do mês fevereiro de 2013

José Ivanilson Soares de Lacerda
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2013.
O Prefeito do município de Bom Sucesso/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam 

seus efeitos legais, o Pregão Presencial 008/2013, cujo objeto é Contratação de empresa para 
a aquisição de material de construção para a Secretaria de Infra-estrutura do município de Bom 
Sucesso/PB, sendo a empresa Geraci Caetano da Silva-ME, CNPJ n° 07.702.379/0001-20, ven-
cedora em todos os itens, totalizando o valor de R$  206.034,60  (duzentos e seis mil e trinta e 
quatro reais e sessenta centavos).

Bom Sucesso/PB, 04 de fevereiro de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de material de construção para a Secretaria 

de Infra-estrutura do município de Bom Sucesso/PB.
PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB.
Contratado: Geraci Caetano da Silva-ME, CNPJ n° 07.702.379/0001-20.
VALOR: R$ 206.034,60 (duzentos e seis mil e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.30.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Convênios.
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados da expedição da Ordem de compra.

Bom Sucesso - PB, 05 de fevereiro de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

O primeiro carro elétrico 
inteiramente desenvolvido 
no Brasil terá em seu interior 
um diferencial: uma bateria 
de sódio totalmente recic-
lável e composta de matérias 
abundantes na natureza, a 
exemplo de cloreto de sódio 
(sal de cozinha), ferro, cobre 
e níquel, ela é totalmente re-
ciclável. 

Além de equipar os 
veículos elétricos, essa bate-
ria pode ser usada em siste-
mas de armazenamento de 
energia gerada por fontes 

renováveis, como a solar e a 
eólica, que são intermitentes, 
para ser consumida poste-
riormente, em períodos de 
maior demanda, como à noite. 
A energia armazenada tanto 
pode abastecer carros elé-
tricos de forma rápida como 
suprir a demanda de uma 
vila. O sistema é considerado 
especialmente indicado para 
localidades isoladas, como o 
arquipélago de Fernando de 
Noronha.

O projeto está sendo 
concebido pela Itaipu Bina-
cional, com financiamento 
da Finep – Agência Brasileira 
da Inovação, vinculada ao 
Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI). O 

desenvolvimento da bateria 
é 100% brasileiro, enquanto 
o do carro elétrico é uma 
parceria entre empresas na-
cionais e estrangeiras, capi-
taneada pela Itaipu.

A bateria é três vezes 
mais leve que a de chumbo, 
mais adequada ao clima dos 
trópicos e pode, por exem-
plo, ser usada em sistemas 
de armazenamento de ener-
gia geradas por fontes reno-
váveis.

Segundo o engenheiro 
Celso Novais, chefe da Asses-
soria de Mobilidade Elétrica 
Sustentável e responsável 
pela coordenação do projeto 
na Itaipu Binacional, os pes-
quisadores optaram por uma 

matéria-prima que estivesse 
presente em abundância em 
todos os lugares.

“A fonte do sódio nada 
mais é do que sal de cozinha”, 
diz. “As baterias de lítio ou 
chumbo são muito agressivas 
à natureza. O veículo elétrico 
em si não polui o planeta, 
mas precisamos olhar todo 
o ciclo e pensar, inclusive, no 
que vai acontecer quando o 
carro for descartado. 

O processo de reci-
clagem de uma bateria de só-
dio, por exemplo, é simples e 
barato.” De acordo com No-
vais, a primeira fase do pro-
jeto deve ser finalizada até 
meados de 2014. (Ascom da 
Finep).

Veículo terá bateria reciclável
Carro elétriCo brasileiro

Energia acumulada abas-
tece o carro e supre a 
demanda de uma vila

Tecnologistas do Labo-
ratório de Biocorrosão e Bio-
degradação (Labio) do Insti-
tuto Nacional de Tecnologia 
(INT/MCTI) contribuem para 
a preservação da berlinda de 
aparato de Dom Pedro II, do 
Museu Imperial. 

O trabalho, executado 
em conjunto com o Museu de 
Astronomia e Ciências Afins 
(Mast/MCTI), consiste no 
estudo da biodeterioração 
e inclui a identificação e o 
controle da ação de micror-
ganismos em diversas áreas 
da carruagem usada pelo im-
perador em sua coroação, no 
ano de 1841.

A participação no projeto 
foi realizada a partir de um 
acordo de cooperação téc-
nica e científica entre o INT, 
o Mast e o Museu Imperial 
(localizado em Petrópolis-RJ), 
responsável pela restauração 
da berlinda, concluída em 
dezembro de 2012. Durante 
as operações, que incluíram 
o desmonte, a higienização e 
o restauro de cada uma das 
partes, além da remontagem, 
foram coletadas e levadas ao 
Labio amostras de diversos 
componentes, como pedaços 
de tecido, ornamentos e crinas 
de cavalo usadas no estofado.

Microorganismos
Ao todo foram isolados 

37 fungos, seis leveduras e 
quatro bactérias, identificados 
por biologia molecular (se-
quenciamento do DNA) e, no 
caso dos fungos, também por 
taxonomia clássica. “A maio-
ria desses microrganismos 
pode danificar, desfigurar ou 
destruir materiais como ma-
deira, papel, algodão, tecidos 
e até mesmo metais. Alguns 
fungos também produzem 
toxinas capazes de transmitir 
doenças ou causar alergias ou 
intoxicações”, explica a chefe 
do Labio, a bióloga Márcia 
Lutterbach. Os pesquisadores 
também identificam micror-
ganismos existentes no ar, no 
interior da berlinda e no salão 
onde ela ficará exposta. Ainda 
neste mês, o Museu Imperial 
começará a restauração de 
outras peças do acervo, tam-
bém com a participação do 
INT e do Mast.   

Construída na Inglaterra 
em 1837, especialmente para 
a coroação de Dom Pedro II, 
a berlinda de aparato é con-
siderada uma das principais 
peças do acervo do Museu Im-
perial, sendo representativa do 
período do Segundo Reinado 
e do sistema monárquico de 
governo. Foi utilizada pelo im-
perador em ocasiões solenes, 
como os casamentos de suas 
filhas e a abertura e o fecha-
mento da Assembleia Geral. 

Identificadas bactérias 
e fungos na carruagem

DoM PeDro ii

Desde o dia 19, o 
Brasil passa a sediar a 
primeira estação de um 
sistema russo de locali-
zação global - semelhan-
te ao modelo americano 
Global Positioning Sys-
tem (GPS) - fora do país. 
A unidade, instalada no 
campus da Universidade 
de Brasília (UnB), vai per-
mitir que novos ajustes 
sejam feitos ao sistema 
Global Navigation Sa-
tellite System (Glonass) 
para que as informa-
ções sobre localização 
de pontos em qualquer 
parte do mundo sejam 
ainda mais precisas.

Atualmente, o Glo-
nass tem uma margem 
de erro considerada 
grande. A imagem cap-
tada por qualquer um 
dos 24 satélites do mo-
delo russo que aponta a 
localização de algum ob-
jeto em qualquer local da 
Terra pode estar, na reali-
dade, deslocada 7 metros 
para a frente, para trás 
ou para qualquer dos 
lados. Os pesquisadores 

brasileiros acreditam que 
com as novas calibragens 
do satélite, ou seja, com 
o acréscimo de novos 
pontos de referência, 
essa margem caia para 1 
metro até 2020.

“Para melhorar a 
precisão são necessários 
novos pontos de cali-
bração, ou seja, locais 
de ajuste da posição. 
Com esses pontos, posso 
melhorar consideravel-
mente a precisão. E essa 
expansão do sistema na 
UnB permite esse tipo de 
ajuste”, explicou Ícaro 
dos Santos, PhD em En-
genharia Elétrica e um 
dos pesquisadores do sis-
tema no Brasil.

Segundo o profes-
sor da UnB, representan-
tes da Agência Espacial 
Russa (Roscosmos) bus-
cavam um local próximo 
à linha do Equador para 
a instalação da nova es-
tação. Além da compa-
tibilidade geográfica da 
universidade às expec-
tativas da Roscosmos, as 
pesquisas em robótica 
desenvolvidas na UnB 
aumentaram as possibi-
lidades da parceria.

Rússia vai instalar uma 
estação global no Brasil

sisteMa De loCaliZaÇÃo

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de fevereiro de 2013

Discriminação

Preconceitos
Piada, chacota e olhar diferenciado são crimes

Brasília - Casos de discrimi-
nação são facilmente identificados 
por quem é alvo de piadas, chaco-
tas, olhares atravessados ou trata-
mentos diferenciados. Mensurar 
os impactos que esses episódios 
trazem à saúde das pessoas, entre-
tanto, ainda não é comum no Brasil. 
Para o professor João Luiz Bastos, 
do Departamento de Saúde Pública 
da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), estratégias difun-
didas internacionalmente podem 
ajudar o país a entender como a 
discriminação pode estar associa-
da, por exemplo, ao aumento da 
ocorrência de casos de depressão, 
ansiedade e hipertensão.

“A literatura internacional 
aponta uma forte relação entre 
quadros de alteração na saúde com 
o fenômeno da discriminação. É 
importante que, no Brasil, também 
sejam desenvolvidos estudos que 
identifiquem esse impacto, levan-
do-se em conta nossas formas de 
sociabilidade e de tratar as pessoas 
em diferentes instâncias, para ver 
se aqui também essas relações se 
confirmam e de que forma elas se 
confirmam”, defendeu Bastos, que é 
autor do livro Discriminação e Saú-
de: Perspectivas e Métodos, lançado 
em novembro pela Editora Fiocruz.

Entre as metodologias que po-
dem ser utilizadas por pesquisado-
res brasileiros, citadas na obra pro-
duzida em parceria com o professor 
Eduardo Faerstein, do Instituto de 
Medicina Social da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
está a conhecida como auditagem.

Por meio dela, são seleciona-
dos pares de pacientes com carac-
terísticas semelhantes, exceto o 
aspecto que caracteriza a discrimi-
nação que se pretende investigar. 
Eles se apresentam em um serviço 
de saúde com os mesmos tipos de 
roupa e formas de comunicação e 
solicitam o mesmo tratamento.

“Se houver tratamento dife-
renciado, com encaminhamentos 
diferentes, poderá ser detectada a 
discriminação e o prejuízo para o 
tratamento de determinada patolo-
gia”, disse.

Necessidade de estudo
Segundo João Luiz Bastos, es-

tudos que identifiquem e quantifi-
quem essas circunstâncias são fun-
damentais para reduzir a falta de 
equidade na saúde, “que podem es-

tar nas relações entre profissionais 
de saúde e pacientes, na prescrição 
de tratamentos medicamentosos 
ou de outros procedimentos cirúr-
gicos e terapêuticos, assim como 
na própria satisfação dos usuários 
com o atendimento prestado”.

O professor da UFSC também ci-
tou a aplicação de “grandes inquéri-
tos” que incluam perguntas sobre ex-
periências discriminatórias e sobre 
o desenvolvimento de problemas de 
saúde. “Dessa forma, pode-se avaliar 
os dados e examinar a relação entre 
as experiências vividas e a ocorrência 
de agravos à saúde”, explicou.

O professor destacou o caráter 
inovador do tema, ressaltando que 
somente durante a década de 1990 
a discriminação passou a ser enca-
rada como um fenômeno complexo, 
nem sempre identificado. Ele lem-
brou que, antes de 1920, a discrimi-
nação racial, por exemplo, sequer 
era entendida como um problema 
importante de pesquisa. Segundo 
ele, a discriminação em qualquer 
área do cotidiano das pessoas pode 
trazer prejuízos à saúde.

A aposentada Noádia Almeida 
diz que já perdeu a conta das vezes 
que foi alvo de discriminação por 
causa da cor de sua pele. Em um 
dos episódios, ela foi impedida de 
deixar uma loja de departamentos 
na Tijuca, zona norte do Rio de Ja-
neiro, após ter trocado uma peça 
que tinha comprado para a filha.

“Eu estava saindo da loja quan-
do dois seguranças me mandaram 
seguí-los até um outro setor e dis-
seram a outro funcionário: ´pega-
mos a crioula com a muamba no 
saco’. Como eu tinha a nota fiscal, 
consegui provar que a peça era mi-
nha, mas foram minutos de muita 
angústia, de muito nervosismo. 
Todo mundo me olhando, foi um 
horror”, contou ela, que chegou a 
faltar um dia ao trabalho por causa 
do “violento estresse emocional”.

O Ministério da Saúde infor-
mou, por meio da assessoria de im-
prensa, que não tem dados sobre os 
impactos da discriminação na saú-
de da população, mas destacou que 
desenvolve várias ações ligadas ao 
tema, como as associadas à Política 
Nacional de Humanização, lançada 
em 2003. Por meio da iniciativa, os 
profissionais do Sistema Único de 
Saúde (SUS) são treinados e capaci-
tados no atendimento que garanta 
a defesa dos direitos dos usuários, 
qualquer que seja sua classe social, 
cor da pele ou condição física ou 
psicológica.

Foto: Divulgação

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro – O Tribunal Superior 
Eleitoral não tem estatísticas sobre o 
número de negros na política brasileira, 
nem políticos eleitos nem candidatos. A 
dificuldade para levantar o dado é que 
a autodeclaração de raça/cor, já incluída 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no Censo e na Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílio, 
não entra na ficha de registro das can-
didaturas.

Depois de questionamento da Agên-
cia Brasil sobre o levantamento e a falta 
de dados, o tribunal informou, por meio 
de sua assessoria de imprensa, que o gru-
po responsável pela avaliação das últimas 
eleições passou a considerar a inclusão do 
item raça/cor no processo eleitoral.

O TSE informou que depois de uma 
eleição inicia os preparativos para a 
próxima com uma série de avaliações 
das práticas que devem ser mantidas e 
as que podem ser aprimoradas. Segun-

do o tribunal, a sugestão de agregar 
ao sistema de registro de candidaturas 
a opção para o candidato declarar a 
sua cor foi encaminhada ao grupo de 
estatística, que está analisando a viabi-
lidade e o formato da produção desse 
dado para as Eleições 2014. A assessora 
política do Instituto de Estudos Socioe-
conômicos (Inesc), Eliana Graça, diz que 
a entidade tentou implantar a medida 
por meio de articulação no Congresso 
Nacional, mas não obteve sucesso.

Batalha
“É uma batalha nossa de um bom 

tempo, tentando convencer os parla-
mentares de que isso tinha que entrar 
na minirreforma política de 2009, na 
qual foram feitas algumas proibições, 
se regulamentou alguma coisa das cam-
panhas. Uma das coisas que nós quería-
mos naquela época era que constasse 
na lei a obrigatoriedade, na hora da 
inscrição do candidato, da autodeclara-
ção de cor/raça”.

De acordo com ela, a negativa de-

mostra o preconceito existente no Par-
lamento brasileiro. Eliana disse que os 
parlamentares não aceitaram a suges-
tão “porque têm medo que apareça 
uma cota”, da mesma forma que tem 
a cota para mulheres. Segundo ela, os 
parlamentares foram taxativos: “não, 
esse negócio de botar na ficha, daqui 
a pouco vem uma cota”.Eliana acredi-
ta que isso “é o receio, o medo mesmo 
que o pessoal tem, de você mudar o 
perfil do parlamento”.

Para o coordenador do Laboratório 
de Análises Econômicas, Históricas, So-
ciais e Estatísticas das Relações Sociais 
(Laeser) do Instituto de Economia (IE) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Marcelo Paixão, conhecer a atual 
situação dos negros na política é funda-
mental para aumentar a participação 
deles nas esferas decisórias do país.

“É necessário mapear, não apenas 
quem são os eleitos, mas quem não foi 
eleito, quem está disputando, desde o 
partido nanico até o partido grandão”. 
Paixão acredita que seria necessário cru-

zar a cor das pessoas com a sua condição 
econômica, para saber de que forma isso 
tem peso na possibilidade de eleger-se. 
Quer dizer, a gente tem uma agenda 
pela frente, mas sem informação, es-
tatística confiável, fica difícil. Por isso a 
gente acha que ajudaria se o TSE infor-
masse a cor do candidato, como o IBGE 
já faz em toda pesquisa demográfica”.

Paixão é um dos organizadores do 
Relatório Anual das Desigualdades Ra-
ciais no Brasil, que fez um levantamen-
to em 2007 sobre o número de negros 
no Congresso Nacional, com base no re-
gistro fotográfico.

A secretária de políticas de ações 
afirmativas da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
Ângela Nascimento, diz que será funda-
mental que o Tribunal Superior Eleitoral 
incorpore os dados sobre raça/cor em 
todos os seus formulários, já que uma 
das dificuldades que a Seppir encontra 
hoje no campo da pesquisa é saber o 
percentual de negros no poder político, 
no Legislativo, principalmente.

tSE poderá ter estatística sobre raça e cor na eleição de 2014
Akemi Nitahara
Da Agência Brasil
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Sustentável

A ALPARGATAS, 
que fabrica as san-
dálias Havaianas em 
Campina Grande, está 
doando sobras de sua 
produção para serem 
reaproveitáveis em 
projetos sustentáveis 
desenvolvidos pelo cur-
so de Design de Moda 
do Unipê e a Comunida-
de Jardim Alfa, em João 
Pessoa.  

A ideia é produzir 
bijus e acessórios de 
moda que serão ex-
postos em uma mostra 
itinerante, cuja renda 
será revertida para 
as mulheres daquela 
comunidade.

Médicos Adão Leite da Sil-
va, Socorrinho Cunha Lima 
e Anleida Roque, executivo 
João Marques de Carvalho, 
empresário Aloysio Pereira 
Lima, ex-deputado Álvaro 
Gaudêncio Neto, Sra. Ma-
rinalva Azzouz e Roberta 
Pires, professora Claude 
Peixoto e artista plástico 
Sidney Azevedo.

Parabéns Dois Pontos
Zum Zum Zum
   A missa de 30º Dia de falecimento do inesquecível professor Zenildo 
Cordeiro Padilha será celebrada amanhã às 9h no Santuário da Imaculada Con-
ceição, ao lado do Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

   Hoje tem jantar dançante no restaurante Panorâmico do Clube Cabo Bran-
co com o músico Ricardo Guimarães, seguido do grupo de forró Peba com Pimenta.

Helena Almeida, Maria de Jesus Cabral, Werton e Anleida Roque que está aniversariando hoje

Francisquinha Diniz em encontro de Amigas para Sempre

FOTO: Goretti Zenaide

   O brilho e a delicadeza dos 
cristais aliada a sofisticação do 
“pretinho básico”, inspiraram a 
marca de cosméticos O Boticário 
no desenvolvimento da linha Make 
B. Black Crystal Collection.
     As novidades em maquiagem 
chegam amanhã ao mercado na-
cional, porém em edição limitada 
e assinada pelo make up artist 
Fernando Torquato.

30 anos

OS MÉDICOS Waldir 
Pedrosa, Fátima Duques 
Amorim, Pedro Duques 
Amorim, Paulo Duques 
Amorim, Mônica Rodrigues, 
Iris Campos e a nutricio-
nista Louise Imperiano 
estão em festa. Com as 
comemorações pelos trinta 
anos de serviços especiali-
zados prestados à comuni-
dade paraibana através da 
clínica Endocenter - Uni-
dade do Fígado e Gastro-
enterologia, localizada em 
Tambauzinho.

FOTO: Goretti Zenaide

Início das aulas
A CRECHE DA ALPB,  reconhecida não só na Pa-

raíba como em outros estados como um exemplo de 
eficiência e qualidade, promoveu durante toda esta 
semana um cronograma de atividades com o objetivo 
de acolher os novos alunos que estão ingressando 
neste ano de 2013.

A entidade, que tem no comando a presidente da 
APPL, Crisneilde Rodrigues e na direção a educadora 
Ingrid Pecorelli finalizou as atividades com uma festa 
para as crianças na tarde de ontem no ginásio. 

Eco ciclismo

SERÁ REALIZADO no próximo dia 10 de março 
o Eco Pedal Talhado 2013, evento que vai reunir em 
Serra do Talhado, em Santa Luzia, cerca de 250 adep-
tos do cliclismo de várias regiões do Estado além de 
Pernambuco e Rio Grande do Norte e que se conso-
lida como um dos mais importantes do segmento no 
Sertão paraibano.

Conhecida mundialmente por ter sido cenário 
do curta-metragem Aruanda, de Linduarte Noronha, 
a serra abriga a comunidade quilombola “Talhado” e 
oferece aos visitantes inúmeras belezas naturais.

No antigo 
Degustar, 
aniversário 
de Raul 
Moura: Amélia 
Panet e Marco 
Antônio 
Barros, 
Marcelo 
e Simone 
Queiroga, 
Socorrinho 
(que  
aniversaria 
hoje) e João 
Alfredo Cunha 
Lima, 
Socorro 
e Antônio 
Cristovão, 
Helman e 
Ana Cláudia 
Martins, Raul, 
Morais e Ciane

FOTO: Goretti Zenaide

Fiéis integrantes do Clube do Feijão Amigo, Roziane e Leconte Coelho 
comemoram hoje 42 anos de casados

FOTO: Goretti Zenaide

Velhos tempos, belos dias

Reconhecimento mundial
OS IRMÃOS David e Andrew Barlow avisando que 

vão até o dia 16 de março as inscrições para a Cultura 
Inglesa da Paraíba, centro autorizado pela Universidade 
de Cambridge há mais de 50 anos.

Os exames daquela universidade são aplicados 
em mais de 130 países e a certificação é reconhecida 
inúmeras empresas, organizações e universidades ao 
redor do mundo.

Câmaras Cíveis

A GRANDE DAMA Ir-
landa Benevides comemora 
a eleição do filho, desem-
bargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides para 
presidir a 2a Seção Espe-
cializada Cível, composta 
pelas terceiras e quartas 
Câmaras Cíveis do TJPB. 

O órgão reúne agora 
os desembargadores Ro-
mero Marcelo, João Alves, 
Fred Coutinho, José Aurélio 
da Cruz, Maria das Graças 
Moraes Guedes e Saulo 
Benevides.

