
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
25o  Mín.

35o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,976 (compra) R$ 1,977 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,040 (venda)
EURO   R$ 2,590 (compra) R$ 2,592  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

04h41

16h54

2.4m

2.5m

baixa 10h38 0.2m

l Guia Abrasel 2013 será lançado hoje no Centro de Turismo e Lazer Cabo Branco

l UFPB inscreve até quinta-feira para Curso Informativo de Homeopatia

l Filme sobre a vida da cantora Edith Piaf será exibido hoje no cineclube do IFPB

l Máscaras Carnavalescas estão expostas na Estação Cabo Branco até domingo

Ano CXX
Número 021

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb
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Paraíba arrecada R$ 437 mi em 
tributos federais, alta de 11,8%

A Paraíba arrecadou em tri-
butos federais R$ 437 milhões 
em janeiro deste ano, 11,8% a 
mais que o registrado no mes-
mo período de 2012. O índice 
de crescimento no Estado su-
perou o volume nacional, que 
foi de 6,59%. PágInAs 4 E 19

baixa 23h00 0.1m

jornalauniao.blogspot.com

Vereadores de 
JP voltam ao 
trabalho hoje 
após 2 meses

Coperve encerra 
correção das 
provas hoje e 
resultado sai sexta

na câmaRa

pss 2013

A Câmara de Vereado-
res de João Pessoa inicia 
hoje os trabalhos do ano 
legislativo com seis vere-
adores a mais e após dois 
meses de folga. PágInA 17

A UFPB está oferecendo 
mais de 5 mil vagas para os 
cursos de graduação através 
do PSS 2013. PágInA 14
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FOTO: Ortilo antônio

FOTO: Warner Bros

Argo, de Ben Affleck, leva o 
Oscar de Melhor Filme, e 
Lincoln decepciona PágInA 5

IHgP vai sediar em 
março o 1o Encontro 
de Institutos Históricos 
da Paraíba PágInA 8

Paraíba tem 18 açudes em situação crítica com menos de 
5% da capacidade de armazenamento de água PágInA 28

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

PágInA 17

PágInA 18

PágInA 4

Pagamento 
dos servidores 
estaduais terá 
início amanhã

MPT: tráfico de 
pessoas pode ter 
levado para Itália 
travestis da PB 

Estado tem 
o menor valor 
do IPVA por 
veículo do país

Governo e MP firmam convênio 
para fiscalizar transporte escolar

VIAGEM sEGUrA
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Alta da maré assusta banhistas e a previsão da Capitania dos Portos é que ressaca do mar continue nos próximos dias PágInA 14



À exceção de privilegiados juristas 
e estudiosos das funções do Estado e de 
seu poder de controle sobre os cidadãos, 
é difícil encontrar entre os brasileiros 
comuns quem consiga – e mais do que 
isto, quem aceite – certas peculiarida-
des do nosso já obsoleto Código Penal, 
em vigor desde 1942. Não é raro que em 
relação aos crimes bárbaros, chamados 
hediondos, as penas aplicadas pelos tri-
bunais sejam consideradas, pelo grosso 
da opinião pública, leves o suficiente 
para não reparar o dano causado pelo 
autor do crime. 

Na semana passada, por exemplo, a 
mídia se ocupou do julgamento do ex-se-
minarista Gil Rugai. Condenado a 33 anos 
e 9 meses de prisão pelo duplo homicídio 
qualificado do pai, Luiz Carlos Rugai, e da 
madrasta, Alessandra de Fátima Triotino, 
em 2004, ele saiu livre do Fórum Crimi-
nal da Barra Funda, na zona oeste de São 
Paulo, porque tem direito de recorrer da 
decisão em liberdade. 

Situações como esta levam uma 
considerada parcela da população a 
reagir com indignação e revolta, enten-
dendo que, ao fim e ao cabo, o crime fi-
cou impune. Reações de massa, leigas 
e emocionais, nem sempre refletem a 
complexidade dos temas contra os quais 
se insurgem. Mas, de fato, é pouco com-
preensível que criminosos continuem a 
se beneficiar dessa indesejável leniência 
das leis brasileiras. 

Afinal, qual é o limite do poder pu-
nitivo do Estado? Para enfrentar esta e 

outras questões – espera-se – a comis-
são especial de senadores que examina 
o projeto do novo Código Penal vai se 
reunir depois de amanhã para debater 
temas da maior importância. É razoável, 
por exemplo, que alguém cometa homi-
cídio e fique apenas um ano preso? Não, 
não é – e quem assim opina é o próprio 
relator do projeto, o senador Pedro Ta-
ques. Não há como se discordar dele: 
trata-se mesmo de um absurdo e não 
condiz com a democracia, pois nela o Es-
tado tem o dever fundamental de defen-
der o cidadão. 

Os senadores que integram a co-
missão sinalizaram para a necessidade 
de abordar a internação compulsória de 
dependentes químicos, medida que está 
sendo adotada em alguns estados brasi-
leiros. Mas os temas polêmicos não pa-
ram por aí. Eles avaliam que será difícil 
conseguir “pacificar” as críticas em rela-
ção ao tratamento que poderá ser dado 
ao tema das drogas e especialmente a 
outros como o aborto legal, a eutanásia 
e a maioridade penal. 

Entre a indignação popular, leiga, 
mas legítima, e a conclusão dos deba-
tes na Comissão do Senado, é bastante 
provável que haja discrepância. Não se 
há de esperar unanimidades, mas, in-
dependente das divergências que surgi-
rem, não custa lembrar que a obrigação 
dos congressistas é produzir um proje-
to substitutivo à altura do que pensa a 
maioria dos brasileiros e dos que mili-
tam no mundo jurídico.  

A torcida do Corinthians está impedida 
de ir a seu campo. Isso porque soltou um 
rojão num jogo lá na Bolívia. Um rojão é a 
mesma coisa que foguete, ou sinalizador, 
como estão chamando nesses tempos mo-
dernos. Soltaram um sinalizador na boate 
Kiss, em Santa Maria do Rio Grande do Sul, e 
o resultado foi aquele incêndio com mais de 
200 mortos. Não pode existir imprudência 
maior: soltar um rojão num ambiente fecha-
do, com 1.500 pessoas a bordo.

Muita coisa deve ser proibida nesse 
País. Soltar rojões em boates e em campo de 
futebol é uma delas. Botar nomes estran-
geiros nas entidades de qualquer natureza, 
físicas ou jurídicas, é outra coisa que deve 
ser proibida. É raro um nome em vernácu-
lo num estabelecimento brasileiro. Quase 
todas as bodegas são batizadas com nomes 
estrangeiros, quando não as pessoas. Aí o 
sujeito liga o rádio e vem a enxurrada de 
músicas estrangeiras. Na televisão também. 
Haja inglês.

O time de futebol que foi punido tam-
bém tem nome estrangeiro: Corinthians. São 
os habitantes de uma ilha grega, Corinto. O 
que é que um time brasileiro tem a ver com 
a ilha de Corinto? A entidade internacional 
que proibiu a torcida corintiana de ir a cam-
po fez muito bem. E só puniu porque é uma 
entidade internacional. Se fosse brasileira, 
provavelmente não haveria punição. Mas 
houve, os portões serão fechados. Nem o 
ex-presidente Lula, torcedor do Corinthians, 
entra lá.

Um presidente da República só deveria 
torcer pela seleção do País.  Ele pode torcer 
por um time qualquer, pelo Corínthians ou 
pelo Flamengo, que são times da massa, mas 
torcer “in cuore”, sem revelar sua prefe-

rência. É mais polido, é mais político. Aliás, 
numa partida internacional, se os chefes 
dos países estiverem presentes, é praxe os 
presidentes só aplaudirem os gols do outro 
país que não o seu. Será que Lula faria isso, 
se o gol fosse do artilheiro do Corinthians? 
E Dilma?

Deveria ser assim com todos os jogos 
de futebola: portões fechados. A torcida 
em casa, assistindo o jogo pela televisão, 
na preguiçosa.  Nenhuma torcida é tão mal 
comportada como a de futebola. Elas ficam 
soltando rojões umas nas outras, atirando 
latas de cerveja cheias de urina, gritando pa-
lavrões. Jogaram um rojão contra o goleiro 
do Chile, que fez de conta que foi atingido 
e o time se retirou de campo, pois estava 
perdendo. O Chile foi impedido de continuar 
no campeonato.

Só acontece isso em futebola. Ninguém 
joga rojão em jogo de vôlei, de basquete, de 
tênis, ou em lutas de judô, jiujitsu, caratê, 
aikidô. Como são educadas essas lutas! E 
suas torcidas também. O pau vai comendo 
no tatame, mas ninguém grita. Antes e ao 
fim da luta, os lutadores se cumprimentam 
e saúdam as torcidas.  No box, no mma, já 
começa a gritalhada. O nível cai para um 
patamar mais baixo. Esses esportes não têm 
o misticismo das lutas orientais.

Na Bolívia, um rapaz de 14 anos mor-
reu ao ser alcançado pelo rojão brasileiro. 
Taí outra coisa que deveria ser proibida: 
fabricação de fogos. As festas são férteis em 
vítimas de fogos. O menos que acontece são 
dedos decepados. Foi assim com Arlindo 
meu colega, com Antônio meu primo, e 
quase comigo – que poderia ter perdido 
alguns dedos, logo os de namorar as teclas 
do computador.

A Alice, a que me refiro, aqui, não 
é aquela do best-seller do escritor 
inglês Lewis Carroll, “Alice no país das 
maravilhas”, cuja leitura tem encan-
tado as crianças do mundo inteiro. A 
nossa Alice – Maria Alice de Carvalho 
–, é daqui mesmo. Nasceu na bucólica 
e fria Bananeiras, onde viveu grande 
parte de sua vida, ensinou e fez muitos 
amigos.

E tudo ia muito bem, quando ela 
achou de mudar de religião. Tornou-se 
espírita, fato que não agradou mui-
to ao padre de lá. Mas Alice, menina 
muito firme e teimosa, achou até de 
polemizar com o sacerdote. Fundou 
um centro espírita, fez palestras, 
promoveu obras de beneficência. Mas, 
o que será que fez a menina se tornar 
espírita? A resposta está no livro que 
ela acaba de lançar, em concorrida tar-
de na Federação Espírita Paraibana, 
sob o título “Meu encontro com Deus”, 
e que tive a honra de apresentá-lo. 
Encontrar-se com Deus... que maravi-
lha!

O mundo de nossa escritora foi 
um mundo de muitas incompreen-
sões. Mas ela soube conviver com toda 
ignorância e o preconceito de que foi 

vítima. Aprofundou-se no estudo da 
Doutrina, começando pelo “O Livro dos 
Espíritos”, de Allan Kardec.