   Uma boa hoje é a Feira de Adoção promovida pela Associação de 
Proteção Animal Amigo Bicho no Centro Cultural Piollin, ao lado da Bica, no 
Róger. O evento oferece a oportunidade de se adotar cães e gatos recolhidos 
das ruas, mas que receberam tratamento de seus protetores e esperam o 
carinho de um dono.

“Se um palhaço não dar 
risada, pensam que ele 
está triste. Se um idiota 
ficar em silêncio, pensam 
que ele é inteligente”

“Com o tempo a gente 
aprende que atenção, carinho 
e blush tem que ser na medida 
certa. Senão acabamos 
parecendo palhaças”

CLAUDINEY RIBEIRO MONIQUE PACHECO

Cirurgia refrativa
O OFTALMOLOGISTA paraibano Daniel Monte-

negro avisando que o Centro de Tratamento da Visão 
do qual ele é um dos diretores, está com novo CTV 
Laser, unidade de cirurgia refrativa naquele centro.

Para quem deseja se livrar dos óculos, o novo 
centro oferece especialistas de todas as áreas da 
oftalmologia, com capacidade de atendimento mensal 
de 120 pessoas da Paraíba e de outros estados.

Segurança no trabalho

UM ATO PÚBLICO  educativo pelo trabalho se-
guro foi realizado ontem pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da Paraíba no Centro de Convenções de 
João Pessoa.

O evento, real izado no canteiro de obras 
daquele Centro, é uma parceria com a empre-
sa Via Engenharia dentro do Programa Nacional 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho do CSJT 
e TST, que na Paraíba é gerido pelos juízes José  
Artur da Silva Torres e José Guilherme Marques Júnior.
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Detran planeja fiscalizações 
sobre cumprimento de lei por 
motofretista e mototaxista

Página 14

Durante todo o dia de 
ontem a Polícia Rodoviária 
Federal realizou na BR-101, 
sentido João Pessoa/Recife, 
uma operação de fiscaliza-
ção de  veículos de cargas e 
passageiros, com a finalida-
de de combater o transporte 
de caminhões e carretas com 
excesso de peso, bem como 
verificar se os ônibus que fa-
zem linhas interestaduais de 
passageiros estão atualmen-
te cumprindo as normas da 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres-ANTT.

Conforme o porta-voz 
da PRF, inspetor Genésio 
Vieira, a Operação tem como 
objetivo garantir a segurança 
e tranquilidade do trânsito 
nas BRs que cortam o Estado 
da Paraíba, além de evitar o 
desgaste do tempo de vida 
útil das estradas.

A operação  ocorreu por 
todo o dia e foi realizada no 
posto da PRF de Mata Redon-
da, no km 107 da rodovia BR-
101 Sul, entre João Pessoa/
PB – Recife/PE.

Até as 17h de ontem, 

doze veículos de cargas pesa-
da e um guindaste  já tinham 
sido apreendidos e só vão ser 
liberados após fazer o trans-
bordo da carga com o peso 
excedente. 

Segundo Genésio Vieira,  
só uma carreta apreendida 
estava com um excesso de 
peso de 15.800 quilos. No 
total, a Polícia Rodoviária 
Federal notificou nos veícu-
los aprendidos 92.161 mil 
quilos de cargas com exces-
so de peso. Uma máquina 
pesada (Guindaste Grove) 
que vinha sendo transporta-
da do Estado do Rio Grande 
do Sul também foi apreen-
dido com irregularidade na 
documentação.

Quanto aos ônibus inte-
restaduais, o inspetor Gené-
sio Vieira informou que nada 
foi detectado de irregulari-
dades durante a operação 
que deverá continuar em 
dias alternados para identi-
ficar irregularidades neste 
tipo de transporte.

13
fiscalização na br-101

PRF apreende veículos de cargas
Operação para combater 
excesso de peso nas 
rodovias vai continuar

foto: Marcos Russo

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

A operação garante mais segurança e tranquilidade no trânsito nas BRs e evita o desgaste do tempo de vida últil das estradas

“Mais de dez 
veículos foram 
apreendidos 
na operação”



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de fevereiro de 2013

Detran planeja fiscalizações de 
motos em atividades comerciais

O superintendente do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), Rodri-
go Carvalho, participou, em 
Brasília, da reunião do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran) que discutiu e ne-
gou pedidos de sindicatos 
das categorias para adiar a 
vigência da lei que regula-
menta atividades profissio-
nais com motos. 

Rodrigo Carvalho infor-
mou que o órgão não será 
tolerante com o descumpri-
mento da lei.  “A partir da 
próxima semana, as ações 
da Divisão de Policiamento 
do Detran e do Batalhão de 
Policiamento de Trânsito 
(BPTran) estarão ainda mais 
atentas às exigências da lei”, 
reforçou o superintendente. 
Ele também adiantou que 
serão realizadas blitze edu-
cativas e, em seguida, as fis-
calizações. 

Entre as obrigações que 
os motofretistas e motota-
xistas devem cumprir está o 
curso de especialização de 
30 horas, com aulas práticas 
e de ética, segurança no trân-
sito e cidadania. Os profis-
sionais de entrega também 
devem equipar suas motos 
com instrumentos de segu-
rança, como antenas que 
cortam linhas com cerol e 
protetores de perna. 

Vale lembrar que os 
motofretistas que transpor-
tam galões com água e gás 
de cozinha precisam acoplar 
à motocicleta o chamado 
“side-car”. A lei exige ainda 
idade mínima de 21 anos e a 
alteração da Carteira Nacio-
nal de Habilitação para “ati-
vidade remunerada”, após a 
conclusão do curso.

O superintendente fez 
um apelo para que as empre-
sas que utilizam os serviços 
dos motofretistas liberem os 
profissionais e incentivem à 
participação no curso, a fim 
de que todos possam transi-
tar regulamentados, evitan-
do prejuízos para empresas 
e clientes com a apreensão 
dos veículos e suspensão da 
entrega de mercadorias.

Na Paraíba os cursos são 
oferecidos pelo Serviço So-
cial do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (Sest/Senat). 
Em João Pessoa, as aulas da 
primeira turma foram ini-
ciadas na semana passada. O 
curso será concluído no dia 
27 de fevereiro. Em Campina 
Grande, estão previstas duas 
turmas para 4 de março. 
Outras informações podem 
ser obtidas através dos te-
lefones: 3533-1444 e 3533-
1418 (João Pessoa) e 2101-
3410 (Campina Grande).

Ação visa o cumprimento 
da lei que regulamenta 
motofretista e mototaxista

FotoS: ortilo Antônio

Com a finalidade de encontrar e 
punir o mandante ou os mandantes 
do crime que culminou com as mor-
tes do cacique Geusivã Silva de Lima 
e do também indígena, Claudemir 
Ferreira da Silva, possivelmente por 
disputa pelo poder de liderança in-
terna na Baía da Traição, a Polícia 
Federal da Paraíba deflagrou na 
manhã de ontem a Operação Kua-
rup.  Cerca de 40 policiais federais 
participaram da Operação que teve 
como objetivo o cumprimento de 
cinco mandados de busca e apreen-
são na Reserva Indígena Potiguara, 
localizada nos municípios de Rio 
Tinto, Marcação e Baía da Traição, 
no Litoral Norte da Paraíba.

Segundo o superintendente 
da Polícia Federal-PB, Marcello Cor-
deiro, as investigações pelos crimes 
ocorridos no dia 31 de julho de 
2012, tiveram início há sete meses 
e ontem, durante a Operação Kua-
rup, os policiais prenderam um ho-
mem, cujo nome não foi revelado, 
por porte ilegal de munição e tam-
bém por ele ser um dos suspeitos 
do crime. Com ele foi encontrado 
munições e diversos celulares que já 
estão sendo analisados para ajudar 
nas investigações.

A delegada Carolina Patriota, 
chefe da Delegacia de Defesa Insti-
tucional, informou que o objetivo 
do cumprimento da busca e apreen-
são eram armas e os celulares que 
poderiam ter sido usados no crime 
dos indígenas. “Mas foram apreen-
didos apenas quatro munições de 
revólver calibre 38, mais uma quan-
tidade de munições de espingarda 
12, além de aproximadamente 10 
celulares”, confirmou. 

A delegada revelou que a inten-
ção dos autores do crime era matar 
apenas o cacique Geusivã Silva de 
Lima, mas também acabaram atin-
gindo Claudemir Ferreira, que traba-

operação Kuarup prende suspeito 
de participar da morte de indígenas

A partir da próxima semana as ações do BPTran estarão ainda mais atentas às exigências da lei que regulamenta as atividades profissionais com motos no Estado

lhava como segurança do cacique. 

Operação Kuarup
O nome da operação foi deno-

minada “Kuarup” por ser um ritual 
indígena onde os índios evocavam 
os mortos mais ilustres da tribo. “No 
caso como houve a morte de um ca-
cique, o nome Kuarup foi utilizado 
na tentativa de obter informações 
que possam levar à obtenção de da-
dos para encontrar e punir o culpa-
do ou os culpados pelas mortes dos 
índios”, informou Carolina Patriota.

Como ocorreram as mortes
As vítimas se encontravam na 

praça da reserva indígena quando 

foram alvejadas por tiros dispara-
dos por dois homens em uma moto 
preta com adesivo amarelo. O índio 
Claudemir Ferreira da Silva morreu 
no local, já o cacique Geusivã Silva 
chegou a ser socorrido, mas morreu 
alguns dias depois.

Testemunhas imputaram a au-
toria do delito a Robson Santos da 
Silva, conhecido como Robinho. 
Após o atentado contra os indíge-
nas potiguaras, o suposto autor dos 
disparos foi preso também por ou-
tros motivos.  Dando continuidade à 
apuração do crime e com o objetivo 
de viabilizar a punição dos envolvi-
dos, outras diligências serão realiza-
das nos próximos meses.

A delegada Carolina Patriota disse que o alvo era apenas o cacique Geusivã Silva

Polícia começa 
a investigar 
assassinato 
de vigilante

A polícia ainda não tem 
informações que possam elu-
cidar o assassinato do vigilan-
te Rogério Rodrigues da Silva, 
48 anos, ocorrido na manhã 
de ontem no estacionamen-
to da Secretaria Estadual da 
Saúde, na Avenida Pedro II, 
em João Pessoa. O delegado 
Everaldo Medeiros, titular da 
Delegacia de Homicídios da 
capital, informou que a dele-
gada Júlia Valeska esteve no 
local do homicídio e vai rela-
tar para ser enviado ao Car-
tório da Delegacia de Crimes 
contra a Pessoa.

Segundo consta de infor-
mações colhidas pela polícia, 
por volta das 6h de ontem Ro-
gério estava no Hemocentro, 
onde trabalhava como vigilan-
te, quando foi procurado por 
dois homens que chegaram 
em um automóvel Fiesta de 
cor vinho e placas não identifi-
cadas. Rogério ainda estava no 
estacionamento da Secretaria 
da Saúde quando foi alvejado 
com três tiros, sendo um no 
pescoço e dois na cabeça. Em 
seguida a dupla entrou no car-
ro onde já estava outra pessoa 
ao volante.

Familiares da vítima esti-
veram no local e ficaram sur-
presos com a violência contra 
o vigilante, pois segundo eles, 
Rogério não tinha inimigos.  
Rogério tinha 48 anos de ida-
de. Ele era casado e pai de uma 
menina de 7 anos e uma jo-
vem de 21 anos.  Por causa do 
assassinato, a diretora-geral 
do Hemocentro da Paraíba, 
Sandra Sobreira, resolveu sus-
pender os atendimentos que 
somente voltam à normalida-
de na próxima segunda-feira. 
Sandra lamentou a morte de 
Rogério Rodrigues da Silva que 
era considerado um funcioná-
rio exemplar, muito bem rela-
cionado com os colegas. “Nin-
guém tinha queixa dele” disse. 
Os colegas do vigilante ficaram 
indignados com a violência

José Alves
zavieira2@gmail.com

Entre as 
obrigações está 
o curso de 
especialização 
com aulas práticas 
de ética, cidadania 
e segurança

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Polícias Civil e Militar também 
apreenderam armas e 
munições na Operação Paz

A Polícia Civil da Paraíba 
apresentou, em entrevista 
coletiva na sede da Delegacia 
Regional de Catolé do Rocha, 
os presos na Operação Paz, 
desencadeada na manhã de 
ontem com o objetivo  de 
prender acusados de inte-
grarem  uma milícia privada 
na região, responsável por 
assassinatos em série. Na 
ação policial, além das pri-
sões, foram apreendidos  um 
revólver e uma espingarda 
calibre 12.

Os presos, apresenta-
dos na coletiva, foram Fran-
cisco das Chagas Alves (Die-
go), 25 anos; Irineu Vieira 
Gomes, 24; João Gomes da 
Silva, 34; Marcelo Oliveira, 
27; Joana Alves Oliveira, 65; 
e Francisco Mozaniel de Oli-
veira, 38 anos.

O delegado Sílvio Rabelo 
acredita que com as prisões 
a região do Sertão paraibano  
voltará a viver um período de 
paz e tranquilidade. De acor-
do com o delegado, participa-
ram da operação equipes da 
Polícia Civil de João Pessoa, 
Cajazeiras, Patos e Catolé do 
Rocha, inclusive do Grupo 
de Ações Táticas Especiais 
(GATE), da Polícia Militar.

A Operação Paz teve iní-
cio às 5h com o objetivo de 

cumprir mandados de prisão. 
Segundo o delegado, o traba-
lho da polícia é uma continui-
dade das Operações “Laços de 
Sangue”, realizadas em 2011, 
que culminou com a prisão de 
integrantes de famílias rivais 
daquela região.

O crime de pistolagem 
naquela região, salientou o 
delegado Sílvio Rabelo, vem 
aterrorizando a população. 
Nos últimos quatro meses 
foram registrados seis assas-
sinatos, entre as vítimas está 
uma escrivã pertencente a 
família Veras. As rixas envol-
vem as famílias Veras, Olivei-
ra e Suassuna. Sílvio Rabelo 
informou que ao todo a po-
lícia cumpriu ainda mais 19 
mandados, entre prisão e de 
apreensão de armas, inclusi-
ve no Rio Grande do Norte.

Investigações 
Nas investigações, a polí-

cia descobriu que os seis pre-
sos na operação fazem parte 
de uma facção criminosa 
comandada por um homem 
identificado por “João Guar-
da”, que não foi localizado.

A inimizade entre as fa-
mílias Veras, Oliveira e Suas-
suna foi acirrada quando em 
outubro de 2011 três mem-
bros da família Veras e duas 
pessoas ligadas a “João Guar-
da” foram assassinados.

O delegado não informou 
para qual presídio os presos 
foram levados, mas acredita-
se na transferência para as 
penitenciárias de Patos e de 
Catolé do Rocha.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Presos 6 acusados de homicídios 
em guerra de famílias no Sertão

A Polícia Civil da Paraíba apresentou ontem, na Delegacia Regional de Catolé do Rocha, no Sertão, os seis presos na Operação Paz

Em solenidade rea-
lizada no Centro de 
Promoção Humana e 
Social da Diocese, o bis-
po Dom José González 
Alonso lançou em Ca-
jazeiras, ontem, Cam-
panha da Fraternidade 
2013, que tem como 
tema, este ano, “Fra-
ternidade e Juventu-
de”, e como lema “Eis 
me aqui. Envia-me Se-
nhor”. O ato de lança-
mento foi um dos mais 
prestigiados, reunindo 
muitas autoridades, re-
presentantes de enti-
dades, religiosos e pro-
fissionais da imprensa 
local e regional.

Na oportunidade, 
o bispo diocesano de 
Cajazeiras explicou os 
motivos da escolha do 
tema, afirmando que 
a Igreja vive um mo-
mento importante de 
discussão sobre o papel 
dos jovens, exatamen-
te, com a preparação da 
Jornada Mundial da Ju-
ventude, a ser realizada 
no próximo mês de ju-
lho, no Rio de Janeiro. 
“A juventude é motivo 
de muita alegria, mas 

enfrenta muitos pro-
blemas”, disse o bispo, 
ao defender políticas 
públicas de combate ao 
avanço das drogas e da 
violência.

A partir desse lan-
çamento feito nos 
meios de comunicação, 
o bispo de Cajazeiras 
disse que a campanha 
será difundida em to-
das as paróquias da 
Diocese, e que espera o 
envolvimento de toda 
a sociedade. Em nível 
de paróquias, o lança-
mento ocorrerá neste 
sábado, na cidade de 
Conceição.

Renúncia
Em declarações à 

imprensa, Dom José 
também comentou a 
renúncia do papa Ben-
to XVI. Ele disse que a 
renúncia surpreendeu a 
Igreja e todo o mundo, 
mas pode ser conside-
rada como uma atitude 
de responsabilidade e 
humildade, que deve 
servir de exemplo para 
todos. O bispo lembrou 
que o papa renunciou, 
alegando que não ti-
nha mais condições fí-
sicas para continuar no 
cargo.

Bispo lança Campanha 
da Fraternidade 2013

EM CAJAZEIRAS

Kaliel Conrado
auniaocz@gmail.com

Uma ação conjunta en-
volvendo policiais militares 
do 12º Batalhão e policiais 
civis da 8ª Superintendência 
Regional prendeu, na última 
quinta-feira, Francisco Hiago 
dos Santos, de 30 anos, acu-
sado de cometer um homicí-
dio no mesmo dia, na cidade 
de Catolé do Rocha, no Ser-
tão paraibano.

Segundo informações 
do comandante do 12º BPM, 
tenente-coronel Campos, o 
suspeito foi encontrado em 

uma casa, após denúncias 
que revelaram onde ele es-
taria escondido. No local foi 
encontrada uma espingar-
da, 50 munições calibre 44, 
uma moto e quase um quilo 
de maconha. Francisco Hiago 
foi levado para 8ª Delegacia 
de Polícia Civil.

O crime de que Francisco 
está sendo acusado aconteceu 
na última quinta-feira, quando 
a vítima, Donizete Tomaz de 
Oliveira, de 28 anos, estava na 
calçada da casa onde morava, 

no bairro Tancredo Neves, e 
foi morto a tiros por dois ho-
mens em uma moto.

Redução de crimes 
A cidade de Catolé do Ro-

cha fechou o ano de 2012 com 
mais de 30% de redução no 
número de homicídios, quan-
do comparados com o ano de 
2011. Foram registrados 35 
crimes deste tipo no municí-
pio no ano passado, o que re-
presenta 12 a menos do que 
os registrados em 2011.

Polícia captura acusado de homicídio
EM CATOLÉ DO ROCHA

Catolé do Rocha 
fechou o ano 
de 2012 com 
mais de 30% 
de redução no
número de 
crimes.

Os policiais apreenderam em poder do acusado uma espingarda, 50 munições calibre 44, uma moto e quase um quilo de maconha

FOTO: Catolé News
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Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Mas, como os ataques continuaram, o vereador e 
sindicalista bateu pesado. “Ela é desinformada, gosta de 
picuinha, é baixa e destemperada”, disse, referindo-se à ex-
secretária. O vereador também desafiou Tatiana para um 
debate sobre sua gestão na Saúde de CG.

l APoIAdo

O vereador Metuselá Agra (PMDB), irritado com a 
confusão a respeito das comissões na Câmara Municipal, 
elogiou a “batida na mesa” do presidente da Casa, Nelson 
Gomes Filho (PRP), que afirmou que não aceitará tentativas de 
interferência no comando do legislativo.

l CoMANdo

Irritado, Nelson Gomes Filho disse que nenhum vereador 
vai controlar a Câmara no grito e lembrou que a casa só tem 
um presidente, que é ele. Para Metuselá Agra, com o gesto, o 
presidente demonstrou que não permitirá que “esse poder 
legislativo vire casa de Noca”. 

Bueiros

O vereador Miguel Rodrigues apresentou requerimento 
na Câmara Municipal de Campina Grande, solicitando por 
parte do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que seja 
feita uma vistoria em todos os bueiros existentes na cidade. 
O vereador explicou que, no período chuvoso, uma das 
reclamações da população é o número de bueiros sem tampas 
e outros entupidos de lixo, problemas que se agravam no 
inverno que, pela força das águas, ruas e residências são 
alagadas, causando transtornos para a população.

Postura

O vereador Olímpio Oliveira (PMDB), apesar de avisar 
que não tem interesse em liderar a minúscula bancada de 
oposição, foi o único parlamentar municipal, até agora, a 
adotar um discurso de oposição, inclusive nos primeiros 
pronunciamentos no plenário da Câmara Municipal.

Liderança governista

Na cotação para comandar a bancada majoritária, que é 
governista, os favoritos são Bruno Cunha Lima (PSDB) e Ivonete 
Ludgério (PSB). Pesa contra Bruno, de 22 anos e no primeiro 
mandato, a pouca experiência. Contra Ivonete, pesa o fato de ser 
suplente em exercício.

Fim da greve

Um acordo, firmado na tarde da última quinta-feira no 
Tribunal Regional do Trabalho, pôs fim à greve da Energisa, 
iniciada pelos trabalhadores de 222 das 223 cidades do 
Estado na última segunda-feira, 18. O diálogo entre a direção 
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas da 
Paraíba (STIUPB) e representantes da Energisa Borborema 
foi mediado pelo desembargador Ubiratan Moreira Delgado, 
vice-presidente do TRT. De acordo com Wilton, a categoria já 
normalizou as atividades.

ousadia

“Foi uma decisão histórica e, diria eu, ousada”. Comen-
tário do prefeito Romero Rodrigues a respeito do contrato 
firmado entre a prefeitura e a direção do Hospital Pedro I para 
que o município assuma a administração da instituição, que 
é filantrópica e estava às portas de encerrar suas atividades 
por dificuldades financeiras. O anúncio da municipalização do 
Pedro I, que é o mais antigo de Campina ainda em funciona-
mento, foi feito por Romero na última quarta-feira, durante 
discurso na Câmara Municipal. 

Embate

O clima entre o vereador Napoleão Maracajá (PC do B) 
e a ex-secretária de Saúde do Município, Tatiana Medeiros 
(PMDB), candidata derrotada nas eleições para a Prefeitura 
de Campina Grande, esquentou e os dois trocaram farpas 
através das redes sociais.

Bate e rebate

Tatiana criticou Napoleão por continuar presidindo 
o Sintab, mesmo sendo vereador, e disse que o comunista, 
embora negue, seria da base do governo Romero Rodrigues. 
Napoleão, primeiro, disse que não discutiria com Tatiana, 
porque não ia “chutar cachorro morto”.

Resposta

PBGás apresenta projeto para 
rede de gás natural em Campina
Apresentação do Projeto 
Borborema será feita 
na 4 Campimóveis

Diogo Almeida
Especial para A União

A Companhia Paraibana 
de Gás (PBGás) irá apresentar 
a partir de hoje em Campina 
Grande o Projeto Borborema, 
que prevê a construção de 
uma rede de gás natural no 
município. A apresentação do 
projeto acontecerá em um es-
tande montado na 4ª Feira de 
Imóveis, Materiais de Cons-
trução e Tecnologia (Campi-
móveis). 

De acordo com o diretor-
-presidente da PBGás, David 
dos Santos Mouta, a feira, que 
é considerada um dos maiores 
eventos de negócios da Para-
íba será uma grande vitrine 
para a apresentação do pro-
jeto. “Esta é a oportunidade 
de apresentarmos o projeto 
que a Companhia tem para 
o município”, disse David. O 
diretor-presidente explica que 
o estande irá apresentar as 
vantagens do gás natural nos 
segmentos comercial e resi-
dencial para o público e pro-
fissionais da construção civil. 
A Campimóveis acontece en-

tre os dias 23 de fevereiro e 2 
de março, no Parque do Povo.

Segundo David Mouta, 
a apresentação do projeto se 
dará através da tecnologia de 
Projeção Volumétrica Tridi-
mensional, que usará proje-
tores de alta capacidade em 
superfícies de volumes dife-
rentes. “A apresentação desta 
tecnologia em nosso espaço 
tem o objetivo de atrair a aten-
ção dos visitantes da feira”, cita 
o diretor-presidente da PBGás. 

Além do estande, a área 
técnica e comercial da Com-
panhia irá organizar um 
evento na próxima segunda-
-feira (25) para fechar negó-
cios com construtoras que 
estão investindo em novos 
condomínios. “Faremos uma 
apresentação onde iremos 
mostrar os requisitos técni-
cos necessários para que os 
novos condomínios já sejam 
construídos de modo a rece-
ber o gás natural de forma se-

gura”, disse o diretor-técnico 
e comercial da PBGás, Germa-
no Lucena.

O Projeto Borborema 
engloba a construção de uma 
rede de cerca de 10 quilôme-
tros de gasoduto em Campina 
Grande, e faz parte do plano 
de investimentos feito pelo 
Conselho Administrativo da 
PBGás. “A primeira etapa des-
se investimento já começa 
este ano, a partir do segundo 
semestre”, concluiu Germano.

As obras de construção do ginásio 
poliesportivo e da reforma da Escola de 
Áudio-comunicação de Campina Gran-
de Demóstenes Cunha Lima (EDAC) 
estão em ritmo acelerado. O Governo 
do Estado está investindo mais de R$ 2 
milhões nas obras que vão beneficiar 
quase 300 alunos da região.

“A cobertura do ginásio vai ficar 
pronta em um mês, enquanto o piso, 
arquibancada e vestiários em noventa 
dias”, adiantou o secretário da Interio-
rização e da Ação do Governo, Fábio 
Maia, que visitou a escola no bairro do 
Catolé.

O engenheiro Ubirajara Duarte, da 
construtora responsável pelas obras, 
disse que 35 homens estão trabalhando 
no canteiro, o que garante maior cele-
ridade nos trabalhos. Os serviços foram 
autorizados pelo governador Ricardo 
Coutinho, quando visitou as dependên-
cias da instituição de ensino, que teve 
parte da cobertura do prédio danifica-
da, em virtude da forte incidência de 

chuvas na região.
“É importante para Campina 

Grande a construção do ginásio, que 
não tinha, e a reconstrução da escola 
que tem papel fundamental para os 
estudantes portadores de deficiência. 
É mais uma prova inconteste que o 
Governo do Estado está presente na 
cidade e seu compromisso com o for-
talecimento das políticas de inclusão”, 
assinalou Fábio.

Durante o período da construção, 
os alunos da Escola de Áudio-comuni-
cação estão estudando em um prédio 
locado pelo Estado, no bairro da Liber-
dade, em Campina Grande.

Criada em 1983 por um grupo de 
professores da Universidade Federal de 
Campina Grande, a EDAC é vinculada 
ao Governo do Estado e funciona tam-
bém como campo de estágio, extensão 
e pesquisa do curso de Pedagogia da 
UFCG, especialmente da Habilitação 
em Educação de Deficientes da Áudio-
-comunicação.

Escola de Áudio-comunicação 
e ginásio têm obras aceleradas

EdUCAÇÃo EM ALTA

O Projeto Borborema engloba a construção de uma rede de 10 quilômetros de gasoduto em CG

Lourdinas-CG
completa 60 anos 
e vai comemorar 
data com missa

A Escola Virgem de Lour-
des (EVL), mais conhecida 
como Lourdinas, completa 
neste mês de fevereiro 60 
anos de sua fundação. Para 
marcar a comemoração, será 
realizada amanhã, pela ma-
nhã, uma Celebração Eucarís-
tica em Ação de Graças pelo 
tempo de existência da insti-
tuição de ensino.

A história da EVL come-
çou no dia 11 de fevereiro de 
1953, data em que a semente 
Lourdina é lançada em Cam-
pina Grande. Com a missão de 
educar e evangelizar crianças 
e jovens, as Irmãs da Imacula-
da Conceição de Nossa Senho-
ra de Lourdes dedicaram to-
dos esses anos ao serviço aos 
campinenses.

“Nesta caminhada, con-
quistamos a confiança das 
famílias, que nos entregam 
seus filhos, tesouro maior da 
sua existência e objetivo final 
do nosso trabalho, e assim, 
formamos gerações inteiras, 
acompanhamos cada passo do 
processo evolutivo dos alunos. 
Todos eles deixam a marca da 
sua presença e levam em sua 
bagagem a formação Lourdi-
nas”, afirmou Socorro Tavares, 
ex-aluna e atual coordenadora 
pedagógica do Ensino Funda-
mental II da EVL, em um texto 
comemorativo.

Respeitada e referência 
em ensino de qualidade, a Es-
cola Virgem de Lourdes pre-
tende reunir na celebração 
comemorativa as pessoas que 
fizeram parte de sua história 
e que ajudaram a pôr em prá-
tica o carisma “Amar é Servir”, 
como professores, colabora-
dores, alunos e seus familiares. 

A Celebração Eucarística 
será realizada no Ginásio de 
Esportes da EVL, às 10h.

O secretário Fábio Maia ((D) esteve ontem na Escola de Áudio-comunicação de Campina

FoTo: Antônio Ronaldo/Secom-PB
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185 municípios estão inadimplentes
NA PARAÍBA

Cidades não podem 
celebrar convênios com 
o Governo Federal

A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) realizou 
um levantamento na situação 
da regularidade do sistema 
de Cadastro Único de Convê-
nios (Cauc) da Secretaria do 
Tesouro Nacional e constatou 
que 185 municípios parai-
banos, ou seja, 83% dos 223 
do Estado estão com itens a 
comprovar e estão impedidos 
de celebrar convênios com a 
União. Em todo o Brasil, foram 
constatados que 4.458 dos 
municípios brasileiros, 80,1% 
do total, estão nessa situação.

Os gestores foram cha-
mados pelo Governo Federal 
para conhecer os programas 
federais e celebrar convênios. 
O problema é que mais de 
80% deles estão impedidos 
pela legislação de celebrar 
convênios. Conforme o levan-
tamento feito pela CNM na úl-
tima quarta-feira.

Na Paraíba, com base no 
levantamento percebemos 
que 106 municípios não com-
provaram o adimplemento de 
obrigações constitucionais ou 
legais que englobam quatro 
itens: regularização previden-
ciária; exercício da plena com-
petência tributária; aplicação 
mínima de recursos para a 
educação e a saúde. Outras 29 
cidades ainda faltam compro-
var o adimplemento na pres-
tação de contas de convênios, 
falta comprovar a regulari-
dade quanto à prestação de 
contas de recursos federais 
recebidos anteriormente e a 

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

O governador Ricardo Coutinho 
participou, na última quinta-feira, da 
solenidade de assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica para a realização 
de um mutirão com o objetivo de dar 
celeridade à tramitação dos procedi-
mentos referentes aos crimes contra a 
vida. O mutirão abrangerá as Comarcas 
de Campina Grande e as que compõem 
a Região Metropolitana da capital (João 
Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bayeux).

“A celeridade processual dos in-
quéritos e o devido julgamento pos-
sibilitará a retirada de mais crimino-
sos das ruas e o fim do sentimento de 
impunidade que faz com que muitos 
continuem trilhando o caminho do cri-
me”, afirmou o governador.

Em solenidade no Salão Nobre do 
Tribunal de Justiça, a presidente do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, desembar-
gadora Fátima Bezerra, o governador 
Ricardo Coutinho, o corregedor Nacio-
nal de Justiça, ministro Francisco Falcão 
e o procurador geral de Justiça, Oswal-
do Trigueiro Filho, assinaram o termo 
que estabelece as competências para o 
início do mutirão no dia 10 de março. 
A Secretaria de Segurança do Estado, a 
Defensoria Pública e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) também vão 
integrar o mutirão do Tribunal do Júri.

Segundo a presidente do Tribunal 
de Justiça, a ideia é fazer com que to-
dos os poderes e instituições atuem no 
combate à criminalidade e à impuni-
dade, fazendo com que os processos 
de crimes contra a vida sejam julgados 
de forma mais célere. “Vamos traba-
lhar intensamente, de segunda a sexta, 
com um quadro de pessoal empenha-
do para que os inquéritos possam tra-
mitar mais e para que os juízes traba-
lhem na instrução dos processos para o 
julgamento no Tribunal do Júri”.

De acordo com Ricardo Coutinho, o 
mais importante nesta ação do Tribunal 
de Justiça é somar esforços dos poderes 
constituídos para a redução da crimina-
lidade no Estado. “O Governo do Esta-
do tem um projeto de segurança pú-
blica com metas pré-estabelecidas, que 
possibilitou que depois de 10 anos de 
crescimento vertiginoso se conseguisse 
reduzir os crimes contra a vida em 8,2% 
em relação a 2011. Esperamos este ano, 
com o apoio do Tribunal de Justiça e do 
Ministério Público dentro de suas atri-
buições, obter números mais positivos 
que ofereçam mais tranquilidade e se-
gurança ao cidadão”.

Ricardo afirmou que o Estado terá 

um papel importante nesse mutirão 
no esforço para conclusão dos inquéri-
tos de qualidade e o encaminhamento 
para o Ministério Público, que fiscali-
za, e a Justiça do Estado, que julga. “O 
Estado é uma peça fundamental neste 
processo, assim como é o Tribunal de 
Justiça com os juízes e auxiliares, o Mi-
nistério Público com os procuradores e 
promotores e a Defensoria com a de-
fesa dos mais humildes”, observou.

O ministro corregedor do Conselho 
Nacional de Justiça, Francisco Falcão, 
explicou que essa experiência firmada 
nessa última quinta-feira foi adotada 
de forma pioneira em São Paulo e ago-
ra, por manifestação do Tribunal de Jus-
tiça e do Governo do Estado, está sendo 
implantada no sentido de dar mais ce-
leridade nos inquéritos e no julgamen-
to dos crimes contra a vida. “A socieda-
de está cansada de tanta violência, não 
aguenta mais a impunidade em crimes 
de corrupção, roubos e homicídios. Esse 
é um esforço do Estado para que a jus-
tiça seja feita, absorvendo os inocentes 
e punindo os culpados”.

No mutirão, caberá ao TJ designar 
servidores e magistrados para compor 
grupos de trabalho nas unidades judi-
ciárias, designar um juiz da Comarca 
da capital para coordenar as ativida-
des de execução e disponibilizar o cro-
nograma dos julgamentos dos crimes 
de competência do Tribunal do Júri.

Já a Secretaria de Segurança Pú-
blica e da Defesa Social da Paraíba vai 
organizar grupo de trabalho composto 
de delegados e outros servidores para 
adotar ações administrativas e também 
de cunho investigativo, visando a con-
clusão dos inquéritos policiais, que têm 
como objeto a apuração dos crimes de 
competência do Tribunal do Júri, e man-
ter atualizados e renovar os mandados 
de prisão, bem como promover medidas 
no sentido do seu cumprimento.

Caberá à Secretaria de Estado da 
Cidadania e Administração Penitenciá-
ria promover ações necessárias para o 
deslocamento dos réus presos para as 
audiências e sessões do Júri. O Ministé-
rio Público da Paraíba e a Defensoria 
Pública do Estado deverão designar 
promotores de Justiça e defensores 
públicos para atuarem no mutirão. 
Por fim, a OAB-PB deverá promover a 
divulgação do projeto, no âmbito da 
instituição, e zelar para que os advo-
gados constituídos tenham conheci-
mento do cronograma de trabalho e 
participem efetivamente.

Governo do Estado e Tribunal 
de Justiça firmam parceria

CRIMES CONTRA A VIDA

O governador Ricardo Coutinho (D) participou de solenidade no Salão Nobre do TJ-PB

FOTO: Alberi Pontes/Secom-PB

Repasse do FPM deve cair 
em março para R$ 163 mi

A previsão do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) para os 223 municí-
pios paraibanos no próximo 
mês é de R$ 163 milhões, va-
lor abaixo do estimado para 
este mês que é de R$ 215,1 
milhões. Já no mês de abril os 
gestores podem contar com a 
elevação desse valor que deve 
chegar a R$ 198,8 milhões. A 
estimativa de cálculo dos re-
passes, em valores brutos do 
FPM, isto é, com a retenção 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb), para os muni-
cípios foi feita pelo gestor do 
Observatório de Informações 
Municipais (OIM), François 
Bremaeker.

O repasse do FPM no 
mês passado para os muni-
cípios paraibanos foi de R$ 
157 milhões. Este mês ainda 
não foram efetuados os três 
repasses, por isso os valores 
totais ainda estão dentro da 
estimativa feita com base nos 
cálculos da Secretaria do Te-
souro Nacional para os doze 
meses do ano. Mesmo não 
tendo os valores confirmados 
a previsão é que esse seja o 
maior repasse do primeiro 
quadrimestre de 2013. 

Já o valor total repassado 
para todos os municípios bra-
sileiros efetuado em janeiro 

foi de R$ 4,8 bilhões, um va-
lor 5,56% acima daquele re-
passado em janeiro de 2012. 
O montante de repasses este 
ano, de acordo com a esti-
mativa da Secretaria do Te-
souro Nacional, é de R$ 62,8 
bilhões. Para François esse 
valor estimado representaria 
um aumento de 10,82%, um 
crescimento acima do conce-
dido para o salário mínimo, 
que foi de 9,00%.

“Se esta previsão se con-
cretizar o FPM poderá crescer 
43,79% em relação a 2008; 
mas o salário mínimo já teve 
seu valor aumentado em 
63,37%. A defasagem seria 
ainda de 19,58%. As estima-
tivas elaboradas pela Secreta-
ria do Tesouro Nacional para 
os meses de fevereiro, março 
e abril, deste ano, são bastan-
te generosas. O repasse pre-
visto para fevereiro é 20,74% 
maior que o de fevereiro do 
ano passado; o repasse pre-
visto para março é 34,95% 
maior que o de março do ano 
passado; e o repasse previs-
to para abril é 29,14% maior 
que o de abril do ano passa-
do”, explicou o gestor.

Ainda dentro da estima-
tiva de repasses, os valores 
que devem ser recebidos 
no primeiro quadrimestre 
(janeiro, fevereiro, março e 
abril) deste ano serão 21,99% 
maiores que os repasses fei-
tos no mesmo período no ano 
passado. François aproveitou 
para comparar esses mesmos 

valores aos repasses feitos 
em 2008 que apresentaram 
um aumento de 66,62%.

Mesmo com a previsão 
de bons números, o gestor 
da OIM aproveita também 
para fazer um alerta aos no-
vos gestores municipais. “De-
vem ter a máxima cautela na 
execução de despesas, vez 
que as previsões efetuadas 
para o primeiro quadrimes-
tre podem não se realizar na 
mesma intensidade durante o 
restante do ano, dando a ilu-
são inicial de que os recursos 
provenientes do FPM serão 
fartos. É bom relembrar que 
a previsão do Tesouro Nacio-
nal para o ano de 2013 é de 
um crescimento de 10,82%, 
sujeitos inclusive a revisões 
para baixo, conforme ocorreu 
no ano passado”.

Lembrando a previsão 
estimada, no final de 2011 
para todo o ano de 2012, pela 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal o valor dos repasses se-
riam de R$ 62,8 bilhões para 
os municípios brasileiros. 
Mas essa previsão foi derru-
bada com os efeitos do recru-
descimento da crise econô-
mica internacional que afetou 
a arrecadação federal e as 
desonerações promovidas 
pelo Governo Federal com o 
Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) e com o 
Imposto de Renda. No final 
do ano passado o valor efeti-
vamente repassado ficou em 
R$ 54,9 bilhões.

regularidade quanto à pres-
tação de contas de recursos 
federais recebidos anterior-
mente (complementar).

Já outros 27 municí-
pios paraibanos deixaram de 
comprovar as obrigações de 
transparência, que dizem res-
peito à publicação do Rela-
tório de Gestão Fiscal (RGF), 
a publicação do Relatório 
Resumido de Execução Orça-
mentária (RREO) e o encami-
nhamento das contas anuais. 
E, outras 23 cidades deixaram 
de comprovar as obrigações 
de adimplência financeira, 
que dizem respeito à regu-
laridade quanto a tributos e 
contribuições federais e à dí-
vida ativa da União, além da 
regularidade quanto a contri-
buições previdenciárias, con-
tribuições para o Fundo de 
Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS), adimplência em 
empréstimos e financiamen-
tos concedidos pela União e a 
regularidade perante o poder 
público federal.

Um município pode ter 
mais de um item “a compro-
var”, por isso foi feito um cru-
zamento de dados para saber 
quantos municípios tinham 
pelo menos um item “a com-
provar” e chegamos ao núme-
ro de 4.458, ou seja, 80,1% das 
cidades brasileiras. Ainda de 
acordo com a CNM, este ano, 
com a posse de novos prefei-
tos e prefeitas ocorreu uma 
grande renovação. Ao todo 
assumiram 4.063 novos ges-
tores, um aumento de 72,9%.

Em termos percentuais 
do número de municípios do 
Estado que estão com itens 
a comprovar, os municípios 

dos Estados do Piauí (96,4%), 
Amazonas (95,2%), Pará 
(95,1%), Tocantins (95,0%) 
e Pernambuco (94,6%). Tem 
quase a totalidade de seus 
municípios impedidos de ce-
lebrar convênios. Os Estados 
com o menor número de mu-
nicípios são o Mato Grosso do 
Sul (53,8%), Rio Grande do 
Sul (56,9%) e Paraná (68,2%), 
mesmo assim estes percentu-
ais são muito expressivos.

Os itens que apresenta-
ram maior número de mu-
nicípios com “a comprovar” 
foram: Publicação do Relató-
rio de Execução Fiscal (RGF) 
com 3.318 (59%); o Relatório 
Resumido da Execução Orça-
mentária – RREO com 3.171 
(57%), Regularidade quanto 
as Contribuições Previdenci-
árias com 2.042 (36,7%) e a 
Regularidade Previdenciária 
com 1.527 (27,4%).

O CAUC é um Serviço 
Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias 
que tem como objetivos sim-
plificar a verificação pelo 
gestor público do órgão ou 
entidade concedente, do aten-
dimento, pelo convenente e 
pelo ente federativo benefici-
ário de transferência volun-
tária de recursos da União, 
de treze das vinte e uma exi-
gências estabelecidas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) e demais 
legislações aplicáveis, ao redu-
zir a burocracia e ampliar o ní-
vel de controle de exigências, 
possibilitando transparência e 
exercício de cidadania, na me-
dida em que permite o acesso 
pela internet.



Rômulo destaca importância do 
Governo para turismo paraibano

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de fevereiro de 2013
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Vice-governador partici-
pou do 19º Workshop & 
Trade Show CVC em SP
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O vice-governador da Pa-
raíba, Rômulo Gouveia, que 
esteve representando o Esta-
do no 19º Workshop & Trade 
Show CVC 2013 em São Paulo, 
destacou a importância dos 
investimentos feitos pelo Go-
verno do Estado para o turis-
mo paraibano. “Obras como o 
Centro de Convenções de João 
Pessoa e os museus recém-
-inaugurados em Campina 
Grande, são fundamentais para 
colocar a Paraíba dentro do cír-
culo cultural e de turismo no 
país, atraindo cada vez mais vi-
sitantes que desejam conhecer 
nosso Estado”, disse Rômulo.

O evento, que reuniu cer-
ca de 12 mil agentes de via-
gens além de nove companhias 
aéreas e diversas empresas e 
profissionais do segmento do 

Os procuradores da Repú-
blica Duciran Van Marsen Fare-
na e Rodolfo Alves Silva foram 
designados para exercerem, 
por dois anos, respectivamen-
te, as funções de procurador 
regional eleitoral e procurador 
regional eleitoral substituto no 
Estado da Paraíba. A Portaria 
PGR nº 800 foi publicada no Di-
ário Oficial da União (DOU) do 
dia 28 de dezembro de 2012, 
na Seção 2, página 45 e produz 
efeitos a partir do dia 24 de fe-
vereiro de 2013. 

Duciran Farena, natural 

de Fortaleza (CE), formou-se 
em Direito em 1986 pela UFCE. 
Foi procurador do Estado de 
São Paulo e procurador da Fa-
zenda Nacional (também em 
São Paulo), ingressando no Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
em 1997. Atualmente é procu-
rador regional dos Direitos do 
Cidadão na Paraíba, participa 
dos grupos de trabalho (GTs) 
Alimentação Adequada e Tele-
fonia, já tendo atuado na Pro-
curadoria Regional Eleitoral 
(2005-2008).