Médium, ela convivia com os es-
píritos, evoluídos ou não. E chegou até 
a ouvir um conselho de uma entidade 
para deixar o fumo. Eis o que ela disse: 
“Um dia, após o almoço, ao afastar-me 
para fumar no terraço de minha casa, 
sozinha, materialmente falando, ouvi 
perfeitamente alguém próximo ao meu 
ouvido dizer: “Se você continuar a fu-
mar terá um câncer de garganta”. Parei, 
ouvi, olhei para os lados, e joguei o 
cigarro e a carteira no cesto de lixo da 
sala. A partir daquela hora, nunca mais 
fumei, nem bebi. Com toda certeza, 
aquela voz era de um espírito amigo, 
um benfeitor”.

A verdade é que essa “Alice do país 
dos espíritos” escreveu um livro, fruto 
de uma longa e frutífera experiência, 
e que nos induz a sérias reflexões. 
Ninguém sai de seu livro como entrou. 
Com o seu divino encontro, a menina 
faz o leitor pensar. E para quem gosta 
de pensar, vai esta informação: O livro 
de Maria Alice está à venda na livraria 
da Federação Espírita Paraibana, ali na 
Rua Bento da Gama.

Editorial

Um
Portões fechados

Por uma nova Lei Penal

Alice no país dos espíritos

Dois

Deveria ser assim com todos os jogos de futebola: portões fechados. A 
torcida em casa, assistindo o jogo pela televisão, sentada na preguiçosa”  
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Médium, ela convivia com os espíritos, evoluídos ou não. E chegou até a 
ouvir um conselho de uma entidade para deixar o fumo”. 
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Um total de 185 municípios paraiba-
nos, ou seja, 83% das unidades que 
compõem o Estado, não pode celebrar 
qualquer tipo de convênio com a União, 
por se encontrar irregular no Cadastro 
Único de Convênios. Ou seja, eles estão 
impedidos de captar recursos para 
convênios e programas, enquanto não 
acertarem  os ponteiros no Cauc da 
Secretaria do Tesouro Nacional.
O “privilégio” não é apenas dos mu-
nicípios paraibanos. O quadro reflete 
a falência que o sistema federativo 
lhes impõe. No País, 4.458 municípios 
não podem celebrar qualquer tipo de 
convênio com a União pelo mesmo 
problema. Mais de 80% na faixa de 
impedimento, a título de irregulari-
dades das mais diversas. Algo está 
errado no sistema.

Um dia após a primeira rodada 
do Campeonato Paraibano esta 
coluna preconizou que se o Bota-
fogo mantivesse aquele padrão 
de jogo e entrosamento, dificil-
mente deixaria de ser campeão 
do Estado.  Pelo menos, o primei-
ro turno  o “Botinha” já papou e 
vai decidir o tÍtulo do Estadual. 

O ano começa com a inflação 
botando a cara de fora, de-
semprego em alta e a balança 
comercial com déficit superior 
a U$ 11 bilhões em janeiro. 
É hora de acender ao sinal 
amarelo no Planalto, hoje em-
penhado apenas na reeleição 
de Dilma.

Uma omissão (Piancó) na nota falan-
do do debate da “Coluna Prestes” aca-
bou por gerar uma informação errada, 
na coluna de domingo. Saiu: “... dos 
cinco municípios incluídos no roteiro 
– Uiraúna, Pombal, Coremas (onde 
mataram padre Aristides) e Princesa 
Isabel. O correto é: “Uiraúna, Pombal, 
Coremas, Piancó (onde mataram pa-
dre Aristides) e Princesa Isabel.

NEGATIVADOS

PREVISÃO

BOI NA LINHA

CORRIGINDO

PARAÍBA JÁ LUCRA

MAIS SECA
O Governo do Estado institui, através 
de decreto,  o Prêmio “Ana Primavesi de 
Agroecologia” com o objetivo de agraciar 
personalidades nacionais e estrangeiras 
que tenham se distinguido por excep-
cionais serviços prestados à promoção 
de iniciativas exitosas voltadas para o 
desenvolvimento sustentável com foco 
na Agroecologia. Uma Portaria ainda será 
baixada regulamentando o decreto. 

INCENTIVO 

In
fo

rm
e

G
eo

va
ld

o 
Ca

rv
al

ho

Depois dos meteorologistas em 
encontro no fim de semana em 
Natal, agora é o programa “Globo 
Rural” quem reforça o vaticínio: 
2013  sofrerá com escassez de 
chuvas no Semiárido, tal qual o ano 
anterior. Ou seja, agora é correr 
atrás de ações para minimizar os 
efeitos da estiagem. Já se sabe 
que ela vem.

A fábrica Fiat de Goiana ainda está na fase de terraplenagem, mas a Paraíba 
já começa a tirar proveito do empreendimento. Alguns executivos estão 
adquirindo imóveis em Camboinha e Intermares, enquanto na região de 
Alhandra a procura é grande por casas, gerando inclusive, construção de 
conjuntos habitacionais. Não há como negar que, mesmo não estando em 
solo paraibano, esse grande empreendimento de Goiana - que atrairá  ou-
tros - produzirá pontos positivos na economia da Paraíba em vários setores.



Marcelo Paulino de Melo
Presidente do abrigo de idosos Vila Vicentina

Assistência e amor 
aos idosos

studar, trabalhar, constituir uma família, ter filhos, envelhecer. Tudo isso faz 
parte do ciclo natural da vida. Mas o maior problema é quando a velhice chega 
e junto com ela a percepção de que a pessoa se tornou um peso para a família. 
Fardo esse, que não raras vezes, a sociedade e até mesmo aqueles a quem o 
idoso tanto se dedicou durante a mocidade, seja filho, sobrinho ou netos, não 
querem mais se sentir responsáveis. 
Estas podem até parecer palavras duras, mas são uma realidade na vida de 
grande parte da população brasileira e paraibana. Ao menos é o que aponta uma 
das instituições responsáveis por cuidar em amor dessas pessoas. A casa de 
abrigo para idosos Vila Vicentina Júlia Freire vem durante anos acolhendo idosos 
e fornecendo serviços necessários a vida deles. É o que conta o presidente do 
abrigo, Marcelo Paulino de Melo.

A Vila Vicentina é uma casa de 
acolhimento de idosos, quando e 
como ela foi fundada?

A Vila Vicentina é oriunda do 
trabalho da sociedade São Vicente de 
Paula, que é uma associação de leigos 
voltada exclusivamente para a carida-
de. A Sociedade está há 170 anos pre-
sente em 173 países.  

Em 1943 a associação São Vi-
cente de Paula ganhou o quarteirão 
inteiro, conhecido como Vila Vicenti-
na. Na escritura de doação havia uma 
cláusula para que construíssem casas 
para os pobres. Foi quando foram 
construídas 27 casas no terreno, elas 
foram repassadas a famílias carentes 
a título de comodato, ou seja, ninguém 
pagou nenhum centavo por elas. Mas, 
aí surgiu a necessidade de socorrer 
idosos, então começou a construção 
e em 1944 começaram as atividades 
aqui.   

No ano de 1999 se tornou o abri-
go de idosos da Vila Vicentina. Só que 
neste ano, por força da nova legisla-
ção, foi que resolvemos transformar 
em uma pessoa jurídica separada da 
São Vicente de Paula e assim foi cria-
do um novo CNPJ (Códingo Nacional 
de Pessoa Jurídica) e começamos a 
funcionar como instituição de longa 
permanência para idosos Vila Vicenti-
na Júlia Freire. 

Existe algum idoso que faça 
parte do quadro de funcionários da 
Vila?

Existe sim. Nós temos a dona Ma-
ria Alice que é vice-presidente e inter-
na da casa também. Eu não conheço, 
pelo menos dentro de João Pessoa, 
nenhuma outra Instituição que tenha 
algum membro da diretoria que seja 
um interno. Dona Maria Alice veio fi-
car aqui por vontade própria.

Quantos idosos estão instala-
dos na iInstituição atualmente?

A instituição hoje abriga 60 ido-
sos, nós teríamos espaço para abrigar 
até muito mais, só que esbarramos 
em dois problemas que acabam se 
tornando um só. Um deles é a quan-
tidade de pessoal para trabalhar e o 
outro são as acomodações físicas. E 
esses dois problemas citados se tor-
nam um, que é a dificuldade financei-
ra. Nós estamos hoje com 60 idosos 
por que é o limite municipal imposto 
pelo Conselho Municipal de Direitos 
do Idoso para instituições de médio 
porte, a partir de 61 idosos é consi-
derado instituição de grande porte e 
as exigências, sobretudo pessoal, são 
muito maiores.

  
Como a Vila Vicentina se 

mantém?
A casa sobrevive de duas manei-

ras. De acordo com o que permite a 
legislação, no Estatuto do Idoso, arti-

go 35, a lei permite a participação do 
custeio da casa com até 70% do be-
nefício de cada idoso que aqui vive.  O 
que agora com o aumento do salário 
mínimo, fica algo em torno de R$450, 
e, além disso, doações da comunidade 
em geral, mas nós dizemos que aqui 
nós vivemos pelo menos com um mi-
lagre por dia, e isso eu provo ao mais 
cético dos céticos que aqui se vive por 
milagre todo santo dia. 

Em outubro de 2010, nós fizemos 
um apanhado com o então Conselho 
Municipal do Idoso. O quanto custa 
um idoso para instituição, e naquela 
época custava para uma instituição 
como a nossa, algo em torno de R$ 
998 e se recebia pouco mais de R$300 
de cada idoso. Isso por que na maciça 
maioria os que colaboram com a casa 
recebem um salário mínimo como 
pensão ou aposentadoria ou o bene-
fício de prestação continuada. Em de-
zembro nós temos um prejuízo com 
isso por que o Benefício de Prestação 
Continuada não dá direito ao salário 
mínimo e nós temos que pagar o 13º 
aos nossos funcionários. Bom, toda 
diferença desses trezentos e poucos 
reais até os R$ 998, vem de doações. 

Nos patamares da legislação atu-
al, uma instituição como a nossa, nas 
condições ideais de funcionamento, 
que nós ainda não conseguimos al-
cançar, o idoso chega a custar   R$ 
2.000 por mês. Com toda assistência 
médica, alimentação, conforto com 
energia elétrica, os funcionários a dis-
posição, os cuidadores e mais o que é 
imposto pela resolução Nº 4 do Con-
selho Municipal do Idoso, que é uma 
equipe multifuncional composta de 
assistente social, nutricionista, psicó-
logo, farmacêutico, terapeuta ocupa-
cional, médico e profissional em edu-
cação física, tudo isso encarece muito 
para uma instituição. 

Para nós que ainda não atingimos 
essas condições, os idosos custam em 
torno de R$ 1.200 por mês. Nós temos 
aqui hoje cerca de seis pessoas que 
não contribuem com absolutamente 
nada com a instituição. É por isso que 
eu digo que a gente vê o milagre acon-
tecendo. Por que se a gente for atentar 
para os números, não vai dar. 

E a instituição costuma rece-
ber sempre doações?

Toda época de datas comemo-
rativas, quando tem algum evento, a 
gente recebe muitas doações e, gra-
ças a Deus, no final do ano passado 
nós recebemos tanta coisa que es-
tamos distribuindo para outras ins-
tituições e com a comunidade São 
Vicente de Paula e famílias carentes. 
Alguns gêneros, como por exemplo, 
feijão, nós recebemos mais de 10 far-
dos e vão vencer prazo de validade 
até junho e não temos como consu-
mir tudo isso. 

Em relação aos motivos para 
os idosos virem parar na institui-
ção, quais os mais comuns?

 Os idosos estão aqui ou por que 
as famílias não os querem ou não 
existem. Então eles são trazidos para 
a Vila. Claro que temos exceções, que é 
o caso da nossa Maria Alice Celani que 
é a vice-presidente, e está na Vila por 
opção.

Porém, o mais comum são pes-
soas sem família, sem ninguém por 
eles. Às vezes são pessoas que nos 
procuram, ou que são mandadas 
para nós pelo Ministério Público.  E 
em alguns casos a própria família que 
os internam. Na diretoria ninguém 
recebe um centavo para trabalhar. 
Todos os gastos que tenho, são por 
minha conta, sou militar reformado 
e advogado.   

A gente às vezes pensa que está 
doando alguma coisa, mas no final das 
contas a gente está recebendo muito 
mais. No final do dia, quando  vamos 
fazer os nossos agradecimentos e ve-
mos o dia que passou, descobrimos 
que ganhamos muito mais do que 
pensamos estar dando. Aqui é uma 
casa de história viva, são pessoas que 
tem tudo para falar para gente, para 
nos passar. 

Como é a programação diária 
dos idosos?

Os idosos levantam em torno das 
5h da amanhã, então temos um desje-
jum para os diabéticos, depois o café 
da manhã por volta das 7h, oração da 
manhã, às 9h novo lanche e aguardar 
para o almoço. Às 15h30 lanche e 
jantar às 17h e outro lanche à noite.   
Entre esses intervalos de alimentação 
existem atividades com psicólogos, 
visitas o tempo inteiro, mas pedimos 
que venham de preferência pela tar-
de, isso pelo fato de pela manhã ter as 
atividades dos cuidadores, tais como: 
banho, alguns idosos que usam frau-
das e acabam precisando de troca de 
lençol e o dia inteiro temos atividades 
com voluntários e temos as visitas 
que nós mesmos fazemos. 

Fazemos rodas de conversas na 
parte da tarde, tem um pessoal que 
gosta de trabalhar com artesanato, 
além de termos muitas atividades re-
ligiosas. Apesar de sermos ligados a 
igreja católica como sociedade São Vi-
cente de Paula, somos uma instituição 
totalmente ecumênica. Temos ativida-
des promovidas pelas igrejas Univer-
sal, Assembleia de Deus, Batista e um 
grupo da Comunhão Espírita. 

Todos os domingos têm missa 
aberta a toda comunidade às 9h da 
manhã.  Também temos atividades 
promovidas pela universidade, so-
bretudo, quem sempre está conosco 
é a Faculdade Santa Emília de Rodat, 
por intermédio da professora Lenilde, 
que sempre arruma alguma ativida-

de extra abrigo. 
Temos passeios 
a museu, cinema, 
Espaço Cul-
tural, praia, 
pôr do sol no 
Jacaré, Estação 
Ciência, entre ou-
tros. E nas épocas 
festivas sempre te-
mos diversos grupos 
que vem fazer a festa 
no abrigo. 

Para a quaresma nós estare-
mos desenvolvendo a campanha da 
fraternidade. 

Como é trabalhar com idosos? 
Muito prazeroso e gratificante. 

No abrigo nós não temos velhos, te-
mos idosos que são jovens há mui-
tos anos, isso é uma coisa que quero 
carregar para mim. Quero ser jovem 
enquanto vida eu tiver. Uma das coi-
sas mais gratificantes que temos aqui 
na Vila é receber a alegria dessas pes-
soas, que é um diferencial nosso, o 
normal é ver nos asilos por aí pessoas 
tristes, escanteadas. E estendo o con-
vite a quem quiser vir conferir.

 As pessoas costumam ver este 
tipo de instituição, de um jeito que dói 
até falar, mas costumam ver como um 
depósito de lixo humano. Aquilo que 
não serve mais pra sociedade, a gente 
empurra para esse lugar. Infelizmen-
te ainda é assim pelo nosso Brasil a 
fora. Mas graças a Deus, uma coisa 
que vemos aqui é o sorriso no rosto 
das pessoas, tanto dos funcionários, 
quanto dos internos. E isso é gratifi-
cante demais. É impressionante ver a 
doação dos funcionários. Eu digo que 
o funcionário para trabalhar aqui, ele 
tem que ser diferente. 

A partir de quantos anos, o 
idoso já pode passar a morar no 
abrigo?

O estatuto do idoso denomina 
a pessoa como idosa a partir dos 60 
anos, nós temos pessoas a partir de 
65 até 104 anos. Temos um idoso que 
tem 104 anos. Nós temos hoje 31 se-
nhores e 29 senhoras, e temos tam-
bém três pessoas abrigadas que são 
“menores” de idade.

Existe algum caso na Vila em 
que o idoso foi acolhido em alguma 
situação extrema? 

Temos sim. Um idoso que tem 
104 anos e foi acolhido por estar vi-
vendo em uma situação de risco mui-
to grande.  Ele morava na cidade de 
Rio Tinto, numa tapera, num terreno 
que servia como depósito de lixo e ti-
nha que conviver junto com animais. 
Ele foi resgatado e veio para cá e hoje 
é uma pessoa feliz. 

Outro caso é o de uma senhora 
que a mãe dela precisou ser acolhida 
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aqui, mas ela precisava ficar 
com a mãe por que as duas têm pro-
blemas de saúde. A mãe tem proble-
mas de visão e é cadeirante e a filha 
tem elefantíase. Temos outra que é 
acamada e cadeirante que veio para 
cá por conta de um acordo com o Mi-
nistério Público. 

Caso algum grupo ou outra 
instituição queira fazer uma visita 
ou um evento, o que deve fazer?

É só nos procurar para que seja 
agendado. O telefone para contato é o 
3224-6988. Se for o caso de precisar 
servir lanche nós passamos as orien-
tações e restrições de alimentos. 

Alguém se interesse em ser 
voluntário, como deve proceder?

Quem quiser ser voluntário é só 
nos procurar. De acordo com a lei do 
voluntariado toda e qualquer pessoa 
em idade laboral pode prestar suas 
atividades, dividir conosco suas habili-
dades. Mas se a pessoa disser que não 
sabe fazer nada, ou não tem nenhuma 
habilidade, eu digo, venha, sente-se 
conosco, converse com algum idoso, 
conte piada, chore, ajude a servir no 
refeitório, faça qualquer coisa. 

E os que desejarem contribuir 
financeiramente, o que deve fazer?

Quem desejar contribuir finan-
ceiramente, nós temos a nossa conta 
no Banco do Brasil aberta para doa-
ções, e recebemos também qualquer 
tipo de doação em gêneros materiais. 
Nós chegamos a receber até roupas 
de crianças, e como eu disse, tudo 
aquilo que extrapole as nossas ne-
cessidades nós repassamos a outras 
instituições.  Nossa conta é: Agen-
cia 011-6, Conta Corrente 48974-3. 
Qualquer quantidade que a gente 
receber será muitíssimo bem-vindo. 

Nós estamos na campanha junto 
com o Conselho Municipal do Idoso 
para a mobilidade do idoso, sobre-
tudo o idoso institucionalizado. Nós 
pretendemos trabalhar com profis-
sionais da área de terapia e educação 
física. Nós precisamos de materiais 
de construção, telhas, tijolos, cimento, 
entre outros, para poder fazer um es-
paço para que profissionais da UFPB 
possam fazer essa atividade com nos-
sos idosos.
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Em cima da hora

PB teve aumento de 11,8% em janeiro
arrEcadação dE rEcEITaS FEdEraIS

Foram R$ 437 milhões 
contra R$ 390 milhões no 
mesmo período de 2012

A Paraíba registrou um 
aumento de 11,8% em janeiro 
de 2013 na arrecadação das 
receitas federais administra-
das pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Dados da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil 
(RFB) apontam que a arreca-
dação atingiu o montante de 
R$ 437 milhões no mês de ja-
neiro de 2013 contra R$ 390 
milhões em 2012.

Conforme o levanta-
mento da Receita Federal, as 
maiores arrecadações estão 
relacionadas ao Imposto de 
Renda das pessoas jurídicas 
e ao Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI). Os 
crescimentos nominais foram 
de 25,3% e 25,8% respectiva-
mente. 

Já em relação aos seto-
res econômicos cujas contri-
buições foram importantes 
para este resultado o comér-
cio varejista e atacadista, ex-
tração de minerais metálicos, 
extração de carvão mineral e 
captação, além do tratamento 
e distribuição de água. No IPI, 
o desempenho positivo está 
ligado ao bom desempenho 
do setor de fabricação de be-
bidas. 

A arrecadação da Recei-
ta Previdenciária foi de R$ 
168 milhões, ou seja, 5,7% 
acima do resultado do ano 
passado; a contribuição PIS/
Pasep foi responsável pelo 
montante de R$ 19 milhões, 
o que representou um au-
mento de 19,6% em relação 
a 2012, quando os valores 
foram de R$ 16 milhões.

O Sine-PB divulgou 
ontem, 128 novas vagas 
de emprego na Região 
Metropolitana de João 
Pessoa. O programa é 
desenvolvido através 
das ações da Secretaria 
de Estado de Desenvol-
vimento Humano (Sedh) 
e as oportunidades es-
tão distribuídas entre os 
setores da indústria, co-
mércio, construção civil, 
entre outras.

O maior número de 
ofertas são para 10 va-
gas de vendedor pracis-
ta, 10 para vendedor de 
serviços e outras 10 para 
vendedor porta a por-
ta. O Sine-PB também 
disponibiliza oito vagas 
para técnico de refrige-
ração, com experiência 
em instalação.