Rodolfo Silva é natural de 

São José de Piranhas (PB) e 
formou-se em Direito em 1999 
pela UFPB. Atuou na Justiça Fe-
deral na Paraíba como analista 
processual e foi procurador 
da Fazenda Nacional em Cam-
pina Grande (PB). Ingressou 
no MPF em fevereiro de 2003, 
assumindo o cargo de procura-
dor da República. Atualmente 
é procurador-chefe substituto 
e inicia o segundo mandato 
como procurador regional elei-
toral substituto na Paraíba.

Até o início de abril de 
2013, o procurador Duciran 

Farena estará em afastamento 
temporário para participar de 
Cátedra Fulbright em Direitos 
Humanos na Universidade de 
Notre Dame, nos Estados Uni-
dos da América.

Atuação eleitoral 
De acordo com a Lei Com-

plementar 75/93 (Lei Orgâ-
nica do Ministério Público da 
União), o Ministério Público 
Federal é quem se encarrega 
de exercer as atribuições do 
Ministério Público Eleitoral, 
perante a  Corte Eleitoral. Des-

sa forma, o chefe do Ministério 
Público Federal designa um 
procurador da República para 
atuar junto aos Tribunais Re-
gionais Eleitorais. De acordo 
com a mesma lei, o procura-
dor regional eleitoral designa 
os promotores eleitorais (que 
são promotores de justiça, 
membros do Ministério Públi-
co Estadual), para exercerem 
atribuição federal nas zonas 
eleitorais de todo o Estado.

O Ministério Público atua 
em todas as fases do processo 
eleitoral, desde a inscrição dos 

eleitores, convenções partidá-
rias, registro de candidaturas, 
campanhas, propaganda elei-
toral, até o pleito propriamente 
dito e subsequente diplomação 
dos eleitos e prestação de con-
tas dos candidatos e dos parti-
dos políticos perante à Justiça 
Eleitoral. O Ministério Público 
exerce inúmeras atribuições 
fiscalizatórias, investigando 
fatos, exarando pareceres em 
processos e ajuizando ações 
cíveis e criminais, sempre no 
interesse da lisura do processo 
eleitoral.  

Paraíba tem novo procurador regional eleitoral
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Diogo Almeida
auniaodiogo@gmail.com

turismo de 28 países, foi encer-
rado anteontem no Expo Cen-
ter Norte, na capital paulista. 
De acordo com o vice-prefeito 
de Campina Grande, Ronaldo 
Cunha Lima Filho, que este-
ve representando a cidade no 
workshop, a expectativa é de 
que o evento traga resultados 
positivos para o turismo local. 
“Fizemos diversos contatos e 
provavelmente veremos estes 
resultados no Maior São João 
do Mundo”, disse Ronaldo.

Além de Rômulo Gouveia 
e Ronaldo Cunha Lima Filho, 
estiveram presentes no estan-
de da Paraíba a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino e a secre-
tária executiva de Desenvolvi-
mento Econômico de Campina 
Grande, Catharina Bento Bra-
sil. “Estamos bastante entu-
siasmados com a receptividade 
e essa é uma oportunidade de 
divulgar a Paraíba para o Bra-
sil e para o mundo, num dos 
maiores eventos turísticos do 
mundo”, completou Rômulo 
Gouveia.

O vice-governador Rô-
mulo Gouveia aproveitou sua 
passagem por São Paulo para 
reforçar ao Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) o interesse da 
Paraíba em sediar a Olimpía-
da Brasileira da Juventude. Na 
última quinta-feira, Gouveia se 
encontrou com o gerente-geral 
de Juventude e Infraestrutura 
do COB, Edgar Antonio Hubner, 
para apresentar a proposta da 
Paraíba em sediar o evento.

Rômulo disse que a Olim-
píada aquece a economia da 
cidade por movimentar a rede 
hoteleira e os restaurantes du-
rante as competições. Ele reve-
lou que a intenção é que João 
Pessoa seja sede dos jogos de 
2014.

Gouveia destacou que 
equipamentos como a Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho, 
que está passando por uma re-
estruturação, no Bairro dos Es-
tados; o Ginásio O Ronaldão e o 
estádio Almeidão, que também 
está sendo reformado, contri-
buem para que a Paraíba seja 
escolhida pelo COB.

João Pessoa concorre com 
outras seis cidades. O COB 
deve fazer, nos próximos dias, 
uma visita técnica de inspeção 
na capital paraibana, revelou 
o gerente-geral do COB, Edgar 
Hubner.

O gerente de Operações 
Institucionais do Convention 
Bureal de João Pessoa, Fer-
dinando Lucena, esteve no 

encontro e disse que a partici-
pação do vice-governador na 
negociação fortalece o pleito 
da Paraíba e lembrou a impor-
tância do evento para a cidade. 
“A Olimpíada traz benefícios 
extremamente importantes 
para a economia, no setor de 
hotelaria e de alimentação fora 
do lar.

Ainda participaram da 
reunião o secretário de Estado 
do Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico da Paraíba, Re-
nato Feliciano, e a presidente 
da PBTur, Ruth Avelino.

Rômulo e os auxiliares 
do Governo participaram do 
Workshop & Trade Show CVC  
que aconteceu no Pavilhão 
Branco do Expo Center Nor-
te, em São Paulo, reconhecido 
como o maior evento do turis-
mo privado no Brasil reunindo 
12 mil agentes de viagens e 
mais de 600 expositores nacio-
nais e internacionais, entre re-
des hoteleiras, resorts e hotéis, 
companhias aéreas, receptivos, 
secretarias de turismo e ou-
tros fornecedores do turismo 
nacional e internacional, que 
estão distribuídos entre 20 mil 
metros do pavilhão.

A Paraíba apresentou, 
desde quarta-feira, as poten-
cialidades turísticas do Estado 
no evento, propagando a be-
leza de João Pessoa; o Litoral 
Sul, com as praias do Conde; o 
Litoral Norte e o São João de 
Campina Grande.

Olimpíada da Juventude

Cotada para assumir a lideran-
ça da bancada governista na Câma-
ra Municipal de Campina Grande, 
a vereadora em exercício Ivonete 
Ludgério (PSB) afirmou que a defi-
nição do comando do bloco caberá 
exclusivamente ao prefeito Rome-
ro Rodrigues (PSDB). Na legislatura 
passada, Ivonete liderou a peque-
na bancada de oposição ao então 
prefeito Veneziano Vital do Rêgo 
(PMDB) e, nas eleições de 2012, não 
conseguiu assegurar a reeleição, fi-
cando na primeira suplência e assu-
mindo o mandato com a licença de 
Tovar Correia Lima, que se afastou 
para ocupar a Chefia de Gabinete 
do prefeito. A vereadora chegou 
a ser cogitada para a Secretaria de 
Assistência Social do Município, 
mas, embora garanta que sequer 
tenha sido convidada pelo prefei-
to, explica que prefere continuar na 
Câmara. “Até porque as mulheres 
precisam de uma representante no 
parlamento municipal”, comentou.

Sobre a liderança da bancada, 
outro nome fortemente cotado é o 
do tucano Bruno Cunha Lima, que 
exerce pela primeira vez um man-

Vereadora Ivonete diz que cabe a 
Romero escolher líder da bancada

dato eletivo. Em tese, pesa contra 
Ivonete o fato de ser uma suplente 
em exercício, enquanto o fator con-
trário para Bruno é sua pouca expe-
riência, já que o jovem parlamentar 
tem apenas 22 anos. Por outro lado, 
se depender de disposição, Bruno 
sai na frente da maioria de seus co-
legas governistas, tendo em vista 
que desde a primeira sessão tem 
estado na linha de frente das discus-
sões em plenário. “Romero Rodri-

gues é quem deverá ter a palavra a 
respeito da liderança. Cabe somen-
te a ele escolher seu líder aqui na 
Câmara. Não somos nós que vamos 
decidir. O prefeito tem doze nomes 
como opção”, comentou Ivonete 
Ludgério, referindo-se ao número 
de vereadores eleitos como gover-
nistas e, naturalmente, deixando de 
lado aqueles que aderiram desde as 
eleições.

Um fato curioso é que nenhum 
vereador da base de Romero arris-
ca-se a dizer quantos parlamentares 
compõem o bloco governista. O pró-
prio prefeito, por sinal, questionado 
essa semana se trabalhava com um 
número consolidado de aliados no 
Poder Legislativo, desconversou. 
“Não trabalhamos com quantida-
des, porque estamos conversando 
com todos. Inclusive, os próprios 
membros da oposição serão ouvidos 
pelo nosso governo”, disse Romero. 
“Estamos fazendo diferente. Antes, 
as pessoas conversavam com um 
vereador, tiravam foto e já divulga-
vam a adesão. Nós, ao invés disso, 
vamos manter o canal de diálogo 
aberto com todos os parlamenta-
res”, complementou o prefeito, que 
ainda não revelou se definiu o esco-
lhido para liderar a bancada aliada.

Ivonete Ludgério está cotada para liderança

Para Rômulo, obras como o Centro de Convenções de JP e os museus em CG são fundamentais para o desenvolvimento turístico da PB

FOTO:  Lenildo Ferreira

Lenildo Ferreira 
Da Sucursal de Campina Grande
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Governo Federal informou 
que foram aplicados 
R$ 472,4 bilhões

Brasília – O Programa de 
Aceleração do Crescimento 2 
(PAC 2) já investiu 47,8% do 
total previsto para o período 
2011- 2014. Isso correspon-
de a R$ 472,4 bilhões dos 
cerca de R$ 1 trilhão planeja-
dos, valor 31% maior do que 
o registrado em 2011. É o 
que aponta o balanço de dois 
anos do programa, que está 
sendo divulgado pelo Gover-
no Federal, em cerimônia no 
Palácio Itamaraty.

No que se refere a em-
preendimentos concluídos, o 
programa já desembolsou R$ 
328,2 bilhões, ou 46,4% do 
previsto para o período. Do 
total, 61% (R$ 201,2 bilhões) 

PAC 2 investiu 
47,8% dos recursos 
previstos até 2014

dos recursos foram aplica-
dos em 2012, resultado que, 
segundo o Governo Federal, 
é 58,4% superior ao montan-
te de 2011 (R$ 127 bilhões).

“Chegamos à metade do 
período do PAC 2 com pra-
ticamente metade das ações 
concluídas, e há ainda mui-
tas obras em planejamento, 
licienciamento ou licitação”, 
disse a ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior, ao classifi-
car como “bons” os índices 
apresentados.

Pagamentos e empe-
nhos feitos com recursos do 
Orçamento Geral da União 
até o final do ano passado 
representam R$ 39,3 bi-
lhões, uma elevação de 40% 
se comparado ao volume do 
mesmo período de 2011. No 
que se refere a valores em-
penhados, o aumento regis-
trado, na comparação entre 
2011 e 2012, chega a 52%, 
passando de R$ 35,4 bilhões 
para R$ 53,8 bilhões.

Brasília – Mais de 60% das 
obras de saneamento básico 
contratadas pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento 2 
(PAC 2) já foram executadas. 
A previsão do governo é gas-
tar R$ 24,8 bilhões em mais de 
3,4 mil empreendimentos que 
vão beneficiar quase 8 milhões 
de famílias no país quando as 
obras estiverem totalmente 
concluídas.

Os investimentos do PAC 
ainda preveem a conclusão de 
494 obras de drenagem e 151 
projetos de contenção de en-
costas dentro do pacote de pre-
venção em áreas de risco. Os 
empreendimentos começaram 
a ser selecionados em 2007. 
No ano passado, foram selecio-
nados mais de 138 empreendi-
mentos de drenagem. Nas ações 
de drenagem há 212 projetos 
previstos, totalizando R$ 5,2 
bilhões. Quase metade (49%) 
desses empreendimentos foi 
executada. 

Na área de garantia hídri-
ca, que tem foco maior na re-

gião Nordeste, os investimentos 
feitos até agora conseguiram 
ampliar em mais de mil quilô-
metros os canais e as redes adu-
toras. Os projetos também inclu-
íram a construção de barragens 
que aumentaram a capacidade 
de armazenamento de água na 
região em quase 90 milhões de 
metros cúbicos. Apenas na re-
gião Nordeste, foram concluídas 
a construção de duas barragens 
e de seis adutoras como a Adu-
tora do Algodão, na Bahia, e um 
dos trechos da obra do Eixão 
das Águas, no Ceará.

Casa própria
Mais de 3,5 milhões de 

brasileiros receberam a chave 
da casa própria em 2012 na se-
gunda fase do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. No período, o 
programa concluiu a entrega de 
1 milhão de unidades habitacio-
nais – o que corresponde a 46% 
das moradias contratadas na se-
gunda fase. A previsão é que, até 
2014, mais 1,1 milhão de novas 
moradias sejam contratadas.  

Saneamento e abastecimento

Pedro Peduzzi, Danilo 
Macedo, Yara Aquino e 
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

O anunciado desmembra-
mento de duas comissões per-
manentes da Câmara poderá 
provocar mudanças relevantes 
no funcionamento de todos os 
colegiados da Casa. Um proje-
to de resolução que deverá ser 
votado na próxima reunião da 
Mesa Diretora, marcada para 
terça-feira (26), poderá ampliar 
a quantidade de integrantes, 
mudar regras de funcionamento 
e de participação dos parlamen-
tares.

Segundo a Secretaria-Geral 
da Mesa Diretora, a minuta des-
se projeto está pronta e acaba, 
por exemplo, com a regra de ti-
tularidade única para a maioria 
das comissões. Atualmente, o 
Regimento Interno da Câmara 
determina que cada deputado 
só participe como titular de uma 

comissão, mas há a exceção para 
três comissões: de Legislação 
Participativa (CLP); de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime 
Organizado; e da Amazônia, In-
tegração Nacional e de Desen-
volvimento Regional.

Assim, a regra atual per-
mite que um parlamentar seja 
titular de uma dessas três co-
missões e de mais uma entre as 
outras 17 que existem. Segundo 
a proposta que será avaliada 
pela Mesa Diretora, o parlamen-
tar poderá ser titular de duas co-
missões e ainda da CLP.

A titularidade única vai 
continuar, no entanto, para as 
duas comissões que despertam 
o maior interesse das legendas: 
a de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ); e a de Finanças 
e Tributação. Ou seja, o parla-

mentar que integrar um desses 
dois colegiados não poderá ser 
titular de outro, à exceção da 
CLP.

Essa mudança vai provocar 
o aumento de integrantes das 
comissões. Atualmente, a CCJ é a 
maior, com 66 integrantes titula-
res (o máximo permitido), sendo 
que o Regimento prevê a quanti-
dade mínima de 17 – embora ne-
nhuma tenha apenas essa quan-
tidade de parlamentares.

As comissões que têm a 
menor quantidade de integran-
tes titulares são as de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e 
Comércio; de Desenvolvimento 
Urbano; de Direitos Humanos e 
Minorias; de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; e 
de Legislação Participativa, que 
têm 18 membros.

Comissões poderão ter mudanças
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Governo diz que 
não vai negociar 
“essência” da 
MP dos Portos

Brasília –  O ministro da 
Secretaria Especial de Portos, 
Leônidas Cristino, disse ontem 
que, apesar do acordo com os 
trabalhadores portuários para 
suspender as greves até 15 de 
março, o Governo Federal não 
está disposto a aceitar mudan-
ças no que considera a “essên-
cia” da Medida Provisória (MP) 
595/2012, que estabelece novo 
marco regulatório para o setor.

De acordo com o ministro, 
o governo está disposto a dialo-
gar, mas haverá um limite. “Não 
temos interesse em mudar a 
essência da MP porque ela de-
monstra, com muita clareza, que 
vai ampliar a movimentação de 
carga com menor preço. Isso 
é básico. Agora, nós abrimos o 
canal de negociação. E, negocia-
ções, nós podemos fazer se não 
prejudicar o mais importante”, 
ponderou.

Pressionado pela greve dos 
trabalhadores do setor portuá-
rios, que paralisaram as ativida-
des em 36 portos em 12 Estados, 
o governo decidiu congelar os 
processos de licitação de portos e 
se comprometeu a não anunciar 
nenhum decreto de regulamen-
tação da MP 595/2012, também 
chamada MP dos Portos, até a 
data acordada com os represen-
tantes dos trabalhadores.

“Temos que ter a humildade 
de dizer que precisamos conver-
sar, abrir o leque de negociação, 
para que tenhamos o consenso 
e consigamos aprovar a medida 
provisória para que esse marco 
regulatório dê mais eficiência 
para o sistema portuário nacio-
nal”, acrescentou o ministro.

Com as medidas anuncia-
das pelo governo, os represen-
tantes dos trabalhadores se com-
prometeram a não promover 
outras paralisações, pelo menos, 
até o próximo dia 15 de março. 
Até lá, serão realizadas outras 
rodadas de negociações entre 
governo e os representantes dos 
trabalhadores.

Ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior, classificou 
como “bons” os índices 
apresentados ontem

Foto: José Cruz/ABr

Brasília - O presiden-
te do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Joaquim 
Barbosa, marcou para 
quarta-feira (27) o julga-
mento do Mandado de 
Segurança 31.816, que 
diz respeito à votação 
dos vetos presidenciais. O 
tema será o nono item da 
pauta.

Em dezembro de 
2012, o ministro do STF 
Luiz Fux concedeu liminar 
ao mandado de seguran-
ça para que os mais de 3 
mil vetos presidenciais 
pendentes de votação 
fossem analisados em or-
dem cronológica. O des-
pacho inviabilizou a vo-
tação dos vetos à nova lei 
dos royalties do petróleo 

e, por consequência, do 
Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual para 2013.

Diante da decisão 
de Fux, o presidente do 
Senado, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL), decidiu 
suspender todas as vo-
tações da Casa até que 
o plenário do Supremo 
Tribunal Federal se mani-
feste sobre o assunto. A 
dúvida pendente é sobre 
a abrangência da liminar: 
se é válida para todas as 
votações do Congresso, 
ou apenas para os vetos 
presidenciais.

Após 20 dias de tra-
balhos legislativos parali-
sados, o Senado não defi-
niu as presidências das 11 
comissões permanentes 
da Casa. “Até a decisão 
do plenário do STF, es-
tamos todos na base do 

enrolation”, disse o vice-
-líder do governo no Se-
nado, Gim Argello (PTB-
-DF), usando a expressão 
popular para caracterizar 
a demora.

Na quinta-feira Luiz 
Fux liberou o processo 
sobre os vetos para que 
entrasse na pauta do 
plenário do STF.

Barbosa marca julgamento sobre 
vetos no StF para quarta-feira
Marcos Chagas
Da Agência Brasil

São mais de 
3 mil vetos 
presidenciais 
que precisam 
ser analisados 
e votados pelo 
Congresso
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Chanceler revelou que se 
agravaram os problemas 
respiratórios do presidente

Malabo (Guiné Equa-
torial) - O estado de saúde 
do presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, piorou nas úl-
timas horas, segundo o chan-
celer Elias Jaua, que parti-
cipou ontem da abertura da 
reunião de países da Améri-
ca do Sul e África (ASA). Jaua, 
que leu uma mensagem de 
Chávez no encontro, disse 
que, apesar do tratamen-
to, o presidente apresentou 
complicações respiratórias. 
“Chávez está lutando pela 
vida, apegado a Cristo” - dis-
se Jaua.

Em dezembro do ano 
passado, Chávez se submeteu 
a uma cirurgia para retirada 
de um câncer abdominal. Até 
esta semana, o presidente ve-
nezuelano estava se tratando 
em Havana, mas voltou a Ca-
racas com a expectativa de 
tomar posse perante a Corte 
Suprema.

O vice-presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, era 
esperado na reunião, mas 
não compareceu. Jaua negou 
que ele tenha ficado em Ca-
racas por causa da piora do 
estado de saúde de Chávez. 
Segundo Jaua, que chegou a 
ser identificado pela orga-
nização da cúpula como vi-
ce-presidente da Venezuela, 
Maduro tinha assuntos a tra-
tar com Chávez. No discurso, 
seguindo a nominata repas-
sada pelo cerimonial, a pre-
sidente Dilma Rousseff cum-
primentou o vice-presidente 
da Venezuela.

“Ontem  (quinta-feira), o 
Ministério das Comunicações 

divulgou novo boletim mé-
dico dizendo que houve um 
processo de complicações na 
área respiratória. Informou 
que, apesar do tratamento, o 
déficit respiratório continua 
e houve complicações nas úl-
timas horas. O presidente se-
gue o tratamento, que foi bem 
aceito” - afirmou Jaua.

Na última quinta-fei-
ra, o governo venezuelano 
transmitiu em rede nacional 
de rádio e televisão um co-
municado afirmando que a 
insuficiência respiratória do 
presidente persiste e que a 
situação não é favorável. O 
texto, lido pelo ministro para 
a Informação e Comunicação, 
Ernesto Villegas, dizia tam-
bém que Chávez continua 
“aferrado a Cristo” - mesmas 
palavras usadas pelo manda-
tário no Twitter na segunda-
feira - e em contato perma-
nente com sua família e seus 
médicos.

Durante seu discurso, 
Elías Jaua leu uma carta que 
afirma ser de autoria de Chá-
vez condenando o imperialis-
mo. No texto, Chávez lamenta 
não poder estar presente na 
cúpula e reitera o desejo de 
que os resultados do encon-
tro permitam que os países 
conquistem “nossa definitiva 
independência”.

Piora estado de saúde de Chávez
VENEZUELA

O presidente Hugo Chávez, que passou mais de dois meses em Cuba se tratando de um câncer, está impossibilitado de governar o país

 Washington (AFP) - O presiden-
te Barack Obama afirmou ontem 
que seu país e o Japão estão compro-
metidos em empreender uma “ação 
forte” contra a Coreia do Norte, que 
realizou seu terceiro teste nuclear, 
considerado uma provocação pelo 
chefe de Estado americano.

Obama, que recebeu o novo pri-
meiro-ministro japonês Shinzo Abe 
na Casa Branca, afirmou que Wa-
shington e Tóquio têm a mesma de-
terminação em relação à necessida-

de de uma “ação forte em relação” 
ao comportamento de Pyongyang.