Os interessados de-
vem procurar a unidade 
do Sine Estadual, loca-
lizada na Rua Almeida 
Barreto, 520, no Centro 
de João Pessoa, por trás 
do Mercado Central. Ou-
tras informações podem 
ser obtidas através do 
telefone (83) 3218-6600.

Para todos os car-
gos, os interessados 
devem levar o currícu-
lo, além de apresentar 
documentos de identi-
dade, CPF e Carteira de 
Trabalho.

Sine-PB oferece 128 vagas de emprego
GraNdE João PESSoa

Confira as vagas

01-Auxiliar de Custos. C/Exp
01-Açougueiro Desossador. C/Exp
05-Auxiliar Técnico De Refrigeração.C/Exp
02-Ajudante de Serralheiro. C/Exp
02-Atendente de Berçário. C/Exp
01-Analista Contábil. C/Exp
01-Acompanhante de Idosos. C/Exp
05-Auxiliar de Linha de Produção. C/Exp
01-Auxiliar Financeiro. C/Exp
01-Analista de Recursos Humanos. C/Exp
01-Borracheiro. C/Exp
01-Balconista de Açougue.C/Exp
01-Balanceador de Motores. C/Exp.
01-Cozinheiro de Restaurante. C/Exp
04-Costureira de Máquinas Industriais. C/Exp
02-Costureira de Maquinas Reta. C/Exp
06-Costureira de Maquina Overloque.C/Exp
01-Caldeireiro Montador. C/Exp

01-Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço)C/Exp
01-Desenhista Mecanico. C/Exp
01-Churrasqueiro. C/Exp
02-Cobrador Externo. C/Exp
01-Chefe de Serviços Financeiro. C/Exp
01-Engenheiro de Segurança Do Trabalho. C/Exp
03-Empregado Doméstico nos Serviços Gerais. 
03-Eletrotécnico. C/Exp
01-Faturista.C/Exp
01-Ferreiro de Molas. C/Exp
01-Gerente Financeiro. C/Exp
01-Gerente de Produção. C/Exp
04-Garçom. C/Exp
05-Instalador de Isolantes Térmicos (Refrige-
ração e Climatização.C/Exp
02-Lanterneiro de Automoveis. C/Exp
01-Lavador de Carros.C/Exp
05-Mecânico de Refrigeração.C/Exp

02-Mecânico de Automóvel. C/Exp
02-Montador de Movéis e Artefados de Madeira
01-Mecânico Diesel.C/Exp
01-Motorista Entregador.C/Exp
01-Mecânico de Manut. de Máquina Ind. C/Exp
02-Passador de Roupas. C/Exp
01-Panfleteiro.C/Exp
03-Representante Comercial Autônomo. C/Exp
01-Serralheiro. C/Exp
02-Saladeiro.C/Exp
01-Supervisor de Operações Ná Área De Con-
trole de Produção.C/Exp
08-Técnico de Refrigeração (Instalação) C/Exp
01-Técnico Agrícola.C/Exp 
01-Técnico em Segurança do Trabalho.C/Exp
10-Vendedor Pracista. C/S/Exp
10-Vendedor de Serviços. C/S/Exp
10-Vendedor Porta A Porta. C/S/Exp

As oportunidades de emprego do Sine-PB estão distribuídas entre os setores da indústria, comércio, construção civil, entre outras

FOTO: José Lins/Secom-PB

200 botijões de 
água mineral são 
apreendidos na 
cidade de Sousa

Uma ação de fiscalização 
do 5º Núcleo Regional da Se-
cretaria de Estado da Receita 
em Sousa apreendeu 200 bo-
tijões de água mineral de 20 
litros com venda irregular. Os 
vasilhames foram comerciali-
zados sem o selo fiscal, que fica 
envolvido na boca do garrafão. 

Desde 1º de outubro 
do ano passado, os estabe-
lecimentos de revenda são 
obrigados a comercializar o 
vasilhame de 20 litros apenas 
com o novo selo fiscal, medi-
da que visa combater a venda 
clandestina do produto. 

Os auditores fiscais do 
5º Núcleo Regional de Sousa 
comunicaram à Vigilância Sa-
nitária a apreensão e realiza-
ram o esvaziamento da água 
dos 200 garrafões.

No município de Santana 
dos Garrotes, uma ação Fiscal 
do 4º Núcleo Regional da Re-
ceita Estadual, com sede em 
Patos, realizou uma diligência 
para verificar a comerciali-
zação de água mineral de 20 
litros no município, mas não 
encontrou irregularidade. 

O gerente executivo de 
Fiscalização da Receita Esta-
dual, João Batista Neto, revelou 
que o Fisco Estadual está aten-
to às possíveis irregularidades.

A Paraíba registrou o 
menor valor do Imposto so-
bre Propriedade de Veículos 
e Automotores (IPVA) por 
veículos da frota em 2012 do 
país, revela o estudo divulga-
do pelo Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário 
(IBPT). O valor médio pago 
do IPVA por veículo do Es-
tado ficou em R$ 188,05, o 
menor entre todas as unida-
des da Federação. No país, a 
média é de 355,86, enquanto 
o Estado de São Paulo tem 
o maior custo para o contri-
buinte (R$ 490,54).    

O estudo do IBPT mostra 
que até estados com econo-
mias menores que a paraibana 
têm valores médios do IPVA 
por veículo bem mais alto. É o 
caso de Alagoas, que possui va-
lor médio do tributo por veícu-
lo de R$ 290,89, o 10º mais caro 
do país. Na comparação com a 
Paraíba, o IPVA por veículo em 
Alagoas apresenta uma dife-
rença de até 54% maior do que 
a média paraibana. 

Para o secretário de Es-
tado da Receita, Marialvo 
Laureano, o estudo do IBPT 
comprova que o IPVA do Es-
tado pesa menos no bolso 
do contribuinte paraibano 
do que nos demais estados 
da federação. “Além de paga-
mento escalonado durante 

o ano, de acordo com o final 
da placa, o Governo da Pa-
raíba concede um desconto 
de 10% no pagamento da 
Cota Única”, comentou. O 
benefício é uma opção para 
os proprietários de veículos 
que buscam economizar no 
pagamento do tributo.  

As alíquotas do IPVA co-
bradas sobre a frota na Pa-
raíba continuam inalteradas. 
Para carros de passeio, comer-
ciais leves e motos, a alíquota 
do IPVA equivale a 2% sobre o 
valor do veículo no mercado, 
enquanto caminhões, ônibus, 
micro-ônibus, tratores e mo-
tocicletas têm alíquota de 1%. 
Os proprietários de veículos 
com mais de 15 anos de fabri-
cação têm isenção do tributo.

Segundo ainda o estudo 
do IBPT, a Paraíba arrecadou 
R$ 163,966 milhões em IPVA 
no ano passado com uma fro-
ta de 871,918 mil veículos. O 
IPVA é o segundo tributo es-
tadual em termos de arreca-
dação, perdendo apenas para 
o Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). No ano passado, a Pa-
raíba registrou um crescimen-
to nominal de 17% no IPVA.  

Contudo, o secretário 
Executivo de Estado da Re-
ceita, Leonilson Lins de Lu-
cena, lembra que, apesar 

de ser um tributo estadual, 
a arrecadação do IPVA “é 
partilhada ao meio com os 
municípios paraibanos e os 
veículos emplacados nos 
municípios recebem metade 
do valor do tributo”, frisou. 

IPVA placas 3 e 4 
O prazo final para os con-

tribuintes paraibanos efetua-
rem o pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) 2013 
de placas com final 3 e 4 será 
na próxima quinta-feira (28). 
Os proprietários de veículos 
podem optar pelo pagamento 
em cota única com redução de 
10% do IPVA ou o parcelamen-
to em três vezes, sendo que a 
primeira parcela deve ser efe-
tuada até o dia 28 deste mês. 

Isentos 
Termina também no dia 

28 de fevereiro, o prazo de 
entrega de documentos de 
isenção do IPVA para os pro-
prietários de veículos com 
placas final 3 e 4. Eles solici-
taram a isenção do imposto 
até o dia 28 de dezembro do 
ano passado e precisam, ago-
ra, apresentar a documenta-
ção para garantir o benefício. 

Os portadores de defi-
ciência, taxistas, transportes 
escolares com até 16 pas-

Estado tem o menor valor de IPVA do país
ESTUdo do IBPT

sageiros e os proprietários 
rurais de motos agrícolas de 
até 200 cilindradas precisam 
comprovar os requisitos para 
terem direito à isenção do 
imposto. Quem comprou veí-
culo este mês (novo ou usa-

do) com placas finais 3 e 4 e 
estão dentro das categorias 
isentas têm também direito 
ao benefício, mas precisam 
preencher o formulário e en-
tregar a documentação até o 
dia 28 de fevereiro.

Paraíba     r$ 188,05
Piauí    R$ 198,98 
Acre    R$ 199,28
Rondônia   R$ 210,06
Ceará    R$ 212,74
Roraima   R$ 221,55 
Sergipe    R$ 222,73
Maranhão   R$ 229,23
Mato Grosso do Sul  R$ 230,36
Tocantins   R$ 231,29
Rio Grande do Norte  R$ 230,04
Goiás    R$ 233,67
Pará    R$ 246,57
Mato Grosso   R$ 249,24
Pernambuco    R$ 253,33
Bahia    R$ 264,91
Espírito Santo   R$ 281,67
Alagoas    R$ 290,89
Santa Catarina   R$ 291,47
Paraná    R$ 299,29
Amazonas   R$ 305,85
Rio Grande do Sul  R$ 334,43
Rio de Janeiro   R$ 334,95
Amapá    R$ 345,82
Minas Gerais   R$ 382,32
Distrito Federal   R$ 391,22
São Paulo   R$ 490,54
Fonte: IBPT

Ranking 
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Máscaras carnavalescas 
estão expostas na Estação 
Cabo Branco
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Filme sobre vida da 
cantora Edith Piaf será 
exibido hoje, no IFPB

Joaquim Osterne fala 
sobre reunião de institutos 
históricos no IHGP
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Projeto Encontro

(In)esperado
Apesar das 12 indicações ao Oscar, Lincoln não levou muitas estatuetas na 
premiação marcada por equilíbrio, surpresas e situações não tão surpreendentes

Domingo, a premiação mais 
prestigiada do cinema mun-
dial, o Oscar, premiou as 
produções cinematográficas 
que obtiveram destaque 
nos cinemas. Entretanto, 
apesar das indicações gene-
rosas para Lincoln, de Steven 

Spielberg, o filme não se sagrou campeão 
de categorias importantes como Melhor 
Filme ou Melhor Diretor. O ator Daniel 
Day-Lewis, entretanto, garantiu a esta-
tueta de Melhor Ator para a produção dos 
estudos da Walt Disney, que também levou 
para casa o Prêmio de Melhor Design de 
Produção. O maior vencedor da noite foi o 
segundo em indicações, As Aventuras de Pi, 
com quatro Oscars, inclusive o de Melhor 
Diretor, para o taiwanês Ang Lee. Ao lado, 
o musical de Tom Hooper, Os Miseráveis, 
também conquistou mais estatuetas que 
Lincoln, em um total de três, responsável 
também por um dos números musicais 
mais bonitos da noite da premiação.