Abe, conhecido por seu pulso 
firme em relação à Coreia do Norte, 
disse estar de acordo com Obama na 
necessidade de pressionar para que 
o Conselho de Segurança da ONU 
redija uma nova resolução de conde-
nação.

“Simplesmente não podemos 
tolerar as ações da Coreia do Norte 
como lançar mísseis ou realizar tes-
tes nucleares”, assinalou Abe, junto 

a Obama no Gabinete Oval da Casa 
Branca.

Abe e Obama também conver-
saram sobre as crescentes tensões en-
tre Japão e China, apesar de ambos 
adotarem um tom mais comedido 
em seus comentários públicos.

A visita acontece menos de duas 
semanas depois que a Coreia do Nor-
te realizou seu terceiro teste nuclear, 
em desafio às sanções internacionais 
apoiadas pelo aliado mais próximo 
de Pyongyang, a China.

EUA e Japão vão agir contra a Coreia
TESTE NUCLEAR

“A insuficiência 
respiratória
do presidente
persiste e não 
é favorável”.

A Otan pode mobilizar 
entre 8 e 12 mil homens para 
a missão de formação e apoio 
do exército afegão que será co-
locada em andamento depois 
da retirada das tropas comba-
tentes no fim de 2014, indica-
ram nesta sexta-feira líderes 
americanos.

Reunidos em Bruxelas, os 
ministros da Defesa dos países 
da Otan discutiram a possibi-
lidade de mobilizar “de 8 mil 
a 12 mil soldados no âmbito 
da futura missão”, indicou um 

porta-voz do Pentágono, Geor-
ge Little, informando que “ne-
nhuma decisão” foi tomada.

 O secretário de Defe-
sa americano, Leon Panetta, 
afirmou que era prematuro 
fornecer números e que nada 
havia sido decidido a respeito. 
Panetta desmentiu as decla-
rações do ministro da Defesa 
alemão, Thomas de Maiziere, 
que havia indicado anterior-
mente que estas estimativas 
(entre 8 mil e 12.mil) se refe-
riam a soldados americanos.

A imprensa america-
na afirmou recentemente, 
citando fontes da Defesa, 
que os Estados Unidos con-
servarão bem menos de 10 
mil soldados no Afeganistão 
após 2014.

Apesar da falta de defi-
nição sobre números, a Otan 
volta a confirmar que sua nova 
missão depois de 2014 no Afe-
ganistão, que estará centrada 
na formação e na assessoria 
do Exército afegão, será muito 
menor do que a atual.

Sófia (Reuters) - O presi-
dente da Bulgária disse ontem 
que vai nomear um gover-
no interino até uma eleição 
parlamentar em meados de 
maio, após a queda do primei-
ro-ministro Boiko Borisov, 
cujas medidas de austeridade 
foram alvo de protestos.

A renúncia de Borisov, na 
quarta-feira, não conteve os 
protestos contra os aumentos 

nas contas de luz no país mais 
pobre da União Europeia e 
manifestantes voltaram a se 
reunir nesta sexta-feira em 
Sófia e outras cidades.

O presidente Rosen Plev-
neliev disse que os principais 
partidos -inclusive o Gerb, 
de Borisov, e o Socialista, de 
oposição- rejeitaram a opor-
tunidade de formar um novo 
governo e que, por isso, a 

eleição deve ser antecipada. 
Originalmente, ela estava pre-
vista para julho.

“Estamos nos encami-
nhando para um governo 
provisório. Concordamos que 
o cronograma possível para 
as próximas eleições será no 
fim de abril ou até meados de 
maio”, disse Plevneliev a jor-
nalistas após consultas com 
os partidos.

Otan pode manter até 12 mil 
homens em missão após 2014

Bulgária terá eleição antecipada
após queda do primeiro-ministro  

AFEGANISTÃO

CRISE POLÍTICA

FOTO: Divulgação
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Botafogo e Treze já
garantidos na final do 
Campeonato Paraibano

revelação

Paraibano é destaque no tênis
Eduardo Zaccara, de 
13 anos, já tem várias 
conquistas nacionais

Neste ano, o paraibano 
Eduardo Zaccara já venceu 
duas etapas do Campeonato 
Brasileiro de Tênis de Cam-
po Infanto-Juvenil. Agora, o 
próximo desafio do tenista 
já tem data e local marcado, 
será nos dias 6 a 14 de abril, 
em Natal-RN, na primeira 
etapa do Circuito Nacional 
Correios Infanto-Juvenil de 
Tênis. Para competir na eta-
pa de abertura do evento 
nacional, o tenista paraibano 
treina três horas por dia, de 
segunda à sexta, no Centro 
Tenístico, localizado no bair-
ro do Altiplano.

A primeira conquista de 
Eduardo no Brasileiro foi al-
cançada na cidade de Natal, 
onde foi realizada a quinta 
etapa da competição, entre os 
dias 24 e 28 de janeiro. Neste 
evento, Eduardo foi campeão 
de duplas na categoria até 14 
anos. O segundo triunfo do 
paraibano na competição na-
cional ocorreu em Fortaleza, 
nos dias 29 de janeiro a 2 de 
fevereiro. Na participação do 
tenista na capital cearense, o 
atleta conquistou o título de 
campeão da etapa na moda-
lidade simples, também em 
sua categoria, até 14 anos.

Denominado Circuito 
Rota do Sol, o evento que é 
promovido pela Confedera-
ção Brasileira de Tênis (CBT) 
e acontece todos os anos no 
mês de janeiro foi disputado 

Herbert Clemente
Especial para A União

em cinco capitais do Nordes-
te. Salvador, Aracaju, Recife, 
João Pessoa e Natal foram as 
cidades que sediaram a com-
petição em 2013. Fortaleza 
ainda realizou uma etapa 
extra depois de disputadas 
àquelas previstas no Circuito.

Aos 13 anos, Eduardo 
Zaccara é um dos principais 
destaques do tênis paraiba-
no. O atleta começou a prati-
car a modalidade com os sete 
anos de idade e hoje soma 
mais de trinta conquistas em 
competições locais e regio-
nais. Os números se referem 
apenas aos eventos em que 

Eduardo terminou como pri-
meiro ou segundo colocado.

Segundo a mãe do tenis-
ta paraibano, Renata Zaccara, 
Eduardo gostaria de seguir 
os passos do seu ídolo, Ro-
ger Federer, e construir uma 
carreira como tenista profis-
sional, mas as dificuldades 
encontradas para praticar o 
esporte em alto nível no Es-
tado podem impedir que o 
sonho do atleta de 13 anos se 
concretize.

“Querer ser profissional 
ele quer muito, mas aqui na 
Paraíba é bem difícil, princi-
palmente pelo fato da gente 

não ter uma equipe no nível 
dos outros estados”, afirmou 
Renata, que também enfati-
zou a necessidade de melho-
rar o quadro de professores 
da modalidade na Paraíba 
para melhorar o nível técnico 
dos atletas e, consequente-
mente, a participação dos te-
nistas do Estado nos eventos 
nacionais.

Apesar de ter subido no 
pódio em diversos torneios 
locais e regionais, Eduardo 
já participou de competições 
no Sul do país. De acordo com 
Renata, na medida do possí-
vel ela e o pai dele, Eduardo 

Nunes, enviam o tenista para 
participar de eventos em ou-
tras regiões do país, onde há 
uma maior concentração de 
atletas com alto nível técnico. 
Desta forma, o paraibano tem 
a possibilidade de ganhar 
mais experiência e crescer no 
esporte.

Falta de apoio
Apesar de se tratar de 

um esporte com um núme-
ro ainda limitado de atletas 
por conta das despesas com 
material e da falta de apoio à 
modalidade, o tênis paraiba-
no conta com mais nomes de 

destaque além de Eduardo 
Zaccara. Na modalidade de 
quadra, o Estado tem Eduar-
do Galdino, Luiz Carlos Pon-
tes, Pedro Pinassi, Jadielson 
Araújo, Amanda Pontes, Júlia 
Ramalho e Laura Delai como 
principais representantes 
nas competições.

No Brasileiro de Tênis de 
Campo Infanto-Juvenil, even-
to disputado entre o final de 
janeiro e começo de fevereiro 
deste ano, a Paraíba esteve 
no pódio com Júlia Ramalho, 
Amanda Pontes, Jadielson 
Araújo e Eduardo Galdino.

Pelo feminino, Júlia Ra-
malho ficou com a segunda 
colocação na categoria de 
duplas até 14 anos, na eta-
pa de Aracaju. Amanda Pon-
tes também foi vice-campeã 
de duplas em João Pessoa, 
na categoria até 14 anos, e 
vice-campeã de simples na 
etapa de Natal, na categoria 
até 12 anos. Já no masculi-
no, Jadielson foi campeão de 
simples na categoria 18/25 
anos, na etapa de João Pes-
soa, e Eduardo Galdino foi 
vice-campeão de duplas em 
três etapas do Brasileiro, na 
categoria até 14 anos.

No tênis de praia a Pa-
raíba também teve bons re-
sultados recentemente com 
as duplas Giba/Igo e Hanna/
Socorro. As duas parcerias 
disputaram o I Pirangi Open 
de Beach Tennis, torneio rea-
lizado em janeiro na Praia 
de Pirangi, no Rio Grande do 
Norte. Os atletas do mascu-
lino sagraram-se campeões 
do evento, enquanto que as 
meninas subiram no pódio 
como vice-campeãs do tor-
neio potiguar.

Eduardo Zaccara vai competir no Circuito Nacional em Natal-RN Outros tenistas paraibanos que estão brilhando nas quadras

FOTOS: Divulgação

 Até o dia 22 de março 
as empresas interessadas em 
participar da XXII edição dos 
Jogos Industriais/2013 da Pa-
raíba, que acontecerão no mês 
de abril, podem se inscrever 
na Unidade do Distrito Indus-
trial e nas cidades de Bayeux, 
Rio Tinto, Guarabira, Campina 
Grande, Patos e Sousa. A dis-
puta terá várias modalidades, 
como atletismo, dama, dominó, 
futebol de campo, futebol sete 
máster, futsal, máster, futvolei, 
jogo de botão, natação, sinuca, 
voleibol, voleibol de areia, tênis 
de quadra e de mesa e xadrez 
misto. A previsão é reunir mais 
de 5 mil atletas das indústrias, 
com mais 110 empresas, supe-
rando em 10% o número de 
inscritos do ano passado. 

Na etapa regional da 
Bahia, que aconteceu o ano 
passado, 45 paraibanos con-
quistaram os primeiros lu-
gares no pódio, com desta-
que para o time do voleibol 
masculino da Coteminas, 
obtendo o tetracampeonato 
nordestino. Outra sensação 
foi o medalhista de ouro, Luiz 
Meira Filho, no atletismo, da 
empresa Interbloco. Eles irão 
representar o Nordeste na 
etapa nacional, que ocorrerá 
no mês de junho, no Rio de 
Janeiro. 

Para o professor Joseval-

do Lopes, responsável técnico 
do Sesi, os resultados alcan-
çados pelos atletas paraiba-
nos nas modalidades coleti-
vas e individuais, refletem o 
nível técnico obtido nas pre-
parações físicas e técnicas. 

Segundo ele, os partici-
pantes estão levando a sério 
e buscando fazer o melhor a 
cada dia nas competições que 
estão ocorrendo dentro e fora 
do Estado. “Reflete o bom 
trabalho que está sendo fei-
to em todas as modalidades, 
justificando o nível técnico 
dos paraibanos. Espero que 
possamos fazer outra compe-
tição de alto nível e superar a 
disputa anterior”, avaliou. 

Outro grande exemplo da 
Paraíba é o time de futsal (mas-
culino) da indústria Cambuci 
Penalty de Bayeux, que repre-
sentou o Brasil e conquistou 
o título mundial de 2010, na 
Bulgária. Segundo Josevaldo,  
outra conquista internacional 
e importante para o Estado, 
que mostra os talentos que te-
mos que incentivar em todos 
os desafios. “Foi uma conquis-
ta sensacional que ficará na 
história dos Jogos Industriais 
da terra. Exemplos que podem 
ocorrer com outras modalida-
des para que possamos buscar 
novos títulos no exterior”, dis-
se o professor.

Empresas têm prazo até 
março para inscrição

JoGoS INDUSTrIaIS

Paraibano se destaca e avança
qUarTaS De FINal

Wellington Sérgio 
wsergionobre@yahoo.com.br

 O paraibano Álvaro Fi-
lho e o parceiro Thiago/SC 
foram os destaque ontem, 
no  primeiro dia do Circui-
to Banco do Brasil Vôlei de 
Praia, no Cabo Branco, em 
João Pessoa. Na primeira 
rodada a dupla venceu Íca-
ro e Luizão (PB/AM) por 2 
sets a 1 (parciais de 21/10, 
19/21 e 15/11), enquanto na 
segunda, derrotou Gilmá-
rio e Renatão pelo mesmo 
placar (parciais de 22/20, 
17/21 e 16/14), alcançando 
vaga para as quartas de fi-
nal, que acontecem hoje, a 
partir 9h, no mesmo local. 
Além de Álvaro e Thiago, 
estão presentes na disputa, 
as parcerias Pedro Solberg/
Bruno Schmidt (RJ/DF), Ali-
son/Emanuel (ES/PR) e Ricar-
do/Pedro Cunha (BA/RJ). 

Com duas vitórias e 
uma derrota, Harley/Ben-
jamin (DF/MS), Márcio/Fer-
nandão (CE/ES), Evandro/
Vitor Felipe (RJ/PB) e Gilmá-
rio/Renatão (PB) também 
passaram de fase. Além de 
Álvaro e Thiago, também 
passaram às quartas de fi-
nal da etapa paraibana as 

parcerias Pedro Solberg/
Bruno Schmidt (RJ/DF), Ali-
son/Emanuel (ES/PR) e Ri-
cardo/Pedro Cunha (BA/RJ). 

Os cruzamentos das 
quartas, que abrirão a ro-
dada e jogos de hoje, são 
Pedro Solberg/Bruno Sch-
midt x Evandro/Vitor Felipe, 
Thiago/Álvaro Filho x Gilmá-
rio/Renatão, Ricardo/Pedro 
Cunha x Harley/Benjamin e 
Alison/Emanuel x Márcio/
Fernandão. Os duelos se es-
tenderão até as 13h, com 
as semifinais acontecendo a 
partir das 17h50. As finais e 
disputas de terceiro lugar se-
rão definidas amanhã, às 9h. 

No feminino, a alagoa-
na Talita e a cearense Taiana 
venceram a pernambucana 
Maria Elisa e a cearense Ju-
liana, por 2 sets a 1 (parciais 
de 14/21,21/16 e 15/13). Lili 
e Rebecca (ES/CE) derrota-
ram Thati e Érica Freitas (PB/
MG) por 2 sets a 0 (parciais 
de 21/16 e 21/14). Estão pre-
sentes nas quartas de final, 
Ágatha/Bárbara Seixas (PR/
RJ) x Lili/Rebecca, Talita/
Taiana x Josi/Raquel (SC/
RJ), Vivian/Shaylyn (PA/CE) 
x Karin/Pri Lima (SUE/RJ) e 
Maria Clara/Carolina (RJ) x 
Juliana/Maria Elisa.

FOTO: Ortilo Antônio

As finais acontecem amanhã na Praia do Cabo Branco 



Eco Pedal vai desbravar as 
belezas da Serra do Talhado

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de fevereiro de 2013

AMADOR

Segurança nos 
estádios

Ao longo dos meus aproximadamente trinta e cinco 
anos militando no futebol e com pouco mais de dez na 
imprensa esportiva, não consigo deixar de falar que o fu-
tebol a cada momento me ensina e seus balacubacos só 
aumentam a minha expectativa em relação ao que pode 
acontecer no piscar dos olhos.

Depois de testemunhar muitos absurdos,  hoje fico 
me perguntando o que pode levar a uma torcida usar 
artefatos de fogo dentro de uma concentração de 
pessoas em um evento público. Conversando com meu 
amigo Bruno filho, comentarista do Antena Esportiva da 
CBN, fiquei sabedor de como realmente aquele fatídico 
incidente na Bolívia tirou a vida de um garoto de 14 anos, 
e sem perder a oportunidade público o que escreveu 
Bruno sobre o caso.. 

“Tivemos mais um caso fatal envolvendo o futebol e 
aconteceu na Bolívia. Fui em busca de informações com 
quem estava lá e me foi dito tratar-se de absoluta fata-
lidade. Não foi proposital o arremesso do artefato bélico 
no menino boliviano que veio a falecer. Falei com quem 
estava a 1 metro do acontecido, na arquibancada.

Porém isso não isenta a torcida de responsabilida-
de. De forma nenhuma um sinalizador pode estar dentro 
de uma praça de eventos, seja qual for. Recentemente 
tivemos o caso da boate gaúcha que é prova disso que 
escrevo. O problema é descobrir como estes rojões en-
tram nas dependências dos Estádios pelo mundo inteiro.

Tratando-se de objeto proveniente das Forças 
Armadas estranho vê-los nas mãos dos incautos, na 
maioria das vezes jovens que ainda não tem o necessário 
discernimento e a visão ampla do que é certo e errado. 
Infelizmente aconteceu mais uma tragédia e ninguém vai 
fazer nada. A família do menino vai chorar e amargar esta 
infinita tristeza.

A pedido de Ronaldo, transfiro este problema para 
a nossa capital João Pessoa. Tivemos um teste de fogo 
no último final de semana com a partida entre Botafogo 
e Treze sendo realizada no acanhado Estádio da Graça 
e com uma torcida só. Graças a Deus deu tudo certo, 
nenhum incidente, e com prazer parabenizamos a gloriosa 
Polícia Militar que trabalhou muito bem.

A preocupação agora é com o segundo turno, aonde 
teremos pelo menos mais duas provas de fogo, antes 
é claro de falarmos sobre finais de campeonato. Vamos 
ter mais um Botafogo e Treze e teremos também um 
Botafogo e Campinense. Dois trabalhos de “Hércules” 
para nossa corporação. Rezemos de novo torcendo que 
acabe tudo bem.

Pensando nas finais, aonde o Botafogo e o Treze já 
estão e receberão a presença do Campinense, quem sabe 
possamos fazer um esforço em conjunto e tentar liberar 
o Almeidão.  Não só um ato que abrilhantaria o espetá-
culo, mas que minimizaria consequências nefastas. Todos 
unidos imagino que possamos conseguir. Dirigentes, 
imprensa e a própria torcida clamando.

Sensibilizaremos nosso governador e assim certa-
mente ele fará esforços para pelo menos entregar o 
simpático José Américo  em condições,  senão totais, 
parciais de uso. Estamos precisando de união na Pa-
raíba, quem fala isso é alguém de fora que aprendeu a 
amar este pavilhão preto e vermelho com esta palavra 
mística Nego.

Quem vem de fora, acaba enxergando melhor, não 
sofre influências da terra e nem torce por nenhum  dos 
times. Apenas analisa. Faltam ainda praticamente 50 
dias, tempo suficiente para trabalhar pela vida e não pela 
morte. Não vamos manchar nosso campeonato e longe 
de poder correr o risco de perder um de nossos filhos, 
jovens que nós ensinamos a amar o futebol.

ANAF
Basta trocar algumas palavras sobre arbitragem de 

futebol com Marco Antônio Martins para o interlocutor 
perceber que o atual presidente da Associação Nacional 
dos Árbitros de Futebol (ANAF) é um homem que domina 
plenamente o assunto, não apenas em relação a avalia-
ção da conjuntura do universo do apito e das bandeiras, 
mas também os meandros políticos e jurídicos que o 
envolvem.

Na sua opinião o modelo de arbitragem no Brasil 
está falido, nós temos que mudar o vínculo dos árbi-
tros, a forma dos árbitros atuarem. Entendo que a nova 
estrutura passa pela profissionalização, com organização 
melhor e mais apoio ao árbitro.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Mais de 250 ciclistas 
estão sendo esperados
na cidade de Santa Luzia

Conhecida por servir de 
cenário para o curta-metra-
gem “Aruanda” (1960) - do-
cumentário de Linduarte No-
ronha -, a serra que abriga a 
comunidade quilombola “Ta-
lhado”, localizada na zona rural 
do município de Santa Luzia, 
será palco do “2º Eco Pedal 
Talhado”, no próximo dia 10 de 
março. O evento já se consoli-
da como um dos mais impor-
tantes para os praticantes do 
ciclismo, no Sertão paraibano.

Este ano, são esperados 
em torno de 250 participan-
tes. Ciclistas de várias regiões 
da Paraíba, além dos Estados 
do Rio Grande do Norte e de 
Pernambuco já confirmaram 
presenças. A primeira edição 
do evento, em 2012, regis-
trou pouco mais de 200 par-
ticipações.

De acordo com um dos 

organizadores do “Eco Pedal 
Talhado”, o advogado Petrônio 
Nóbrega, o evento tem o ob-
jetivo de se tornar uma gran-
de confraternização entre os 
praticantes do esporte, que 
cresce a cada dia em todo o 
Estado. “Além da prática sadia 
do ciclismo, o evento tem esse 
cunho de promover um gran-
de encontro entre os adeptos 
do pedal”, salienta.

 
Percurso
 O “Eco Pedal Talhado” 

dispõe de dois percursos pa-
recidos, porém, o que muda 
é à distância e o nível de difi-
culdade. O primeiro possui 55 
quilômetros e é indicado pela 
organização aos ciclistas de 
nível técnico elevado, que cur-
tem uma boa trilha de montain 
bike com dificuldade modera-
da. Já o outro é de 42km, in-
dicado para os praticantes de 
nível intermediário.

Além disso, o aspecto vi-
sual do local chama a atenção 

dos participantes. A trilha é 
composta de serras, além de 
vegetação seca, forte presença 
de arbustos com galhos retor-
cidos e com raízes profundas, 
proveniente da caatinga que 
assola a região do Semiárido 
nordestino.