Muitos não acreditavam na premiação 
do thriller político Argo, investida de Ben 
Affleck como diretor, para Melhor Filme. 
Ignorado pela Academia para a indicação 
de Melhor Diretor, historicamente o filme 
levava desvantagem, pois fazia vinte e três 
anos que o vencedor da categoria de Me-
lhor Filme não tinha seu diretor indicado. O 
crítico de cinema João Batista de Brito, en-
tretanto, não ficou espantado com a vitória 
de Argo. “Não foi exatamente uma surpresa, 
eu já percebia que aconteceria algo similar, 

André Luiz Maia
Especial para A União

as premiações foram condizentes com o 
que eu supunha”, disse.

Em seu blog, Imagens Amadas, o autor 
percebeu um padrão dos indicados com 
potencial chance de vencer e, em 2013, 
Argo estava incluído na linha temática a 
qual João atribuiu. “Em 2011, tivemos O 
Discurso do Rei, Rede Social e Cisne Negro 
abordando a linguagem de diversas ma-
neiras. Ano passado, dedicado à cinefilia, 
com O Artista, A Invenção de Hugo Cabret 
e ainda Uma Semana com Marilyn. Agora, 
com Django, Lincoln, Argo e A Hora Mais 
Escura, o tema é o próprio Estados Unidos 
e o triunfo da nação”, analisou.

Quem também teve a mesma visão foi 
o cineasta Alex Santos, que deu ênfase às 
implicações sociopolíticas da premiação. 
Ele faz questão de frisar que a indicação ao 
prêmio maior do cinema mundial implica 
numa série de interesses, não só artísti-
cos, pois é importante não esquecer que 
Hollywood é e continua sendo uma indús-
tria. “Conflitos, tramas envolvendo fugas, 
embaixadas, enfim, esse foi o tema de Argo, 
cujo final do filme representa uma espécie 
de “vitória” para os Estados Unidos. Essa é 
uma situação que enche de orgulho o gover-
no americano que, não por coincidência, foi 
representado pela primeira-dama Michelle 
Obama, anunciando o resultado. Sintomá-
tico, não?”, salientou. João Batista de Brito 
acredita que, apesar dos interesses e da 
política, dos filmes que entraram por essa 
vereda, talvez Argo fosse o mais intrigante. 
“Patriotadas à parte, um belo exercício de 
suspense”, pontuou.

Alex, que também lembrou rapidamen-
te seu artigo sobre a participação brasileira 

do Oscar, em seu artigo na edição de domin-
go de A União.  O vencedor de Melhor Fil-
me Estrangeiro, Amor, de Michael Haneke, 
quase concorria com O Palhaço, de Selton 
Mello, porém mais uma vez uma produção 
nacional foi eliminada na pré-seleção. “Nos-
so cinema nacional nada, nada, mas morre 
sempre na praia. O filme não conseguiu 
passar pela seleção inicial, já em dezembro 
passado e isso tem ocorrido sempre. Falta-
nos fôlego de “indústria” cinematográfica”, 
avaliou o cineasta paraibano.

Por fim, João Batista acrescentou que, 
a despeito das indicações voltadas para a 
América, os filmes que foram indicados 
foram aqueles que emocionaram o público, 
como a surpresa de Amor, filme estrangeiro 
“estranho no ninho” ao ser indicado tam-
bém a melhor filme, O Lado Bom da Vida, 
As Aventuras de Pi, O Impossível e Os Mise-
ráveis. Sobre o último, Alex Santos lamenta 
que não tenha tido êxito em ganhar os 
maiores prêmios. Realmente um belo filme 
realmente, infelizmente acabou ficando 
apenas com alguns prêmios secundários”, 
completou. 

vEncEdOrEs dAs PrIncIPAIs cAtEGOrIAs  

Filme: Argo 
Direção: Ang Lee, por As Aventuras de Pi 
Ator: daniel day-Lewis, Lincoln / Atriz: Jennifer Lawrence, O Lado Bom da Vida
Ator coadjuvante: christoph Waltz, Django Livre / Atriz coadjuvante: Anne Hathaway, Os Miseráveis
Roteiro original:  Django Livre / Roteiro adaptado: Argo 
Animação: Valente
Filme estrangeiro: Amor (Áustria)
Canção original: Skyfall, de Adele, 007 - Operação Skyfall
Fotografia: As Aventuras de Pi  

Ben Affleck em cena de Argo, 
produção que levou estatueta 

na categoria de Melhor Filme 
na festa da premiação  

Ang Lee com o Oscar de Melhor 
DIretor pelo filme As Aventuras de Pi 

FOtO: Getty Images

FOtO: Warner Bros
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Vivências

Pouco importa à presidente Dilma o senti-
mento de insatisfação dos paraibanos, pela indi-
ferença com o nosso problema de vida e morte, 
instigado pela estiagem. A autoridade que leva-
mos ao Poder, cheios de confiança em sua ação, 
parece desconhecer o sofrimento dos nordestinos. 
No entanto, não a julgamos insensível, à vista do 
pranto que banhou suas faces, com o morticínio 
de Santa Maria (RS), o que se afigura como uma 
esperança para nós...

Já houve tempo em que nosso Estado, de pe-
quenez territorial confirmada, se compensava na 
modéstia do tamanho, na atitude de seus homens. 
Recordemos a Revolta de Princesa, quando estive-
mos sitiados por Pernambuco, Ceará e Rio Grande 
do Norte, Estados bafejados pelo Poder Central, 
para aniquilar a “pequenina e brava”. À insurreição 
o presidente Washington Luiz disponibilizou armas 
do Realengo, para matar nossos irmãos e favorecer 
a derrota da Paraíba, que não se curvou nem pediu 
arrego...

A pátria mãe sofreu com a perda de seus filhos, 
dos mais destacados aos humildes soldados, que 
deixaram na orfandade aqueles que muito ainda 
careciam de sua presença na família. O Estado qua-
se sucumbiu com a morte do seu “herói altaneiro”, 
o presidente João Pessoa.

Na revolução de 1930, um grupo jovem invadiu 
o quartel do 22º BC, tomou o Poder e nele entroni-
zou o gaúcho Getúlio Vargas.  Na seca que durou 3 
anos (1930/32) o governo da República convocou 
um guerreiro – José Américo de Almeida – para 
dirigir o Ministério de Viação e Obras Públicas. O 
carisma do ministro, a seriedade nos seus atos, a 
palavra que não se omitia nem rastejava, se impôs 
ao respeito da Nação.  Num decreto que levou a 
Getúlio para assiná-lo, raspou o fundo do cofre fe-
deral e se mandou para a zona conflagrada.  Acon-
selhado a adquirir os mantimentos mais baratos no 
Rio de Janeiro, preferiu comprar nas “bodegas” da 

Paraíba, Rio G. do Norte e Ceará, para dar alento ao 
falimentar comércio dessas localidades.

E não ficou só nesse gesto. Subscreveu, na 
hora, respondendo, também, pelo Ministério da 
Fazenda, o empréstimo em libras esterlinas que, a 
seu alvitre. o governo brasileiro tomou na Inglater-
ra. E estão ainda em vigor, no interior da Paraíba, 
os grandes reservatórios construídos na época 
fatídica.

Disse-me o ministro JA que o ofício do embaixa-
dor da Inglaterra, dando conta de que a divida para 
a construção dos açudes no Nordeste estava liquida-
da, foi a maior alegria de sua vida pública.

Outro paraibano se fez admirar em momen-
tos da história republicana da Felipeia de Nossa 
Senhora das Neves. Após a redemocratização de 
1945, o presidente Dutra, forçado pelos conser-
vadores e as igrejas originárias do Cristianismo, 
ensarilhou armas contra o Partido Comunista. O 
Presidente da Câmara Federal, natural do municí-
pio de Esperança-PB, deputado Samuel Vital Duar-
te, tentou dissuadi-lo da cassação dos esquerdistas. 
Vencido, no entanto, foi vitorioso, porque nenhum 
foi exilado, como foi sugerido.

Depois, o conservador Flávio Ribeiro Coutinho 
fez do bacharel e chefe da subsecção do PCB, na Pa-
raíba, João Santa Cruz de Oliveira, desembargador 
na nossa corte de Justiça, contra grupos oligarcas 
e religiosos. O governador não temeu represálias. 
Santa Cruz foi tão digno que teve seu nome aposto 
no auditório da OAB, para ser sempre lembrado, 
pelo caráter, conhecimentos jurídicos e por ser “o 
mais legalista dos homens de esquerda!” O que nos 
falta é uma representação, com cidadãos de atitu-
des enérgicas e conscientes, que os faça respeitá-
veis, como já tivemos no passado, não tão distante. 
Enfim um grupo com decidida coragem de renegar 
injustiças e de exterminar de nosso meio a Ficha 
Suja e vícios que nos envergonham.

Ai sim, as coisas vão mudar!

Quando engatinhava os 
meus primeiros passos cul-
turais, certo dia ouvi falar de 
Ariano Suassuna, o teatrólogo 
de tantos textos famosos. De 
imediato comecei a pesquisa 
para conseguir algumas peças 
de sua autoria, pois queria 
encená-las na minha cidade 
de Sousa.

 Na 
década de 
70, o Teatro 
de Amadores 
de Sousa, o 
consagrado 
“TAS” estava 
vivendo um 
grande mo-
mento nas 
“Terras de 
Bento Freire”, 
revelando 
artistas que 
mais tarde se 
transforma-
ram famosos pelo Brasil afora. 
Todos nós, os componentes do 
grupo, vibramos muito quando 
conseguimos a peça “O Auto da 
Compadecida”, reunimos o pes-
soal e iniciamos os trabalhos 
para a montagem. Depois leva-
mos aos palcos o “Casamento 
Suspeitoso”, outra criatividade 
não menos famosa do “Rei da 
Cultura”.