“O que seria então uma 
trilha de percurso técnico e 
dificuldade moderada? O per-
curso é um mix de tudo isso e 
foi à solução encontrada pela 
organização do evento, juntar 
algumas trilhas e assim fazer 
um caminho só pela enigmá-
tica Serra do Talhado, com tre-
chos suaves, algumas subidas 
e muitos períodos técnicos em 
suas ladeiras, para que todos 
que se inscrevam no evento, 
consigam fazer o trajeto de 
forma tranquila, porém, com 
algumas dificuldades para api-
mentar um pouco o evento”, 
diz Petrônio Nóbrega.

Inscrições
As inscrições para o “2º 

Eco Pedal Talhado” estão 
abertas. O valor é de R$ 50 
por ciclista. Todos os ins-
critos receberão camisetas 
personalizadas do evento. 
Além disso, os participantes 
contarão com um café da ma-
nhã reforçado, e com o apoio 
de ambulâncias e uma equi-
pe de socorristas, pontos de 
hidratação e carros para o 
transporte dos ciclistas que 
não conseguirem concluir o 
percurso.

Os interessados podem se 
inscrever individualmente ou 
por equipes.  Já confirmaram 
participação grupos dos mu-
nicípios de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Juripiranga, Ba-
naneiras, Sôlanea, Guarabira, 
Alagoinha, Sapé, Patos, Sousa, 
Cajazeiras, Picuí e São Mame-
de, todos da Paraíba; além de 
Recife e Timbaúba, em Per-
nambuco; e de cidades como 
Natal, Parelhas, Currais Novos, 
Jaçanã e Tangará, no Rio Gran-
de do Norte.

Bellucci compara o tênis ao futebol
Após ser derrotado na se-

gunda rodada do Aberto de Tê-
nis do Brasil, Thomaz Bellucci, 
número 38 do ranking, deixou 
a quadra do ginásio do Ibira-
puera sob vaias dos compatrio-
tas. Sozinho, tentava explicar 
na saída a razão do desempe-
nho abaixo do esperado em sua 
terra natal. Difícil dar justifica-
tivas à torcida que, segundo ele, 
é muito exigente. Acostuma-
dos com títulos no futebol, os 
brasileiros cobram mais. Para 
Belllucci, a frustração no tênis, 
muitas vezes, é parecida com a 

sentida dentro dos gramados. 
A diferença é que, em quadra, 
não há com quem dividir a res-
ponsabilidade.

“Acabamos entendendo 
mais o que cada atleta profis-
sional passa dentro da quadra 
ou, nesse caso, do campo. Mas, 
por outro lado, cada modali-
dade tem sua peculiaridade: o 
futebol tem esse aspecto de se 
tratar de um grupo em que há 
vários companheiros para te 
ajudar quando você não está 
num dia bom. Há dias que, de-
finitivamente, não seria ruim 

SEMELHANÇA

No ano passado, mais de 200 cliclistas participaram do 10 Eco Pedal da Serra do Talhado, um contato especial com a natureza

ter outros dez para dividir o 
peso e dar uma ajuda” brincou, 
em entrevista ao site oficial da 
Fifa.

Thomaz Bellucci é filho 
de palmeirenses. Por isso, car-
rega o time paulista no cora-
ção, mas não com fanatismo. 
Apesar de acompanhar os re-
sultados, o tenista diz que não 
assiste às partidas do Verdão 
no estádio, nem fica triste com 
a derrota. Em seu esporte, ele 
está acostumado a disputar 
muito torneios em apenas um 
ano. Jogamos torneios quase 
toda semana e, claro, apenas 
em uma minoria saímos cam-
peões".

Autor
“A vida de tenista ajuda a 

encarar as coisas assim. Joga-
mos torneios quase toda se-
mana do ano e, claro, apenas 
em uma minoria, saímos cam-
peões. A vida tem que seguir.

O futebol, inclusive, é um 
dos assuntos preferidos dos 
tenistas, garante Bellucci. O 
número 1 do mundo, Novajk 
Djokovic, foi até o San Siro para 
acompanhar a vitória do Milan 
por 2 a 0 sobre o Barcelona, na 
Liga dos Campeões, durante a 

semana. Para o paulista, a pai-
xão é a Copa do Mundo. E os 
outros atletas também gostam 
de discutir o assunto. Na últi-
ma competição, por exemplo, 
em 2010, na África do Sul, os 
espanhóis, campeões nos gra-
mados, aproveitaram para ti-
rar sarro.

- É o momento em que 
nossa atenção se concentra e 
em que você consegue acom-
panhar tudo, não importa 
onde esteja. Na última, está-
vamos em Wimbledon. Cada 
vez que tinha jogo do Brasil, 
procurávamos um restaurante 
com televisão. O pessoal tira 
muito sarro. A sala de joga-
dores fica monopolizada. Os 
espanhóis, depois que ganha-
ram, ficaram insuportáveis, 
dizendo que são os melhores.

O brasileiro que, depois 
de Guga, foi o segundo me-
lhor colocado na história do 
ranking da ATP, tendo chega-
do ao 21º lugar, revela ainda 
que prefere não se arriscar 
com a bola nos pés. A exigên-
cia física do tênis o deixa can-
sado, além do medo de sofrer 
qualquer lesão. Quem se di-
verte nas peladas, garante, 
são os técnicos.Tenista diz que  diferença em quadra é não dividir responsabilidade

FOTOS: Divulgação



Botafogo segue para Cajazeiras
viagem antecipada

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de fevereiro de 2013

Delegação viaja hoje para 
cumprir jogo contra o
Paraíba no domingo

Para dar um maior con-
forto aos atletas no jogo de 
amanhã, às 16h, contra o Pa-
raíba de Cajazeiras, no Está-
dio Perpetão, o Botafogo via-
ja hoje, às 8h, com destino a 
Sousa, onde ficará hospedado 
no Hotel Ribeirão. A delega-
ção só vai a Cajazeiras ama-
nhã, quando defenderá a lide-
rança isolada, com 30 pontos 
ganhos, e a invencibilidade da 
equipe no primeiro turno do 
Estadual. O objetivo é dar um 
maior descanso aos jogadores 
para que o grupo esteja mais 
tranquilo e disposto para en-
carar o time do Alto Sertão 
paraibano. Após pegar o Pa-
raíba os botafoguenses fazem 
o clássico da capital, contra o 
Auto Esporte, no dia 28 des-
te mês, às 20h30, no Estádio 
Leonardo Vinagre da Silveira, 
a Graça, em Cruz das Armas, 
pela última rodada dos jogos 
de volta do primeiro turno da 
competição.  

Apesar da boa coloca-
ção e a fase positiva que vem 
atravessando, onde venceu 
nove jogos e empatou três, 
nas doze partidas disputa-
das, o treinador Marcelo Vi-
lar frisou que não vai poupar 
ninguém nesta reta final de 
turno. De acordo com o co-
mandante alvinegro o obje-
tivo é manter o trabalho, de-
terminação, postura e buscar 
os resultados positivos. “Não 
tem porque mudar o plane-
jamento que traçamos para 
a primeira fase. Quero o gru-
po concentrado e disposto 
a conseguir outras vitórias 
para terminar na liderança 
isolada”, frisou. Com rela-
ção a encarar um adversário 
com possibilidades de ser 
rebaixado para a Segundo-

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

na/2014, Marcelo, afirmou 
que a seriedade será a mes-
ma dos outros jogos, mesmo 
com a vaga garantida na fase 
final do Estadual. Segundo 
ele, futebol se vence nas qua-
tro linhas do gramado. 

“Não há moleza em ne-
nhum jogo, principalmente 
quando o adversário está 
numa situação difícil e com-
plicada atuando em casa. Vou 
alertar o grupo que temos 
uma meta a ser cumprida e 
a seriedade tem que se fazer 
presente em todas as parti-
das”, advertiu. Para este com-
promisso o alvinegro não terá 

o zagueiro André Lima e o ata-
cante Vanderley, que recebe-
ram o terceiro cartão amarelo. 
Podem ocupar a vaga, Osmar 
(zagueiro) e Edgar (atacante), 
que formaria o setor ofensivo 
com Warley. Em compensa-
ção, terá o retorno do meia 
Doda, que cumpriu suspensão 
automática. Fábio Neves pode 
ser sacado da equipe para dar 
lugar ao ex-trezeano. Sobre os 
erros cometidos pela defesa, 
que levou dois gols, na golea-
da de 9 a 2, diante do Cruzeiro 
de Itaporanga, na última quar-
ta-feira, no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a Graça, o 

ex-técnico do Galo da Borbo-
rema, disse que o momento é 
de trabalhar para corrigir os 
erros nos próximos desafios.  
“Time que busca o título não 
pode vacilar como ocorreu na 
partida anterior. Fomos dis-
plicentes e levamos gols que 
podiam prejudicar. Vamos 
corrigir e colocar ordem na 
casa”, avaliou. 

Reforços 
Com relação a reforços 

o vice-presidente de futebol, 
Ariano Wanderley, frisou que 
novas contratações podem 
acontecer no segundo turno 

do Campeonato Paraibano. 
Ele ressaltou que a diretoria e 
comissão técnica estão satis-
feitos com o elenco, mas com 
possibilidades de chegarem 
novas caras para o alvinegro 
da capital, dependendo da 
solicitação do treinador Mar-
celo Vilar. “Estamos bem e 
fazendo uma bela campanha 
com o grupo que foi formado. 
Poderemos até fazer novas 
contratações, mas iremos 
aguardar a próxima fase da 
disputa e saber do técnico a 
necessidade de buscar ou-
tros jogadores”, comentou o 
dirigente. Na política de va-

lorizar e dar experiência aos 
jogadores da base o Botafo-
go vem emprestando atletas 
para o futebol nordestino. 

Após emprestar o atacan-
te Cláudio ao Chã Grande-PE 
o time da Maravilha do Con-
torno cedeu Toninho (lateral 
direito) e Marquinhos (meia) 
que defenderão o Itapipoca-
CE. “Uma forma de valorizar 
nossos jogadores que atuarão 
em outros centros e ganharão 
experiências. Estamos investin-
do na prata da casa colocando 
os jogadores para atuarem em 
times de outros estados da re-
gião”, observou Ariano. 

Tudo é festa no Botafogo e o time pode conquistar por antecipação o primeiro turno do Campeonato Paraibano de 2013 amanhã se vencer o Paraíba no Perpetão

FOTO: Fábio Fernandes/Divulgação

 Desde o início do Campeona-
to Paraibano, que os dois clubes 
estão sobrando e há uma diferen-
ça de nível muito grande entre 
estas duas equipes e as demais. A 
duas rodadas do encerramento da 
primeira fase, o Botafogo já tem 
13 pontos a mais do que o terceiro 
colocado, o CSP, que após a vitória 
sobre o Atlético retornou ao pos-
to de terceira melhor equipe da 
competição.

O Belo ainda está invicto e 
tem também o artilheiro do cam-
peonato, o atacante Warley, com 
9 gols. O Belo terá ainda dois jo-
gos e pode chegar a 36 pontos. 
Amanhã, enfrenta o Paraíba, no 
Perpetão, em Cajazeiras. E fechan-
do a sua participação na primeira 
fase, encara o Auto Esporte, no 
Estádio da Graça, em João Pessoa.

O Treze tem 26 pontos, 4 a 
menos do que o Botafogo, mas 
ainda tem chances de assumir a 
primeira colocação. O Galo abriu 
8 pontos para o terceiro coloca-
do, e a exemplo do Botafogo, 
não pode mais ser alcançado por 
nenhuma outra equipe. Após 
a estreia com vitória do técnico 
Lourival Santos, o clube promete 
reforços para a segunda fase da 
competição. Thiago Chulapa é o 
artilheiro do time com 8 gols. O 
Alvinegro enfrenta segunda feira 
o Atlético, em Cajazeiras e no úl-
timo jogo da fase, receberá o CSP, 
em Campina Grande.

Warley assume a artilharia
A cada rodada, a situação 

de Paraíba e Cruzeiro se com-
plica mais no Campeonato 
Paraibano. Nesta décima-se-
gunda, o clube de Itaporan-
ga, lanterna da competição 
com apenas 7 pontos, levou a 
maior goleada do campeona-
to, 9 a 2 para o Botafogo, em 
João Pessoa. O Paraíba teve 
melhor sorte, mas também 
não conseguiu a sua segun-
da vitória, e não foi além de 
um  empate com o Nacional 
de Patos, até então um adver-
sário direto na luta pelo re-
baixamento. O resultado foi 
desastroso, porque o Canário 
do Sertão agora não pode ser 
mais alcançado pelos dois clu-

bes que hoje estão na zona de 
rebaixamento.

Para o Cruzeiro, só um 
milagre salvaria o time do re-
baixamento. Domingo, o clu-
be enfrenta um adversário 
direto na luta contra o rebai-
xamento, o Auto Esporte. O 
jogo é na casa do adversário, 
em João Pessoa e caso o Al-
virrubro consiga pelo menos 
um empate, elimina de vez as 
chances do clube sertanejo. 
Para este jogo o Paraíba não 
terá dois jogadores expulsos 
contra o Botafogo e também 
o goleiro Aranha, que deixou 
o clube criticando o presiden-
te Nosman por não pagar os 
salários em dia e não dar ne-

nhuma condição para que os 
atletas desempenhem suas 
funções de forma profissional.

No Paraíba, a situação é 
um pouco melhor, mas com 8 
pontos, tem de vencer os dois 
jogos restantes, contra Bota-
fogo e Cruzeiro e torcer para 
que o Auto não consiga somar 
3 pontos em dois jogos. Para 
piorar as coisas para o lado 
da Cobra Coral do Sertão, o 
técnico Jorge Pinheiro pediu 
demissão após o empate com 
o Nacional. Este foi o terceiro 
treinador do clube no atual 
Campeonato Paraibano. Antes 
o time tinha sido dirigido por 
Edson Ferreira  e Luís Carlos 
Mendes. (IV)

Cruzeiro e Paraíba devem disputar 2a Divisão

treze tem 
4 pontos a 
menos que o 
Botafogo, mas 
está garantido 
nas finais do 
campeonato 
paraibano 

Ao contrário do ano passado quando foi um dos destaques do Estadual, o Paraíba só tem decepcionado
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NACIONAL
& Mundo

Doze torcedores foram 
indiciados por promotora 
pela morte de garoto 

A Justiça da Bolívia de-
cidiu, após três horas de 
audiência, decretar a prisão 
preventiva dos 12 corintia-
nos que estão detidos em 
Oruro desde a tragédia da 
última quarta-feira. A novi-
dade encerra, ao menos nes-
te primeiro momento, a ex-
pectativa dos brasileiros de 
responder ao processo em 
liberdade. Os torcedores de-
tidos devem ser agora trans-
feridos para um presídio bo-
liviano, onde ocuparão celas 
comuns.

A decisão da Justiça foi 
confirmada pelo ministro 
conselheiro da embaixada 
do Brasil na Bolívia, Eduar-
do Saboia. Saboia foi a Oruro 
ontem acompanhar in loco 
os desdobramentos da mor-
te do jovem boliviano Kevin 
Douglas Beltran Espada, de 
14 anos.

Kevin Douglas morreu 
após ser atingido no olho por 
um sinalizador enquanto as-
sistia ao jogo entre San José e 
Corinthians na última quar-
ta-feira, pela Libertadores. 
Imagens da partida mostram 
que o artefato pode ter sido 
disparado da área em que a 
torcida corintiana estava

Baseada nessas imagens 
e outros indícios, uma pro-

Corintianos vão para presídio
MORTE NA LIBERTADORES

O Inter está formado. O 
trabalho realizado na última 
quinta-feira não foi um des-
piste. Dunga iniciará o Gre-
Nal com Ronaldo Alves na 
zaga e Ygor no meio.

O técnico evitou o mis-
tério e confirmou o time que 
disputará o clássico de ama-
nhã, às 16h, no Centenário, 
em Caxias pelas quartas de 
final da Taça Piratini, o pri-
meiro turno do Gauchão. 
Mesmo que Ygor não tenha 
realizado nenhuma partida 
na temporada, porque sofreu 
lesão na panturrilha direita, 
o volante começará o clássi-
co ao lado de Josimar.

“Fisicamente, o Ygor está 
pronto. Ele treina há mais de 
10 dias. Vai sofrer um pouco 
com o ritmo de jogo e preci-
sar encaixar as suas caracte-
rísticas na equipe”, afirmou.

A outra dúvida que pai-
rava era entre Ronaldo Alves  
e Juan. O primeiro começou o 
ano como titular, já que Juan 
se recuperava de uma lesão 
muscular na coxa esquerda. 
Suas atuações agradaram 
Dunga e ele jogará ao lado de 
Rodrigo Moledo. “O Ronaldo 
teve oportunidades, está bem 
e vai para o jogo”, garantiu.

O Inter atuará com Mu-
riel; Gabriel, Rodrigo Mole-
do, Ronaldo Alves e Fabrício; 
Ygor, Josimar, Fred e D’Ales-
sandro; Diego Forlán e Lean-
dro Damião. O Gre-Nal come-
ça às 16h.

Público
Da dificuldade uma 

oportunidade. É assim que o 
Inter vê a mudança de casa 

Gre-Nal agita a cidade de 
Caxias pelo gauchão 2013

RIO GRANDE DO SUL

Titular do Flamengo desde a es-
treia do time no Campeonato Carioca, 
Rafinha assumiu a camisa 11 rubro-ne-
gra e tem sido um dos destaques do 
time na competição. Além das boas 
atuações, o atacante fez dois gols, 
conquistou espaço com o técnico Do-
rival Júnior e virou xodó da torcida. O 
antigo dono do número, porém, deve 
jogar contra o Olaria hoje, em Volta 
Redonda, pela última rodada da fase 
classificatória da Taça Guanabara. O 
meia Renato, que deve substituir Elias, 
sempre usou a 11 no Rubro-Negro, 
mas tem sido reserva da equipe atual-
mente. Diante da possibilidade de co-
meçar sua primeira partida no ano, ele 
espera ter a camisa de volta.

“Espero que sim. É um número 
que sempre usei na minha carreira, 
principalmente aqui no Flamengo, 
desde 2005. Cheguei a usar a 9 e a 10, 
mas foi por pouco tempo. Com a 11 
criei identificação com a torcida. Gos-
taria de usar, sim. Mas se o treinador 
achar que não devo usar, vou respeitar 
e não vou criar problema. Mas seria 
bom usar a 11 novamente”, disse.

O jogador chegou ao clube em 
2005 e ficou até 2007 em sua primeira 
passagem. De volta em 2010, retomou 
a camisa 11 e ficou com ela até o fim 
do ano passado. Quando jogou nos 
Emirados Árabes, defendeu Al Nasr e 
Al Shabab, entre 2007 e 2010. No pri-
meiro clube, usou a 17. Com a transfe-
rência, voltou ao número tradicional.

“Usei a 17 porque havia um joga-
dor que usava a 11 há muito tempo, 
era como eu aqui. Havia uma identifi-
cação muito grande”, explicou.

Nesta temporada, o departamen-
to de futebol do Flamengo aboliu a 

Rafinha e Renato Abreu 
disputam a Camisa nº 11

CONTRA O OLARIA

numeração fíxa. Nas partidas do Cam-
peonato Carioca, o time tem usado ca-
misas de 1 a 11 sem o nome dos atletas 
nas costas. Ainda assim, alguns têm 
seus números definidos. Léo Moura 
veste a 2, Ibson é o 7, Elias chegou e fi-
cou com a 8, e Carlos Eduardo estreou 
a 10 no domingo passado, que vinha 
sendo usada por Nixon, mas não tinha 
um dono há quase nove meses, desde 
a saída de Ronaldinho Gaúcho.

Caso Renato retome a 11, Rafinha 
teria a 8 de Elias como opção para usar 
na partida contra o Olaria. As equipes 
se enfrentam no estádio Raulino de 
Oliveira, às 18h30m (de Brasília), pela 
última rodada da fase classificatória 
da Taça Guanabara, primeiro turno do 
Campeonato Carioca. Com 19 pontos, 
o Rubro-Negro já está classificado para 
as semifinais com a melhor campanha 
do turno.

De volta ao time, Renato não abre mão da 11
do Beira-Rio para o Cente-
nário, em Caxias do Sul, até 
setembro desta temporada. É 
a chance de dobrar o número 
de fiéis na Serra.

Atualmente com 102.857 
sócios, o clube conta com 
10.080 na região. O vice-pre-
sidente de comunicação social 
Norberto Jacques Guimarães 
aposta que a oportunidade 
em ter o Inter próximo por 
um longo período empolgará 
os colorados a se cadastrarem 
para poder acompanhar os jo-
gos de Gauchão, Copa do Bra-
sil e Brasileirão.

“A gente espera dobrar 
este número até o final do 
ano. O Centenário comporta 
25 mil pessoas. Dos 10 mil 
que temos na Serra, só 2 mil 
têm acesso garantido (sócio 
contribuinte). Os outro oito 
mil pagam a metade. O colo-
rado vai aproveitar para ver 
jogos que nunca podia com-
parecer”, explicou.

Guimarães lembra que 
a Serra é uma das regiões 
mais ricas do estado. Para 
conquistar o público, o clube 
promoverá inúmeras ações 
pelas cidades. A ideia é reali-
zar almoços consulares antes 
das partidas.

“É uma grande oportu-
nidade que a dificuldade nos 
trouxe. Antes de cada jogo, 
ocorrerá um almoço consu-
lar em cidades diferentes. 
Passaremos por Carlos Bar-
bosa, Flores da Cunha, Bento 
Gonçalves. O pessoal vai sair 
do almoço e irá junto para o 
jogo”, afirmou.

O Inter abrirá ainda uma 
Central de Atendimento ao 
Sócio (CAS) no Estádio Cen-
tenário. O clube espera um 
público médio de 15 mil tor-
cedores. Os sócios que não 
precisam comprar ingressos, 
assim como era no Beira-Rio, 
precisará fazer o check-in 
para confirmar sua presença.

O confronto promete muitas emoções pelo primeiro turno

Foto: Vipcomm

Foto: Divulgação

motora boliviana indiciou na 
última quinta-feira, os 12 tor-
cedores pela morte de Kevin. 
Ontem, a Justiça da Bolívia os 
ouviu e resolveu mantê-los 
presos até o julgamento ou 
uma segunda ordem, disse 
Saboia. A título de compara-
ção, no Brasil, a prisão pre-
ventiva tem prazo máximo de 
60 dias (30 dias prorrogáveis 
por mais 30 dias).

 A decisão da Justiça bo-
liviana não agradou o repre-

sentante do governo brasi-
leiro. Logo após a audiência, 
Saboia dirigiu-se imediata-
mente ao gabinete da pro-
motora que indiciou os co-
rintianos para questioná-la 
a respeito dos indícios que a 
levaram a solicitar que os tor-
cedores permaneçam presos.

“Eu vou falar com a pro-
motora para saber com base 
em que ela os indiciou”, afir-
mou Saboia, em entrevista. 
“É preciso que haja fortes in-

dícios para que uma pessoa 
seja mantida presa sem ter 
sido julgada. Tenho dúvida de 
que eles existem nesse caso”, 
afirmou.

Saboia disse que, duran-
te a audiência judicial, os 12 
torcedores presos pediram 
para ver os vídeos do dispa-
ro do sinalizador que teria 
matado Kevin. Os brasileiros 
se colocaram à disposição da 
Justiça para ajudar a iden-
tificar o autor do disparo. 

O vídeo, entretanto, não foi 
exibido na sessão. “Eles estão 
dispostos a ajudar, mas não 
tiveram a possibilidade”, con-
tou o ministro conselheiro.

Sem poder ajudar nas 
investigações e agora presos 
preventivamente, os corin-
tianos foram transferidos 
para um presidio ontem. Lá, 
podem até dividir celas com 
presos comuns bolivianos, 
o que preocupa o governo 
brasileiro.

Os torcedores estão com a prisão preventiva decretada até que o verdadeiro autor da morte do menor Kevin seja descoberto

Foto: Divulgação

Torcidas não 
aceitam punição

As principais torcidas 
organizadas do Corinthians 
prometem dar demonstração 
de força na reação contra a 
punição de jogos com portões 
fechados na Libertadores, im-
posta pela Conmebol em razão 
da morte do torcedor bolivia-
no na última quarta-feira. Os 
uniformizados admitem se 
articular para cercar o estádio 
para apoiar o time. A Conme-
bol anunciou na noite da última 
quinta-feira que o Corinthians 
jogará seus jogos como man-
dante na Libertadores com 
portões fechados. Fora de casa, 
a torcida terá entrada vetada. A 
medida vale preventivamente 
por 60 dias, até que uma deci-
são final seja decretada.

O Corinthians foi punido 
em razão do suposto envolvi-
mento de seus torcedores na 
morte do adolescente bolivia-
no Kevin Beltrán Espada, atin-
gido por um sinalizador que 
partiu do setor brasileiro da ar-
quibancada, durante o empate 
entre o atual campeão e o San 
José por 1 a 1.  

“Às vezes proibir é até pior. 
A gente sabe que a torcida co-
loca 36 mil dentro do Pacaem-
bu. Lá fora cabem 200 mil, uma 
força bem maior”, disse Diego 
Batista, diretor da Torcida Ca-
misa 12.



Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            836,19
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009494
Responsavel.: LIVRARIA SEARA LTDA
CPF/CNPJ....: 005452593/0002-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.100,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009186
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 058900474-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            889,95
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009515
Responsavel.: MUCIO DE ASSIS COUTINHO DE 
ARAUJO.
CPF/CNPJ....: 031710744-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            733,34
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009289
Responsavel.: MARIA DO CARMO SILVA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 010452194/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            640,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009843
Responsavel.: MARCIO GARCIA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 022320704-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008175
Responsavel.: MARIA DA GRACA SILVA
CPF/CNPJ....: 127184753-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008174
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE 
WANDER
CPF/CNPJ....: 017206373/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            423,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009305
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ....: 004467277/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007963
Responsavel.: MICHELLE MACIEL DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 068617544-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007924
Responsavel.: MARTA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 015870622/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,40
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009518
Responsavel.: PUREZA MARIA PONTES
CPF/CNPJ....: 425048214-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            447,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008509
Responsavel.: QUEIROZ CONST INC LTDA
CPF/CNPJ....: 010689802/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.620,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009684
Responsavel.: ROBERTO MACHADO CAMPOS JR 102A
CPF/CNPJ....: 645400654-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            451,24
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008405
Responsavel.: R GONCALVES E CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 005967982/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            433,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008897
Responsavel.: STEPHANNO GUIDO ALVES PAIVA
CPF/CNPJ....: 013726546/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            283,51
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009307
Responsavel.: SOLANGE DOMINGOS DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 007814446/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.349,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009015
Responsavel.: TIFFY KIDS VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ....: 010934166/0002-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,81
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008622
Responsavel.: THAIS FERREIRA E SILVA 08628285466
CPF/CNPJ....: 014533758/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008474
Responsavel.: THAIS FERREIRA E SILVA 08628285466
CPF/CNPJ....: 014533758/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            394,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008562
Responsavel.: THAIS FERREIRA E SILVA 08628285466
CPF/CNPJ....: 014533758/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008681
Responsavel.: THAIS FERREIRA E SILVA 08628285466
CPF/CNPJ....: 014533758/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008508
Responsavel.: TELMA LOPES PEREIRA DE ARAUJO 
EPP
CPF/CNPJ....: 003664466/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.246,24
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008714
Responsavel.: TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ....: 003461935/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            476,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007987
Responsavel.: TEXNORD IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO LTD
CPF/CNPJ....: 008203722/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            177,39
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008139
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,  23/02/2013
----------------------------------------

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.: APICE COMERCIO DE CONFECCOES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008388818/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            851,33
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007926
Responsavel.: ADRIANA TEOFILO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 753674674-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008467
Responsavel.: ANDREA FABIANA ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 765861704-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            695,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008005
Responsavel.: ADEMAR VICENTE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 006628758-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            349,46
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008526
Responsavel.: ALEXSANDRO ARIMATEA ROSA ME
CPF/CNPJ....: 015425677/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            271,50
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007936
Responsavel.: ANIBAL RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 428324624-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.794,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009749
Responsavel.: BRUNA KATYUSKA FERREIRA DO 
NASCIMEN
CPF/CNPJ....: 105630464-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,90
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009476
Responsavel.: C & J COMERCIO E CONST.CIVIL LTDA E
CPF/CNPJ....: 004906140/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.112,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008774
Responsavel.: C & J COMERCIO E CONST.CIVIL LTDA E
CPF/CNPJ....: 004906140/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.300,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008775
Responsavel.: CFTV SIST INTELIGENTE DE SE-
GURANCA
CPF/CNPJ....: 010862502/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            709,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008472
Responsavel.: CONFORTO COMERCIO VAREGISTA 
DE COLC
CPF/CNPJ....: 008665012/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            613,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009624
Responsavel.: COMERCIAL CARVALHO E FAVA-
RETO LTDA
CPF/CNPJ....: 009085890/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            136,67
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008655
Responsavel.: C & J COMERCIO E CONST.CIVIL LTDA E
CPF/CNPJ....: 004906140/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.340,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009241
Responsavel.: ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA
CPF/CNPJ....: 005374977/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            306,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009357
Responsavel.: EMMELLY DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 057677114-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008409
Responsavel.: ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA
CPF/CNPJ....: 005374977/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            710,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009388
Responsavel.: CAIO CICERO FERNANDES LOPES
CPF/CNPJ....: 423816904-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             54,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008710
Responsavel.: EGGON PATRICK GOUVEIA DE 
ALBUQUERQU
CPF/CNPJ....: 013445802/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009820
Responsavel.: FRANCISCO BARBOSA DE ALBU-
QUERQUE FI
CPF/CNPJ....: 008696817/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            163,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008845
Responsavel.: FRANCISCO BARBOSA DE ALBU-
QUERQUE FI
CPF/CNPJ....: 008696817/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            764,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008954
Responsavel.: FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
CPF/CNPJ....: 300634694-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            301,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009574
Responsavel.: HELEN MONTEIRO E SILVA FERREIR
CPF/CNPJ....: 016801616/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.395,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008073
Responsavel.: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 070094842/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007969
Responsavel.: JOSILENE DOS SANTOS FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 068022074-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007921
Responsavel.: JOSE FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 367643294-00

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.

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009927
Responsavel.: JEBSON GOMES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 036643714-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            361,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009923
Responsavel.: JOSE OTAVIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 013186158/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,70
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008727
Responsavel.: KARIN VASCONCELOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 053059974-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008391
Responsavel.: KIM STORE ROUPAS E ACESSORIOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013613742/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008585
Responsavel.: LIDIANE DO NASCIMENTO MOURA
CPF/CNPJ....: 015683548/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            603,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008928
Responsavel.: MARIA DOCARMO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 016243584-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.560,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008557
Responsavel.: MARIA GORETTI DA SILVA
CPF/CNPJ....: 261261438-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007964
Responsavel.: MARIA JOSE MENDES DE BARROS
CPF/CNPJ....: 007810076/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            644,50
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007851
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ....: 075914984-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.700,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008572
Responsavel.: NORMANDO PAULO SOUZA NETO
CPF/CNPJ....: 701696574-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,33
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009969
Responsavel.: NORMANDO PAULO SOUZA NETO
CPF/CNPJ....: 701696574-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,33
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009970
Responsavel.: NORMANDO PAULO SOUZA NETO
CPF/CNPJ....: 701696574-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            545,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009971
Responsavel.: OCELIO FELIPE DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 007375604-01
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         23.528,47
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE 
ATIVOS
Protocolo...: 2013 - 008355
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.275,36
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009010
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.006,55
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009057
Responsavel.: SAUDE E COMERCIO DE A M LTDA
CPF/CNPJ....: 008888767/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            272,58
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008593
Responsavel.: THAIS FERREIRA E SILVA 08628285466
CPF/CNPJ....: 014533758/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 001754
Responsavel.: TAVEIRA MEDICAMENTOS GENERI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 010454035/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             53,86
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008552
Responsavel.: VALDINETE NICASIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 055859584-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.150,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008575
Responsavel.: VANESSA CARLA
CPF/CNPJ....: 032910954-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            267,36
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008730
Responsavel.: WALTER CORREIA DE BRITO FILHO
CPF/CNPJ....: 206103354-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008667
Responsavel.: WILSON FERNADES DA SILVA JR
CPF/CNPJ....: 551913204-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008494
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,  23/02/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADELMO JUNIOR PEREIRA DA SILVA 
GERE
CPF/CNPJ....: 026768224-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008844
Responsavel.: ALISSON KLEITON ROCHA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010974725/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            599,27
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008285
Responsavel.: BRITO  E PEGADO ADVOGADOS ME
CPF/CNPJ....: 010678748/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            780,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009643
Responsavel.: CAMILA DISTRIB. E LOGIST. LTDA
CPF/CNPJ....: 012421561/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            730,87
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008295
Responsavel.: CARRILHO TORRES ENGENHARIA 
E COMERC
CPF/CNPJ....: 017135501/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007939
Responsavel.: CASA DA MADEIRA LTDA
CPF/CNPJ....: 010649096/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            925,60
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008978
Responsavel.: CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S/A -
CPF/CNPJ....: 010366780/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            174,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 006731
Responsavel.: EBENEZER MANUT COM AUTO PELTDA
CPF/CNPJ....: 012937066/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008419
Responsavel.: ESPACO ORTODONTIA E ORTOPEDIA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008247254/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,17
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008553
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,52
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009349
Responsavel.: FIGUEIREDO COM DE MAT DE CONST
CPF/CNPJ....: 010300690/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            686,71
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008289
Responsavel.: FIGUEIREDO COM DE MAT DE CONST
CPF/CNPJ....: 010300690/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            686,71
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008290
Responsavel.: FIGUEIREDO COM DE MAT DE CONS-
TR LT
CPF/CNPJ....: 010300690/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,08
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008512
Responsavel.: FIGUEIREDO COM DE MAT DE CONS-
TR LT
CPF/CNPJ....: 010300690/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,08
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008513
Responsavel.: FIGUEIREDO COM DE MAT DE CONS-
TR LT
CPF/CNPJ....: 010300690/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,08
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008514
Responsavel.: FORCA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013092674/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.440,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009421
Responsavel.: FRANCISCO NOE ESTRELA
CPF/CNPJ....: 263134484-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            603,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008095
Responsavel.: GABRIEL IRINEU DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 026003504-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            187,46
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010028
Responsavel.: HARCA CONST E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 010827643/0001-67
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            622,00
Apresentante: BUREAU CONTABIL ASS EMP S/C LTDA
Protocolo...: 2013 - 008361
Responsavel.: HARCA CONST E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 010827643/0001-67
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            622,00
Apresentante: BUREAU CONTABIL ASS EMP S/C LTDA
Protocolo...: 2013 - 008362
Responsavel.: HELEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 016801616/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,32
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008400
Responsavel.: HELEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 016801616/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            744,46
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008423
Responsavel.: HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREI
CPF/CNPJ....: 016801616/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            489,99
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008911
Responsavel.: IZABELA DA SILVA LEITE
CPF/CNPJ....: 016781476/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            807,50

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Matinhas

Gabinete da Prefeita
DECRETO No  003 /2013, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013

CONVOCA para a 3ª Conferência Municipal das Cidades do Município de Matinhas-PB
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MATINHAS - PB, no uso de suas atribuições legais e em 

atendimento à Normativa nº 10 do Conselho Nacional das Cidades;
D E C R E T A :
Art. 1o Fica convocada a 3o Conferência Municipal das Cidades do Município de Matinhas-PB, a 

realizar-se no dia 26 de abril de 2013, às 08 horas e 30 minutos, no Ginásio de Esportes O Aragão, 
situado na Travessa Francisco de Assis dos Anjos, nesta cidade, como etapa preparatória da 5o 
Conferência Nacional e Estadual das Cidades, com os seguintes objetivos:

I – propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos três Entes Federados com 
os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política Nacional de Desen-
volvimento Urbano;

II – sensibilizar e mobilizar a população para a criação de agendas e estabelecimento de metas 
e planos de ação para enfrentar os problemas existentes nas cidades;

III – garantir a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as dife-
renças de sexo, idade, etnia para a formulação de proposições, realização de avaliações sobre as 
formas de execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e suas estratégias;

IV – eleger os delegados que representarão o Município na Conferência Estadual.
Art. 2o. A 3ª Conferência Municipal das Cidades a exemplo da Estadual e da Nacional terá como 

Tema: “Quem muda a Cidade somos nós: reforma urbana já!”.
Art. 3o. A 3ª Conferência Municipal das Cidades será presidida pelo Secretário Municipal de 

Habitação e na sua ausência ou impedimento eventual, por servidor designado para esse fim, 
devendo expedir o regimento interno do evento mediante consulta às entidades representativas 
da sociedade de Matinhas.

Parágrafo Único. O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Conferência 
Municipal das Cidades, inclusive sobre processo de escolha de seus delegados.

Art. 4o. As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias da Secretaria Municipal de Habitação.

Art. 5o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da prefeita do Município de Matinhas -PB, em 21 de fevereiro de 2013.

Maria de Fátima Silva
     Prefeita Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO No 007/2013, de 15 de fevereiro de 2013
Convoca a Conferência Municipal da Cidade de Piões - PB, etapa preparatória da 5ª Conferência 

Nacional das Cidades.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE, Prefeita do Município de Pilões, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº 5.790, de 25 de maio de 2006, e a Resolução 

Normativa nº 14, de 6 de junho de 2012, do Conselho das Cidades - ConCidades, do Ministério 
das Cidades,

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica convocada a Conferência Municipal da Cidade de Pilões - PB, etapa preparatória da 5ª 

Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada entre os meses de abril e de maio 2013, na cidade 
de Pilões, sob coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.

Art. 2º. A Conferência Municipal da Cidade de Pilões desenvolverá seus trabalhos a partir do 
tema nacional “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!”.

Parágrafo único. O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular e integrar as diferentes 
políticas urbanas, de maneira transversal.

Art. 3º. Portaria específica instituirá a Comissão Preparatória Municipal, observado o disposto 
nos artigos 17 e 39 da Resolução Normativa nº 14, de 6 de junho de 2012, do Conselho das Cida-
des - ConCidades, do Ministério das Cidades.

Art. 4º. À Comissão Preparatória Municipal caberá, de acordo com os artigos 42 e 43 da Resolução 
Normativa nº 14, de 2012, definir a data, o local, o critério de participação e a pauta da Conferência 
Municipal da Cidade de Pilões.

Art. 5º. Caberá à Conferência Municipal da Cidade de Pilões, de acordo com os critérios defi-
nidos pela Comissão Preparatória Estadual, a eleição dos delegados municipais à 5ª Conferência 
Estadual das Cidades.

Art. 6º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILÕES, aos 15 de fevereiro de 2013, 60º da emancipação 

de Pilões.

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00020/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de confecção de próteses dentárias para atender 

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

Aparecida - PB, 22 de Fevereiro de 2013

ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA 
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00021/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços de consultas oftalmológicas, para 
atender as atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 08 de Março de 2013 às 
09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 22 de Fevereiro de 2013

ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA 
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00022/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de óculos de grau, incluindo 
lente e armação, para atender as atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 
08 de Março de 2013 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 22 de Fevereiro de 2013

ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 012/2013
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 012/2013, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de construção, 
cuja abertura será no dia 15.03.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Antonio Ramalho Diniz,  86, Centro – Ibiara - PB.

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

Ibiara-PB, 22 de Fevereiro de 2013.
HOSANA GONSALO DA SILVA 

Presidente da CPL

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

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.

 
 
 
 

 

 

                             
                                        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 
                                             
                                                                                                         
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2013

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2013 do dia vinte e seis 
de fevereiro de 2013 para o dia 06 de março de 2013, as 14:30 no mesmo local, na Rua João Pires 
de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB. Informações: no horário das 13:00 as 18:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3120. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 22 de Fevereiro de 2013
Isabella Duarte Gouveia

Pregoeiro Oficial
 

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2013

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2013 do dia vinte e sete 
de fevereiro de 2013 para o dia 06 de março de 2013, as 15:30 no mesmo local, na Rua João Pires 
de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB. Informações: no horário das 13:00 as 18:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3120. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 22 de Fevereiro de 2013
Isabella Duarte Gouveia

Pregoeiro Oficial
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL No 00004/2013

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2013 do dia vinte e oito 
de fevereiro de 2013 para o dia 07 de março de 2013, as 14:30 no mesmo local, na Rua João Pires 
de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB. Informações: no horário das 13:00 as 18:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3120. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 21 de Fevereiro de 2013
Isabella Duarte Gouveia

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00004/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis 
diversos, destinado as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.

Jacaraú - PB, 22 de Fevereiro de 2013

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

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

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 010/2013. 
Não compareceu nenhum interessado ao certame, sendo considerada como licitação DESERTA.

Ibiara-PB, 22 de Fevereiro de 2013.
HOSANA GONSALO DA SILVA 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
diversos, destinados as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Jacaraú - PB, 22 de Fevereiro de 2013

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Gêneros Ali-
mentícios, que tem como objetivo atender a Merenda Escolar e aos Programas Federais. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 004/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 10:30 horas do dia 06 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Material de 
Limpeza e Higiênico, para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município e aos 
Programas Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

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

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos para Transporte de 
Estudantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 15:30 horas do dia 06 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veículos 
para atender as necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 20 de Fevereiro de 2013.

PETRONIO DE FREITAS SILVA
 Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba 
a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a 
ser realizada no dia 27/02/2013, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 06 – Centro, 
nesta Capital, às 19:00 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1-
Análise , discussão e avaliação de nova proposta feita pelos Sindicatos patronais ( 
SINDICATO DO COM. VAREJ. DE PRODS. FARMACÊUTICOS DE JOÃO PESSOA / 
SINDICATO DO COM. VAREJ. DE PRODS. FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA 
PARAÍBA e SINDICATO DO COM. ATACADISTA DE DROGAS E MEDS. DO 
ESTADO DA PARAÍBA) ; 2- Outorgar poderes à Diretoria do Sindicato, Assessoria 
Jurídica e representantes da Comissão de Negociação para negociar as reivindicações 
aprovadas na assembléia; 3- Outros informes. João Pessoa, 25 de Fevereiro de 2013. Sérgio 
Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TOMADA DE PREÇOS No 003/2013

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
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: MAIS SAUDE FARMA 
LTDA e MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ficam convidadas para abertura dos envelopes 
propostas, no dia 04 de março de 2013 às 09:00 horas.

Ibiara - PB, 21 de fevereiro de 2013.
HOSANA GONÇALO DA SILVA

Presidente da CPL

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 23 de fevereiro de 2013



JUÍZO  DE  DIREITO  DA  2ª  VARA  CÍVEL  DA   COMARCA   DE  JOÃO    PESSOA. EDITAL    
DE   CITAÇÃO   COM  PRAZO   DE  TRINTA   (30)  DIAS.   O    DR.  INÁCIO JÁRIO   QUEI-
ROZ  DE   ALBUQUERQUE,   MM.  Juiz   de   Direito    da   2ª vara  Cível, no  uso    de     suas     
atribuições    e    de  acordo  com  a  lei.   FAZ SABER,  que tramita perante    este    Juízo,     
os     autos     da     AÇÃO     DE      EXECUÇÃO  ( Processo n. 2002010002093-8),    ajuizada  
pela    BRAZMOTORS   VEÍCULOS   E   PEÇAS LTDA, contra    SPEED CAR  COMÉRCIO 
E     SERVIÇO   DE       PEÇAS    LTDA,    pessoa  Jurídica  de direito  privado, com  CNPJ  n. 
05.731.127/0001-02,  em   local  incerto e não sabido, o qual  fica  devidamente  CITADO(S),   
para   pagar a dívida, no prazo de    03   (três)   dias,   que  importa   R$ 5.625,64 (Cinco   mil,    
seiscentos    e    vinte  e  cinco    reais     e     sessenta   e     quatro  centavos), sob  pena   de   
penhora   de  bens (art.652    e    parag.  Primeiro    CPC). No  caso de pagamento integral,  no   
prazo fixado,   os honorários  advocatícios  serão reduzidos   à  metade   (art.652   e  parag. único   
CPC).  O  prazo   para   embargar  a  execução  será    de  15  (quinze)  dias,  a partir  da  juntada  
aos autos da última publicação  do edital. No  prazo para embargos, reconhecendo o  crédito  e  
comprovando  o  depósito    de    30%, inclusive  custas  e  honorários  advocatícios, poderão  os   
executados requerer seja  admitidos  a  pagar o  restante  em  até 06 (seis)  parcelas mensais, 
acrescidas de     correção  monetária  e  juros de  1%    ao   mês  (art.475-a CPC). Para  que a  
notícia  chegue  ao conhecimento  de   todos,   é expedido  o  presente  edital, indo publicado  
na    forma    da    lei.    Cumpra-se. João Pessoa,  22  de    novembro. Eu, Sérgio Ricardo coelho 
Milanez, Técnico Judiciário, o digitei.