 Para montar os tex-
tos teatrais de Ariano era 
necessário a autorização do 
escritor, para não pagar os 
direitos autorais, levando em 
consideração que o TAS era 

pobre e não cobrava ingres-
sos, por ocasião da encena-
ção das peças. Uma carta do 
grupo teatral foi encaminha-
da a Ariano, pelas mãos do 
estudante de Direito sou-
sense, Salomão Gadelha, que 
estudava em Recife. Suassuna 
liberou as encenações através 

de uma carta do próprio 
punho, que ainda hoje 
se encontra nos nossos 
arquivos.

 Certo dia fomos 
convidados pela rainha 
Eneida Agra Maracajá, 
para uma visita a Cam-
pina Grande, participar 
do Festival de Inverno, e 
ainda assistir uma pales-
tra do famoso escritor. 
Nos deslocamos à “Rai-
nha da Borborema” e 
tivemos a oportunidade 
de ver, aplaudir e abra-
çar Ariano, como tam-

bém agradecer a liberação dos 
textos para montagens.

 No ano de 2008 cria-
mos o Parque Cultural “O Rei 
do Baião”, na Comunidade 
São Francisco, no município 
de São João do Rio do Pei-
xe-PB, com a finalidade de 
divulgar a história de Luiz 
Gonzaga. O momento princi-
pal do parque é o Festival de 
Músicas Gonzagueanas, inti-
tulado Fesmuza, que em 2013 
realiza a sexta edição.

 O parque é organizado 
e mantido pelo “Caldeirão Po-
lítico”, Instituto de Comunica-

ção de maior credibilidade, e 
o Grupo União São Francisco, 
órgão comunitário que admi-
nistra a chamada “Fazenda 
Cidade”.

 No corrente ano, im-
plantaremos novas criativi-
dades culturais: a Galeria dos 
Escritores Amigos do “Cal-
deirão Político”, o lançamento 
do livro O 1º Cinpozagão e 
a celebração da 1ª Missa do 
Vaqueiro. Na oportunidade, 
vamos homenagear Ariano 
Suassuna, fazendo a aposição 
de um busto do nosso herói, 
na praça principal do parque. 
É a melhor maneira de agra-
decer a Ariano, colocando seu 
busto para a veneração de 
todos que visitam o parque 
diariamente. A solenidade de 
homenagem a Suassuna será 
no dia 17 de agosto, momen-
tos antes da abertura do VI 
Fesmuza, a maior festa gon-
zagueana do Nordeste brasi-
leiro, na atualidade.

 O “Rei do Baião” vai 
receber os aplausos do “Rei 
da Cultura”, naquele pedaço 
de chão bem nordestino, sob 
os olhares do mandacaru, 
juazeiro e angicos, ao lado da 
Casa de Reboco, Galeria dos 
Escritores Amigos do “Caldei-
rão Político”, Casa do San-
foneiro “Seu Januário”, Sala 
dos Poetas e Repentistas e o 
Cristo Redentor, que recebe 
os turistas de braços abertos, 
na entrada daquela área de 
proteção à natureza.

 

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Receber e dar 
quitação

Esta aconteceu no Rio Grande do Sul e foi tirada 
do site Espaço Vital. O advogado dirige-se ao car-
tório de uma vara cível para retirar um alvará. Ao 
receber o documento, entretanto, observa que só o 
seu cliente estava autorizado a levantar os valores. A 
prudência recomendava ao advogado que ele insis-
tisse para que o alvará fosse expedido em seu nome. 
Peticionou, então, solicitando a expedição de novo 
documento. O juiz negou o pedido, uma vez que, 
na procuração, não constavam poderes específicos 
para “receber e dar quitação”.

Inconformado com a decisão, dirigiu-se, ime-
diatamente, ao cartório, pois suas procurações 
sempre traziam tais poderes:

– Senhor escrivão, houve um engano na expedi-
ção do meu alvará. O juiz disse que, na procuração, 
não havia poderes para receber e dar quitação. Mas 
cá estão os poderes, veja. Leia comigo: “poderes 
específicos para dar e receber quitação”. – Mas, onde 
estão os poderes para receber e dar quitação? – 
indaga o escrivão.

– Eu acabei de mostrar-lhe! – diz um aborreci-
do causídico.

– Mas “dar e receber” não é a mesma coisa que 
“receber e dar”. Nesta vara, o eminente juiz nunca 
vai lhe autorizar a sacar o dinheiro...

Perseguição não obrigatória
Um vigilante de Usina foi demitido por ter se 

recusado a perseguir ladrões que roubaram e agre-
diram outros empregados, teve a justa causa afasta-
da pela Justiça do Trabalho de Alagoas. Após assalto 
à empresa, o vigilante foi chamado por um superior 
hierárquico, que lhe entregou uma espingarda 
calibre 12 para que ele participasse da perseguição. 
Ele se recusou, alegando que não fora treinado para 
usar tal arma e não conhecia a região para onde o 
bando fugiu. Os assaltantes estavam armados e um 
deles havia matado um empregado da usina antes 
da fuga. A Usina demitiu o vigilante por justa causa, 
pois entendeu que “sua atitude configurou ato de 
insubordinação e colocou em risco a segurança do 
patrimônio da empresa”. A 8ª Turma do TST negou 
provimento a recurso da empresa, condenada em 
primeiro grau, que insistia na manutenção da de-
missão por justa causa.

Consumidor em livro
Quando ministrei a cadeira “Proteção Jurídica 

do Consumidor”, no Programa de Pós-Graduação da 
UFPB, lancei, ao final das aulas, um desafio aos mes-
trandos: “por que vocês não aproveitam o material 
apresentado na sala de aula e o transformam em 
livro?”. A ideia foi aceita de imediato, sob o comando 
de Hebert Vieira Durães, que não mediu esforços 
para incentivar, coletar e organizar o livro Temas 
Relevantes de Direito do Consumidor. Produto da 
Editora Universitária, foi concebido como uma obra 
despretensiosa, mas reveladora da acuidade dos 
nossos alunos da Pós-Graduação na abordagem de 
temas tão importantes para a aplicação e interpreta-
ção do Direito do Consumidor.

“Responsabilidade dos sites de Compras Cole-
tivas diante do Código de Defesa do Consumidor”, 
a “proteção ao consumidor e a responsabilização 
civil pelo fato do produto e do serviço”, “algumas 
peculiaridades da relação de consumo médico-pa-
ciente na visão da jurisprudência do STJ, o “direito 
do consumidor e a prestação da assistência jurídica 
como exercício da cidadania”, “responsabilidade civil 
das instituições bancárias: uma análise numérica e 
jurisprudencial”, “responsabilidade do Estado como 
fornecedor de serviços públicos” “direito do consu-
midor: vícios do produto e do serviço”, “a oferta e a 
publicidade diante dos abusos praticados contra o 
consumidor”, os “aspectos gerais das práticas abu-
sivas constantes no artigo 39, do CDC” e “os planos 
de saúde e a proteção do consumidor” são temas 
abordados pelos coautores e que servirão na orien-
tação de estudantes, advogados, juízes e membros 
do Ministério Público.

Fernando
VasconcelosO descaso da presidente
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Artigo

O Rei da Cultura

O “Rei do Baião” 
vai receber os 
aplausos do 
“Rei da Cultura”, 
naquele pedaço 
de chão bem 
nordestino, sob 
 os olhares do 
mandacaru” 
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Roteiro

Piaf, um hino de amor 
(La Môme, FRA/UK/CZE, 
2007) é o filme que integra 
a programação de hoje da 
sessão do Projeto Cinearte 
em Debate, o cineclube do 
Instituto Federal da Paraí-
ba (IFPB). O longa metra-
gem será exibido às 17h, 
no anfiteatro do Campus 
em João Pessoa. Após a 
exibição do filme, terá um 
debate com a professora 
de história Daniela Silvei-
ra, que realiza no IFPB ou-
tro projeto na mesma área 
da sétima arte: Discutindo 
Cinema, que tem o caráter 
interdisciplinar de promo-
ver interação entre His-
tória e Cinema como uma 
estratégia de ensino, abor-
dando e discutindo temá-
ticas históricas presentes 
nos filmes escolhidos para 
exibição. Desde o ano pas-
sado, o Cineclube do IFPB 
é coordenado pelo profes-
sor de Geografia Luciano 
Schaefer e abarca tanto 
produções nacionais como 
internacionais, de todos os 
gêneros.  

Com direção de Oli-
vier Dahan, Piaf, um hino 
de amor traz a atriz Ma-
rion Cotillard como a can-
tora francesa Edith Piaf. 
Por sua atuação Marion 
recebeu o Oscar de Melhor 
Atriz e a produção o Oscar 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Máscaras estão expostas 
na Estação Cabo Branco

Produzidas em oficinas culturais por 56 crianças e 
adolescentes de 12 núcleos do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil - Peti 70 máscaras carnavalescas in-
tegram a exposição intitulada de ECA Mostra a Tua Cara, 
que vai continuar aberta ao público, a partir das 10h, até o 
próximo dia 3 de março, no primeiro pavimento da torre da 
Estação Cabo Branco, Cultura e Artes, localizada no bairro 
Altiplano, em João Pessoa. A entrada é gratuita. As peças 
foram criadas por crianças e adolescentes atendidos pela 
Prefeitura Municipal da capital, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Sedes).

Mídia e Igreja num mesmo diapasão

Fenômeno midiático por excelência, a renúncia do Papa Bento XVI 
repercutiu em todos os veículos de comunicação. O fato terá uma série 
de  desdobramentos até o final do conclave para a escolha do novo pon-
tífice, lá por meados de março. Serão detalhes da transição, histórico dos 
papas e candidatos, motivos para a renúncia, impasses ideológicos entre 
tantos mais, que farão a festa da mídia, que lucra com sensacionalismo.

A renúncia do Papa mostra o flagrante descompasso entre a Igreja 
e a sociedade. Há muitos anos a Igreja vem se distanciando das ques-
tões mais fulcrais que movem o mundo civilizado, a universalidade dos 
direitos sociais, o crescimento científico e cultural. Ao contrário, a Igreja 
caminha num retrocesso fundamentalista que a joga num fosso ultra-
conservador.

Ao menos três questões são vitais para o confronto entre a Igreja e 
a sociedade: a contracepção; o casamento de pessoas do mesmo sexo; as 
pesquisas com células-tronco. Um olhar menos superficial pode notar 
que o problema mesmo da Igreja é com relação ao sexo, para quem deve 
ser feito com o objetivo de procriação, seguindo o velho lema de “crescei 
e multiplicai-vos”.

No que toca a contracepção, o combate da Igreja ao uso da camisi-
nha além de favorecer a explosão populacional e a pobreza, chega a ser 
imoral, por execrar uma das formas mais eficazes de prevenção a doen-
ças sexualmente transmissíveis, dentre elas a fatal Aids. Ao condenar os 
homossexuais à resignação aos padrões de família heterossexual, ignora 
o principal lema do cristianismo. 

Para a Igreja, homossexual não ama, faz sexo, afronta o princípio 
“sagrado” da reprodução, portanto não deve requerer um outro modo 
de constituir família. Não conta para a Igreja que a homossexualidade 
é uma condição, não uma opção, não é uma doença nem má formação, 
que os homossexuais lutam contra a discriminação e pelo gozo de direi-
tos sociais igualitários, que lhe darão o estatuto do casamento, inclusive 
com direito a adoção.

Sobre as células-tronco, o discurso é da mesma forma cruel. A 
“obra divina”, que para a Igreja surgiu há cerca de 5000 anos com o ho-
mem feito do barro e a mulher da costela de Adão, deve ser intocável. 
Em sua estultice, desconsidera a teoria da evolução, que em oposição à 
ideia de uma criação acabada – e paradoxalmente imperfeita, para um 
deus – o homem segue em constante evolução física e intelectual, que os 
estudos sobre as células-tronco podem ser a panaceia para os grandes 
males que afligem a humanidade.

Esse Papa ideologicamente reacionário, dentre outras pérolas foi 
o mentor, antes mesmo de estar no poder, da destruição da Teologia da 
Libertação, momento lá pela década de 70 em que a Igreja realmente 
comungou com a sociedade, optando pela educação e emancipação dos 
pobres. Sentindo-se fraco, acossado por escândalos sexuais dentro da 
própria Igreja, derrotado em sua influência internacional, abandonado 
por seu rebanho, que migra para as seitas neopentecostais, o Papa de-
monstrou o quanto é um estrategista perspicaz: renunciou.

Para uma Igreja decadente a renúncia foi um golpe de mestre: mo-
bilizou a atenção dos fiéis, ganhou espaço generoso na mídia, que fatu-
rará sobre o fato por pelo menos dois meses, transformou um velho ma-
quiavélico num exemplo de humildade. O próximo passo é a beatificação.

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

Dirigido pelo per-
nambucano Kleber Men-
donça Filho, O Som ao 
Redor será exibido pela 
terceira – e última vez 
– hoje, a partir das 21h, 
dentro da programação da 
3ª edição da mostra Noite 
de Estreia, que acontece 
no Cine Box Manaíra, em 
João Pessoa. Com orça-
mento de R$ 1,8 milhão e 
lançado em 2012, o filme 
mescla drama e suspense 
e recebeu elogios da críti-
ca no Brasil e no exterior, 
inclusive a performance 
de um dos atores, o pau-
listano W. J. Solha, que está 
radicado na Paraíba. O 
enredo mostra a presença 
de uma milícia em rua de 
classe média na zona sul 
do Recife, que muda a vida 
dos moradores do local.  

Mostra Noite de 
Estreia exibe, hoje, 
O Som ao Redor

Publicação da Matrix 
Editora e escrito pela jor-
nalista Rose de Almeida, 
The Wanted, o primeiro 
livro sobre a banda, acaba 
de ser lançado no Brasil. 
Lançada oficialmente no 
país no dia 7 deste mês, na 
Livraria Cultura do Shop-
ping Market Place, a obra 
já está à venda em todas 
as livrarias. A boy band 
revigorou a cena musical 
inglesa e ganhou os topos 
das paradas mundiais, 
incluindo a lista da Bill-
board, com os hits Glad 
You Came e Chasing The 
Sun. Os garotos mobilizam 
uma legião de fãs por todo 
o mundo e acabaram de 
ganhar o People’s Choice 
Awards, na categoria Artis-
ta Revelação, desbancando 
o rival One Direction. 

Primeiro livro sobre 
a banda The Wanted 
é lançado no Brasil

 

Mídias em destaque

Drops & notas

Longa sobre a vida da cantora Edith Piaf 
será exibido hoje no cineclube do IFPB
Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

de melhor maquiagem em 
2008. Filha de um contor-
cionista e de uma cantora 
de cabaré, que a deixou 
para viver na boêmia, a 
narrativa conta a trajetó-
ria de Edith Piaf a partir 
dessa sua infância pobre, 
abandonada pela mãe e 
criada pela avó, dona de 
um bordel na Normandia. 
A história dramática de 
Edith Piaf se torna mais 
complicada, dos 3 aos 7 
anos de idade, quando ela 

fica cega até se recuperar 
milagrosamente. 

Após a temporada com 
a avó, Piaf vai morar com 
o pai alcoólatra que, ao 
perceber o seu potencial 
vocal, passa a explorá-la 
em seus espetáculos mam-
bembes. O pequeno pardal, 
significado do nome Piaf, 
vive até os 15 anos com o 
pai quando o abandonan-
do para cantar nas ruas 
de Paris, nas espeluncas 
de Pigalle, considerada a 

A atriz Marion Cotillard encarna a cantora francesa no filme 

Em cartaz

Cirque du Soleil - 
Outros Mundos 

O filme tem integrantes do próprio Cirque du Soleil

Jovem casal que está 
separado tem que viajar 
através de mundos surpreen-
dentes e repletos de sonhos 
do Cirque du Soleil para se 
encontrar, em meio a um 
espetáculo visual em 3D. 

FOTO: Divulgação
A HORA MAIS ESCURA (Zero Dark Thirty, EUA, 
2012). Gênero: Ação. Duração: 127 min. 
Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
Kathryn Bigelow, com Jessica Chastain, Kyle 
Chandler, Joel Edgerton e Jennifer Ehle. 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.

zona vermelha da cidade. A 
cantora teve um casamen-
to de curta duração com 
um entregador, com quem 
teve uma filha que morreu 
aos dois de idade de me-
ningite. Considerada como 
a “voz” da França, Edith 
Piaf foi descoberta por um 
dono de boate, em 1935, 
onde conseguiu incentivo 
em sua carreira para gra-
var seu primeiro disco. 

A sua trajetória cheia 
de percalços é recompensa-
da com fama internacional 
pelo seu talento. A cantora 
foi prestigiada em célebres 
palcos como pela seleta pla-
teia do Playhouse, em 1947, 
sendo admirada por Gene 
Kelly, Greta Garbo e Marlene 
Dietrich. Edith Piaf também 
teve sua vida marcada pelo 
envolvimento com o álcool, 
doses exageradas de morfi-
na, para diminuir as dores 
que sentia após sofrer dois 
acidentes de carro, e com 
amores infelizes. O mais de-
vastador foi o seu romance 
com o lutador de boxe Mar-
cel Cerdan, casado e que 
morreu em um acidente de 
avião quando estava a cami-
nho de se encontrar com a 
cantora em Nova York. Para 
ele, Piaf compôs o seu Hino 
ao Amor. Ao final da vida, a 
cantora passou a ter a voz 
falha, a aparência decadente 
e a memória ruim ao ponto 
de esquecer as canções que 
há muito sabia de cor. 



Em março, João Pessoa 
irá sediar o 1º Encontro 
dos Institutos Históri-
cos da Paraíba. O even-
to, que irá acontecer 
nos próximos dias 15 
e 16, será realizado na 
sede do Instituto Histó-

rico e Geográfico Paraibano – IHGP 
-, situado à Rua Barão do Abiaí, nº 
64, na capital, no período da manhã 
e tarde. Participarão do encontro os 
Institutos Históricos e Geográficos de 
Patos, do Cariri paraibano, Campina 
Grande, Cajazeiras, Bayeux e de Solâ-
nea. Nele, ainda terá o lançamento do 
livro A Paraíba por si mesma, traba-
lho organizado por Cidoval Morais de 
Sousa e José Octávio de Arruda Mello. 
As instituições que estão à frente da 
organização do evento são João Pes-
soa e Patos. 

O Encontro já deve determinar a 
data do evento em 2014, garantindo 
assim uma continuação do trabalho 
que será iniciado este ano e que visa 
estabelecer algumas diretrizes a 
serem seguidas em 2013 pelos insti-
tutos, com o objetivo de melhorar o 
funcionamento deles. A programação 
conta com a apresentação de relató-
rios de atividades por cada instituto, 
além da elaboração de duas minutas 
de Projeto de Lei a serem apresen-
tados à Assembleia Legislativa da 
Paraíba e às Câmaras Municipais de 
cada cidade sede das instituições, al-
mejando assim ajuda financeira para 
os Institutos Históricos devidamente 
legalizados e em pleno funcionamen-
to em nosso Estado. 

“A realização do 1º Encontro dos 
Institutos Históricos da Paraíba será 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano sediará, dias 15 e 16 de 
março, primeiro encontro entre as instituições existentes no Estado 
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História

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

O presidente do IHGP, 
Joaquim Osterne, disse que 
revigorar as entidades é um 

dos temas do evento   

muito importante para as institui-
ções do nosso Estado. Vamos tentar 
revigorar os institutos existentes, fa-
zendo com que aqueles que apenas 
existem no papel, passem a funcio-
nar produtivamente na prática, é o 
caso dos das cidades de Cajazeiras, 
Bayeux e Solânea. Outra proposta é 
fomentar a criação de novos Institu-
tos, como o planejamento existente 
para o de Santa Rita. 

Hoje, contamos com o apoio fi-
nanceiro da Secretária de Educação, 
do Governo do Estado da Paraíba, e 
com esse evento tentaremos conse-
guir outros parceiros. Com isso, va-
mos aprimorar o nosso alcance pela 
Paraíba e todos serão beneficiados”, 
disse Joaquim Osterne Carneiro, 
presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano, em entrevista 
ao Jornal A União.   

O IGHP é uma entidade cultural 
pública e privada, sem fins lucrati-
vos, que tem o objetivo de preservar 
a história da Paraíba. Fundada em 
1905, a principal finalidade do insti-
tuto é promover e divulgar estudos, 
pareceres e correlatas sobre os as-
pectos histórico, geográfico, político, 
social e econômico do nosso Estado. 
O acesso ao arcevo e áreas da Insti-
tuição são inteiramente gratuitos e 
contam com uma Biblioteca com cer-
ca de trinta mil títulos entre livros, 
periódicos e folhetos; um Arquivo 
que reúne aproximadamente trinte e 
dois mil documentos e manuscritos 
sobre o período colonial, imperial e 
republicano, em âmbito nacional e 
principalmente local; uma Coleção 
da Paraíba com três mil volumes de 
obras que abarcam os autores  parai-
banos ou sobre o nosso Estado; e um 
Museu com diversas peças e artigos 
de valor histórico.  