INÁCIO JÁRIO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00013/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços técnicos 
especializados na área administrativa - Assessoria na elaboração de projetos técnicos e acompa-
nhamento dos mesmos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 22 de Fevereiro de 2013

JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Massaranduba
Aviso de licitação Pregão Presencial n° 004/2013

Objetivo: O objeto da presente licitação consiste na Aquisição de medicamentos de A a Z da linha 
farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC Farma, com 
solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pelas Secretarias de Saúde e 
Assistência Social deste Município, visando atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, discriminados e quantificados nos anexos deste edital.

Data da sessão: dia 05 de Março de 2013, às 10:00h, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua José Benício de Araújo, 121, Centro – Massaranduba – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações: todos os dias úteis das 7:30h às 11:30h.

Massaranduba-PB, 19 de fevereiro de 2013.

Dnusia Pereira Porto
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

22/02/2013
PROCESSO No 003/2013

PREGÃO PRESENCIAL N 003/2013.   
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO 

DE FREIO E FILTROS, DESTINADOS AO CONSUMO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS 
DESTE MUNICIPIO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS e,
ORIEL DELFINO LEITE
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE 

FREIO E FILTROS, DESTINADOS AO CONSUMO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DESTE 
MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de Administração.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 661.525,00 (Seis-
centos e sessenta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais) correndo a despesa à seguinte 
Função Programática 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013.
SIGNATÁRIOS:
JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO – Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas
ORIEL DELFINO LEITE – Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
 HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 003/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N 003/2013 de 01 de fevereiro de 
2213, com abertura para 19 de fevereiro de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: ORIEL 
DELFINO LEITE, inscrita no CNPJ/MF n.º 01.817.745/0003-72, e INSC. EST. nº. 16.139.554-6, 
estabelecida à Rua Firmino Faustino,13 - Centro, São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba , cujo 
valor da proposta é de R$ 661.525,00(Seiscentos e sessenta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco 
Reais );para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do 
Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São Jose de Piranhas PB, 22 de fevereiro de 2013.
JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00010/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços técnicos 
especializados na área administrativa - Assessoria na elaboração de projetos técnicos e acompa-
nhamento dos mesmos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 21 de Fevereiro de 2013
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

MICCAL – MINERAÇÃO IND. E COMERCIO CAMPO VERDE LTDA, CNPJ: 24:281.990/0001-41, torna público 
que requereu à SUDEMA –Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
deLicença de Operação ProcessoSudema 2013-000949/TEC/LOP-4754, para Lavra Experimental 
de Calcario, Processo DNPM Nº 846.101/2009, situado na Fazenda Trapia, Município de Patos, 
estado da Paraíba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 
da Tomada de Preços n° 008/2013, para aquisição de gêneros alimentícios destinados a varias 
secretarias e ADJUDICO o seu objeto as empresas: DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO  
–  NORDESTÃO SUPERMERCADO - CNPJ nº 15.270.661/0001-04, com valor de R$ 323.101,80 
(trezentos e vinte e três mil, cento e um reais e oitenta centavos) e XAVIER AFREU DE ASSIS – 
MERCADINHO SERVE BEM - CNPJ nº 03.808.136/0001-94, com o valor de R$ 176.897,00 (cento 
e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais).

Ibiara - PB, 22 de Fevereiro de 2013.

Pedro Feitoza Leite
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TOMADA DE PREÇOS No 004/2013

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

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: SAUDE MEDICA COMERCIO 
LTDA e DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ficam convidadas 
para abertura dos envelopes propostas, no dia 04 de março de 2013 às 10:00 horas.

Ibiara - PB, 21 de fevereiro de 2013.

HOSANA GONÇALO DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TOMADA DE PREÇOS No 005/2013

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público que foi considerada inabilitada a empresa, FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e foram consideradas 
habilitadas as empresas: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e DENTAL 
MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ficam convidadas para abertura dos 
envelopes propostas, no dia 04 de março de 2013 às 11:00 horas.

Ibiara - PB, 21 de fevereiro de 2013.

HOSANA GONÇALO DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013 - SRP

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial no 002/2013, que tem por objeto o Sistema 
de Registro de Preços para Contratação de emissora de rádio, com abrangência no município, para 
transmissão e divulgação de informações institucionais, campanhas educacionais e matérias de 
interesse da secretaria municipal de saúde, durante o exercício de 2013, conforme termo de ADJU-
DICAÇÃO, em favor das seguintes empresas: RÁDIO SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 10.740.348/0001-
79, no seguinte item: ITEM 001 - Valor Unitário R$ 21,00 Valor Total R$ 21.000,00; perfazendo um 
valor global de R$ 21.000,00 (Vinte um mil reais); SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 
03.820.742/0001-51 nos seguintes itens: ITEM 002 - Valor Unitário R$ 36,00 Valor Total R$ 36.000,00; 
perfazendo um valor global de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil)

Monteiro - PB, 14 de Fevereiro de 2013

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 - SRP

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de 
acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 002/2013- PREGÃO PRESENCIAL No: 
002/2013 - OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Contratação de emissora de rádio, com 
abrangência no município, para transmissão e divulgação de informações institucionais, campanhas 
educacionais e matérias de interesse da secretaria municipal de saúde, durante o exercício de 2013. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 15/02/2013. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.4012.3015.2059 – 33.90.39.00. EMPRESAS COM OS PREÇOS 
REGISTRADOS: RÁDIO SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 10.740.348/0001-79 com o valor total de R$ 
21.000,00 (Vinte um mil reais); SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 03.820.742/0001-51, 
com o valor total de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), conforme Ata de Registro de Preços 
Acostado ao Processo Licitatório nº 002/2013/FMS. 

Monteiro - PB, 15 de Fevereiro de 2013.

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 001/2013

Partes: Prefeitura Municipal de Dona Inês-PB e a Firma: CLASSIC CONSTRU E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA.

OBJETIVO: Prorrogar o prazo do Contrato Original em mais 120 (cento e vinte) dias, a contar 
a partir de 06 de janeiro de 2013 a 06 de maio de 2013, de acordo com o disposto no Art. 57, II e 
§ 4º, da Lei 8.666/93.

FUNDAMENTO LEGAL: Carta Convite nº 0024/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: FPM, ICMS/ RECURSOS DIVERSOS. 

ELEMENTO DE DESPESA: 44905201 – OBRAS E INSTALAÇÕES
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00108/2012 - 06.08.12 – CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 

R$ 138.602,60

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA No DV00005/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2013, 
que objetiva: Serviço para realização de exames laboratoriais, destinados à manutenção das ati-
vidades do Fundo Municipal de Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: JOSEILSON AUGUSTO MACIEL - R$ 7.063,05.

Cajazeiras - PB, 05 de Fevereiro de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviço para realização de exames laboratoriais, destinados à manutenção das 

atividades do Fundo Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2013.
DOTAÇÃO: 6.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1007.2120 - MANTER AS ATIV. DA 

SECRETARIA DE SAÚDE 2 - RECEITA DE IMP. E TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36.01 - OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110301 - GASTOS COM SAÚDE 15% ART. 77 ADCT 
10.301.2026.2066 - MANTER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL 14 - TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00008/2013 - 05.02.13 - JOSEILSON AUGUSTO MACIEL - R$ 7.063,05

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00005/2013.
OBJETO: Serviço para realização de exames laboratoriais, destinados à manutenção das 

atividades do Fundo Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 05/02/2013. 
WebRep
Classificação geral
Este site não tem classificação
(número de votos insuficientes)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 0013/2013

OBJETO:  Contratação de serviços técnico especializados em digitação e processamento do 
SUS/SIA/PAB, com assessoria  no cartão SUS, Hiperdia, e SIAB,  a cargo da Secretaria da Saúde 
do município, conforme especificações o edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 08 de março de 2013, ás 15:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.

VÁRZEA-PB, 20 de fevereiro de 2013

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 0014/2013

OBJETO:  Aquisição parcelada de material de consumo administrativo(papelaria) destinados as 
atividades das secretarias do município, conforme especificações o edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 08 de março de 2013, ás 08:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.

VÁRZEA-PB, 20 de fevereiro de 2013

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ 
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 006/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 
de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 08/03/2013 às 10:00 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Aquisição de Material de Expediente e Material de Didático 
destinadas a devesas Secretarias Municipais de Forma Parcelada., Cópia do Edital e demais do-
cumentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua Francisco Vicente 
de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: no endereço acima 
das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 22 de Fevereiro de 2013.

ALIXANDRE ASSIS RAMOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ 
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 007/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 
de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 08/03/2013 às 16:00 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Contratação de Veículos para Transporte de Estudantes da 
Zona Rural para as Escolas Situada na Sede do Município., Cópia do Edital e demais documentos 
poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua Francisco Vicente de Morais, 
n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 
12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 22 de Fevereiro de 2013.

ALIXANDRE ASSIS RAMOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ 
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 008/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de 
Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 08/03/2013 às 14:00 hs, na Sala de Licitação deste 
Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo 
MENOR PREÇO, destinado a LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETÁRIA., Cópia do Edital e demais 
documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua Francisco Vicente 
de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: no endereço acima 
das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 22 de Fevereiro de 2013.

ALIXANDRE ASSIS RAMOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Contratação de emissora de rádio, com abran-

gência no município, para transmissão e divulgação de informações institucionais, campanhas 
educacionais e matérias de interesse da secretaria municipal de saúde, para manutenção da frota 
de veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2013. FUNDAMENTO LEGAL: nos 
termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 
- ALTERADA – Processo Licitatório nº. 002/2013 - Pregão Presencial nº. 002/2013. DOTAÇÃO: 
10.301.4012.3015.2059 – 33.90.39.00 VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 
meses, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e: RÁDIO SANTA MARIA LTDA - 
CNPJ: 10.740.348/0001-79 - CT Nº. PP.002.001/2012 – 15/02/2013 – Valor: R$ 14.700,00 (Quatorze 
mil e setecentos reais); SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 03.820.742/0001-51 – CT Nº 
PP.002.002/2013 – 15/02/2013 – Valor: R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais); 

Monteiro - PB, 15 de Fevereiro de 2013.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

A.S. CASTRO & CIA LTDA – CNPJ No 10.851.582/0001-73, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 1659/2012 em 
João Pessoa, 26 de junho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma na Cobertura 
e Implantação do Piso em Concreto e Canaletas de Drenagem ligada ao S.A.O;Troca de Tanques. 
Rua Aprigio Veloso, 625, Município de Campina Grande – PB. Processo:2012-002900/TEC/LA-0181.

SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA – CNPJ No 05.403.418/0001-63, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
443/2013 em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2013 – Prazo: 389 dias. Para a atividade de: Coleta 
e Transporte de Resíduos dos Serviços de Saúde dos Grupos A, B e E, Resíduos Industriais de 
Classe I e Resíduos Industriais Classe II A e B, Veículos Placas MOP-2035/PB, KJZ-2389/PE, KJZ-
2349, OET-1565/PB e MOL-0394/PB, na Rua Projetada QD. 491 LT. 70 – Dist. Industrial, Município 
de João Pessoa – PB. Processo:2013-000932/TEC/LO-4746. 

SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA – CNPJ No 05.403.418/0001-63, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
445/2013 em João Pessoa, 21 de fevereiro de 2013 – Prazo: 388 dias. Para a atividade de: Tratamen-
to Térmico Através da Incineração de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde dos Grupos A, B e E, 
Resíduos Industriais de Classe I e Resíduos Industriais Classe II A e B  380, na Rua Projetada QD 491, 
LT 70 – Distrito Industrial, Município de João Pessoa – PB. Processo:2013-000934/TEC/LO-4748.

COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS – CNPJ No 10.858.291/0003-79, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
289/2013 em João Pessoa, 31 de janeiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Extração 
de areia referente ao processo DNPM n° 812.195/1968,Estrada BR 101 S/N – KM- 117, Município 
de Caaporã – PB. Processo:2012-001430/TEC/LO-2534.

ALEXANDRE NÓBREGA DE ASSIS-ME - CNPJ No 01.452.295/0001-08, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 287/2013 
em João Pessoa, 31 de janeiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Abatedouro de 
Frangos, Rua Projetada, S/N, Granja Nº 31/12, QD. D, Estancia das Mumbabas, MUNICÍPIO DE 
Santa Rita – PB. Processo:2012-008284/TEC/LO-1790.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ No 00.841.691/000156, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 444/2013 em João Pessoa, 21 de fevereiro de 2013 – Prazo: 217 dias. Para a atividade 
de: Extração de granito para revestimento, com o auxílio de fio diamantado, confecção de bancadas 
e blocos esquadrejados e padronizados, numa área de 9,0 hectares referente ao processo DNPM nº 
846.293/2002, onde a área total é de 400 hectares, na Fazenda Liberdade, Zona Rural, Município 
de Piancó – PB. Processo:2013-000024/TEC/LO-4486.

ACRISIO VENÂNCIO DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF No 537.468.724-72, torna público que requereu a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada, para Criação 
de Frangos de Corte = 10.000 Frangos, no Sítio Chã da Palmeira, Zona Rural, Bananeiras - PB. 
Processo: 2013-001103/TEC/LS-0079.

VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ No 10.507.763/0001-87, torna público que reque-
reu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação, 
para Edificação Multifamiliar com 08 unidades habitacionais – AC: 415 M2, Geisel, João Pessoa 
– PB.  Processo: 2013-001061/TEC/LI-1989.

VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ No 10.507.763/0001-87, torna público que  a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 84/2012 
em João Pessoa, 9 de janeiro de 2013 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
multifamiliar com 08(oito) unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual, na 
Rua Sem Denominação, S/N, ST 55, QD 077, LT 367 – Planalto da Boa Esperança, Município de 
João Pessoa – PB. Processo: 2012-008948/TEC/LP-1364.

GRUPO 5 CONST.INCORP.IMOBILIARIA LTDA – CNPJ No 10.830.308/0001-18, torna público que  a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Operação nº 
389/2013 em João Pessoa, 15 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edi-
ficação multifamiliar com 19(dezenove) Apartamentos, térreo com mais 03(três) pavimentos, com 
sistema da Cagepa, na Rua Cel. Elysio Sobreira, S/N, JAGUARIBE , João Pessoa – PB. Processo: 
2013-000543/TEC/LO-4643.

GRUPO 5 CONST.INCORP.IMOBILIARIA LTDA – CNPJ No 10.830.308/0001-18, torna público que  a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
390/2013 em João Pessoa, 15 de fevereiro de 2013 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edifi-
cação multifamiliar com 100(cem) Unidades Habitacionais, com Sistema de Tratamento da Cagepa, 
na Rua João Vieira Carneiro, S/N, Pedro GONDIM, Município de João Pessoa – PB.  Processo: 
2013-000542/TEC/LP-1460.

DRX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ No 13.519.638/0001-85, torna público que  a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4444/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 240 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com fossa/sumidouro, na Rua Cloves de Holanda Calado, S/N-LT. 02-QD.20-
-LOT. Bela Vista II-P.P. de Campina, Município, Cabedelo - PB. Processo:2011-006457/TEC/LI-0340.

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA – CNPJ/CPF No 325.168.434-53, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Discoteca 
– AC:170m2, Caaporã – PB. Processo: 2013-000735/TEC/LO-4691.

JOSÉ NILTON DA SILVA - POSTO JOTÃO  - CNPJ/CPF: 02.362.843/0001-63 Torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 
418/2013 em João Pessoa, 19 de janeiro 2013 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, DIESEL, OLEO E LUBRIFICANTE)  Na(o) RUA ETELVINA LO-
PES BRASILEIRO, S/N .   Município: IGARACY  UF: PB. Processo: 2009-000636/TEC/LO-0131.
 
JOSÉ NILTON DA SILVA - POSTO JOTÃO - CNPJ/CPF: 02.362.843/0001-63 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
nº419/2013 em João Pessoa, 19 de janeiro 2013 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: IMPLAN-
TAÇÃO DO PISO DA ILHA DE ABASTECIMENTO EM CONCRETO COM DRENAGEM PLUVIAL 
DIRECIONADA PARA CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO E DESATIVAÇÃO E SUBSTI-
TUIÇÃO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS.  Na(o) RUA ETELVINA 
LOPES BRASILEIRO, S/N . Município: IGARACY UF: PB. Processo: 2011-006885/TEC/LA-0115.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

 AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL No 00024/2013

 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material de construção para atender 
as necessidades da secretaria de obras do município de Nazarezinho-PB.Local e Data: Na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Março de 2013.

 
Nazarezinho - PB, 22 de Fevereiro de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS 
 Pregoeira Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 
 AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL No 00025/2013
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de materiais para manutenção de bens 

imóveis para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho.Local e Data: 
Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:30 horas do dia 
08 de Março de 2013.

 Nazarezinho - PB, 22 de Fevereiro de 2013
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Pregoeira Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00026/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviços de locação de veículos, destinados 
a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de Nazarezinho-PB.Local e Data: Na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 13:30 horas do dia 08 
de Março de 2013.

Nazarezinho - PB, 22 de Fevereiro de 2013
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 001/2013

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, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/
ou locados a esta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 581.490,00.

Borborema - PB, 24 de Janeiro de 2013.

MARIA PAULA GOMES PEREIRA
Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para abastecer 

a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00001/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, FUS 
e PAB FIXO: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00003/2013 - 
25.01.13 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 581.490,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Me-

renda Escolar, Petti, Pró - Jovem e a Creche Municipal deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00002/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, PNAE, PETI, PNAC , MAS 
EDUCAÇÃO e PRÓ - JOVEM: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 
00014/2013 - 19.02.13 - PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - R$ 129.272,80.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de parcelada de materiais de expedientes e didáticos, para atender as 

necessidades de diversas secretarias deste Município e aos Programas Federais. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, 
FUNDEB 40%, SALÁRIO EDUCAÇÃO, PDDE, BRASIL ALFABETIZADO, MAS EDUCAÇÃO, EJA, 
FUS, PAB FIXO, PRO JOVEM, CRAS e PETTI: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Borborema e: CT Nº 00015/2013 - 19.02.13 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 103.294,40.

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2013, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Merenda Escolar, Petti, Pró - Jovem e 
a Creche Municipal deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - R$ 129.272,80.

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2013, que objetiva: Aquisição de parcelada 
de materiais de expedientes e didáticos, para atender as necessidades de diversas secretarias deste 
Município e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 103.294,40.

Borborema - PB, 18 de Fevereiro de 2013

MARIA PAULA GOMES PEREIRA
Prefeita

DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA (RIVIERA RESIDENCE) – CNPJ/CPF: 11.304.254/0001-10, torna público que 
a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA  PREVIA (L.P) 
Nº 407/2013, em João Pessoa no dia: 18 DE FEVEREIRO DE 2013 – prazo: 365 DIAS, para a ativi-
dade de:   CONSTRUÇÃO DE UM CONDOMINIO VERTICAL MULTIFAMILIAR COM UM BLOCO DE 
15 PAVIMENTOS E 50 APARTAMENTOS, Situado na(o): RUA ODILON MAIA, 420, BAIRRO - DÃO 
SILVEIRA - município de: SÃO BENTO - PB.  Referente ao processo: 2013-000792/TEC/LP-1472.

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS DANTAS LTDA (EDIFICIO RESIDENCIAL DANTAS) – CNPJ/CPF: 
10.508.645/0001-93, torna público que a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Am-
biente), emitiu a: LICENÇA  PREVIA (L.P) Nº 408/2013, em João Pessoa no dia: 18 DE FEVEREIRO 
DE 2013 – prazo: 365 DIAS, para a atividade de:   CONSTRUÇÃO DE UM CONDOMINIO VERTICAL 
MULTIFAMILIAR COM UM BLOCO DE 10 PAVIMENTOS E 60 APARTAMENTOS, Situado na(o): 
AV: MANUEL MOREIRA DANTAS, S/N – LOTEAMENTO JOÃO SILVINO DA FONSECA - município 
de: ITAPORANGA - PB.  Referente ao processo: 2013-000793/TEC/LP-1473.

EMIDIO TIBURTINO SOARES – CNPJ/CPF: 09.245.465/0001-87, torna público que a SUDEMA (Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA  DE OPERAÇÃO (L.O) 
Nº 410/2013, em João Pessoa no dia: 18 DE FEVEREIRO DE 2013 – prazo: 730 DIAS, para 
a atividade de:   COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, Situado na(o): RUA QUITINO 
BOCAIUVA, S/N, CENTRO - município de: BONITO DE SANTA FÉ - PB.  Referente ao processo: 
2009-005056/TEC/LO-1511.

EMIDIO TIBURTINO SOARES – CNPJ/CPF: 09.245.465/0001-87, torna público que a SUDEMA (Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA  DE ALTERAÇÃO (L.A) Nº 
411/2013, em João Pessoa no dia: 18 DE FEVEREIRO DE 2013 – prazo: 730 DIAS, para a atividade 
de:   IMPLANTAÇÃO DO PISO DA ILHA DE ABASTECIMENTO E NA AREA DE DESCARGA EM 
CONCRETO ARMADO COM DRENAGEM DIRECIONADA PARA CAIXA SEPARADORA DE AGUA 
E OLEO, DESATIVAÇÃO DOS TANQUES E INSTALAÇÃO DE NOVOS TANQUES DE COMBUSTI-
VEIS, Situado na(o): RUA QUITINO BOCAIUVA, S/N, CENTRO - município de: BONITO DE SANTA 
FÉ - PB.  Referente ao processo: 2011-001041/TEC/LA-0016.

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 23 de fevereiro de 2013Publicidade
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