Em Contribuição para uma Bi-
bliografia Paraibana, Horácio de Al-
meida oferece valiosa contribuição 
para a história local publicando mais 
de 2.300 obras de autores nascidos 
na Paraíba, embora uns trabalhas-
sem em outros Estados e, outros, 
no exterior. o historiador fala sobre 
seu trabalho: “Evidentemente não 
entram nesta coleção paraibana 
os livros de história que consagram 
capítulos sobre a Paraíba ou estu-
dos que a ela aludam, com maior ou 
menor frequência. Somente os que 
versam com exclusividade sobre a 
Paraíba ou tenham sido publicados 
na terra, não fugindo a esta regra 
as obras de autores paraibanos, 

seja qual for o lugar onde tenham 
saído”.

Para escrever o livro que o consa-
grado jornalista Gonzaga Rodrigues con-
sidera “referencial para todos os livros 
presentes”, Horácio resolveu catalogar o 
que existia sobre o assunto numa biblio-
teca particular, ao alcance da mão. Depois, 
com a participação de profissionais reno-
mados, a obra original se transformou no 
primeiro trabalho realizado por aqui, para a 
formação de um a bibliografia paraibana. 
Embora incompleta a Bibliografia nem 
por isso deixa de ser necessária na vida 
dos paraibanos, porque incompletos são 
quase todos os registros bibliográficos 
hoje publicados no Brasil.

Segue, abaixo, uma lista especial 
de autores paraibanos do presente e do 
passado, cujos trabalhos estão reunidos 

em contribuição para uma Bibliografia 
Paraibana. Algumas obras publicadas:

o Passageiro do Dia, de Wellington 
Aguiar, 1979; Um Radical Republicano 
Contra as oligarquias – Wellington Aguiar, 
1981;  o Comando do Cel Aristarco 
Pessoa no Corpo de Bombeiros - 1940; 
Um Cinqüentão de Fé – HME, 1968; Guia 
dos Professores Primários – Imprensa 
oficial, 1927; Pedro Américo: Centenário 
do seu Nascimento – HMEB, 1944; A Ba-
gaceira – Imprensa oficial – José Américo 
de Almeida, 1928;  Antes que me Esque-
ça – José Américo de Almeida, 1976; o 
Barão de Araruna e sua Prole – Maurílio 
Augusto de Almeida, 1978;  Defesa Aérea 
–  Reinaldo de Almeida Mello - Imprensa 
Nacional – RJ, 1950; Forma e Efeito das 
Migrações do Nordeste – A União Editora, 
1952; Algemas 2 – A União Artes Gráfi-

cas, 1983. o Correio da Paraíba há 
100 anos – HMEB – Imprensa oficial, 
1940; Adalberto Ribeiro o Senador da 
Constituinte – M. odilon Ribeiro Cou-
tinho – A União Artes Gráficas, 1985; 
Manual de Aprovação Contábil – HME 
– A União Editora, 1979; Aspectos de 
Augusto dos Anjos – SEC – PB, 1981; 
os  Minérios da Paraíba – Francisco 
Leon Clerot – Imprensa Nacional, 1964; 
A Convivência Crítica – HME, 1985; D. 
Adauto: Subsídios Biográficos – HME – Im-
prensa oficial 1940 – 1962; A Geometria 
da Paixão – A União Artes Gráficas, 
1986; Perfís de Corpo Inteiro – Abmael 
Morais, 1983; Sanhauá: Uma Ponte 
para Modernidade – Funes, 1989; o 
FMI as Estatais, Fome na Universida-
de e outros Comentários – oduvaldo 
Batista – A União Editora, 1984.

Hilton Gouvêa 
hiltongouvea@bol.com.br
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RF libera programa que gera a declaração de 2013

A Receita Federal divul-
gou, ontem, o programa que 
gera a Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 2013. 
O contribuinte já pode baixar 
o programa no site do órgão, 
no endereço eletrônico www.
receita.fazenda.gov.br. O Re-
ceitanet pode ser utilizado em 
qualquer sistema operacional, 
desde que no computador es-
teja instalado o programa vir-
tual Java. 

Apesar do programa já 
ter sido liberado, a declara-
ção somente será entregue a 
partir da próxima sexta-feira, 
dia 1º de março. O prazo final 
sem multa é 30 de abril. A de-
claração poderá ser feita pela 
internet ou em disquete a ser 
entregue nas agências da Caixa 
Econômica Federal ou do Ban-
co do Brasil.

O advogado tributarista 
Felipe Crisanto informou que 
o contribuinte pode escolher 
entre dois modelos de declara-
ção – simplificado ou completo. 
O modelo simplificado é o que 
tem um percentual fixo de 20% 
de desconto até o limite de R$ 
14.542,60 na base de cálculo 
do Imposto de Renda. “Este 
modelo é indicado àquelas 
pessoas que não possuem de-
duções ou possuem deduções 
insignificantes, visto que esta 
opção implica a substituição de 
todas as deduções admitidas 
na legislação tributária”, expli-
cou.

Ele esclareceu ainda que, 
caso o contribuinte não se en-

caixe no modelo simplificado, 
justamente por possuir muitas 
deduções (gastos com edu-
cação, dependentes, plano de 
saúde, etc.), poderá optar pelo 
modelo completo. Neste mo-
delo deverão ser informados 
todos os rendimentos e gastos 
ocorridos no ano. “Sabendo fa-
zer esta opção, o contribuinte 
poderá levar bastante vanta-
gem”, comentou.

 
Prazo 
 Já o economista José 

Fernando Chagas orienta 
que o contribuinte procure 
cumprir o prazo para entre-
ga da declaração do Imposto 
de Renda. Isto porque, além 
da multa, o contribuinte 
pode ter o seu CPF bloque-
ado, gerando uma série de 
problemas que vão desde o 
impedimento de abrir uma 
conta bancária até a negação 
do visto do passaporte. Para 
quem não fizer a declaração 
no prazo estipulado, a multa 
é de pelo menos R$ 165,74 
pelo atraso, acrescido de 
uma multa de até 20% do 
Imposto de Renda devido.

“O contribuinte que con-
fia no prazo, achando que tem 
muito tempo para entregar 
a declaração, pode enfrentar 
dificuldades para reunir os 
dados necessários na última 
hora”, comentou.

Os contribuintes que 
entregarem a declaração no 
início do prazo e tiverem di-
reito à restituição poderão 
receber o dinheiro nos pri-
meiros lotes, mas a priori-
dade é para as pessoas com 

Informação Alterações implementadas em 2013

Obrigatoriedade 

na declaração

A pessoa física residente no Brasil que recebeu, em 2012, rendimentos tributá-

veis de até R$ 24.556,65 e não se enquadrar em nenhuma outra condição de obri-

gatoriedade, não precisa apresentar a declaração.  

Receita com atividade rural – Fica obrigado a apresentar a declaração em 2013, o 

contribuinte que obteve, em 2012, receita bruta em valor superior a R$ 122.783,25 .

Deduções

O limite anual de dedução por dependente passou a ser de R$ 1.974,72 .  

O limite anual de dedução de despesas com educação passou para R$ 3.091,35 .  

Na forma de tributação utilizando o desconto de 20% do valor dos rendimentos 

tributáveis na declaração (desconto simplificado), a dedução está limitada a R$ 

14.542,60.

Doações - 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente

A pessoa física pode optar pela dedução na Declaração de Ajuste Anual das doa-

ções aos fundos controlados pelos Conselhos Nacional, Distrital, Estaduais e Mu-

nicipais dos Direitos da Criança e do Adolescente  devidamente comprovadas, 

mediante a indicação do fundo a ser beneficiado na própria declaração, desde que 

limitadas a 3% (três por cento) do imposto devido, observado o limite global de 6% 

(seis por cento) do imposto devido para as deduções de incentivo, inclusive aquela 

relativa aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente para doações realiza-

das no curso do ano-calendário de 2012.

Doações – Pro-

nas e Pronon

A pessoa física pode optar pela dedução na Declaração de Ajuste Anual das doa-

ções, devidamente comprovadas, ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da 

Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD) e ao Programa Nacional de Apoio à 

Atenção Oncológica (Pronon) efetuadas no curso do ano-calendário de 2012, obser-

vado o limite individual de 1% (um por cento) do imposto devido.

Obrigatoriedade 

do uso de 
certificado 

digital

A pessoa física que, no ano-calendário de 2012, recebeu rendimentos isentos e não 

tributáveis, cuja soma tenha sido superior a R$ 10 milhões, rendimentos tributados 

exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 10 milhões, realizou 

pagamentos de rendimentos a pessoas jurídicas, quando constituam dedução na 

declaração, ou a pessoas físicas, quando constituam, ou não, dedução na declara-

ção, cuja soma tenha sido superior a R$ 10 milhões, em cada caso ou no total, está 

obrigado a utilizar o certificado digital na transmissão da declaração.
 

Novidades

A Receita Federal implantou algumas novidades para o Imposto de Renda 2013. Confira, abaixo, as alterações:

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

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

- Recebimento de ren-
dimentos isentos, não-tribu-
táveis ou tributados exclusi-
vamente na fonte, cuja soma 
foi igual ou superior a R$ 
40.000,00 mil. Entre esses 
rendimentos estão: indeniza-
ções trabalhistas, por aciden-
te de trabalho e recebimento 
do FGTS; lucro na aquisição 
de bens de pequeno valor ou 
imóvel; rendimentos de ca-
dernetas de poupança; doa-
ções; rendimentos de aplica-
ções financeiras; prêmios em 
dinheiro obtidos em sorteios 
ou loterias, entre outros.

- Teve a posse ou a pro-
priedade, em 31 de dezem-
bro de 2012, de bens ou di-
reitos, inclusive terra nua, 
de valor total superior a R$ 
300.000,00 mil.

- Obtenção, em qualquer 
mês de 2012, de ganho de ca-

pital na alienação de bens ou 
direitos sujeitos à incidência 
do imposto, ou realizou ope-
rações em bolsas de valores, 
de mercadorias ou de futuros.

- Para quem exerce ativi-
dade rural, a obrigatoriedade 
se configura quando o con-
tribuinte teve receita bruta 
superior a R$ 122.783,25 ou 
pretenda compensar, no ano-
calendário de 2012 ou poste-
riores, prejuízos de anos-calen-
dário anteriores ou do próprio 
ano-calendário de 2012.

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

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

Quem é obrigado a declarar

 - as pessoas que não se enquadram em nenhuma das hi-
póteses de obrigatoriedade 

- quem consta como dependente em declaração apresen-
tada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados 
seus rendimentos, bens e direitos caso os possua.

- as pessoas que tiveram a posse ou a propriedade de 
bens e direitos, inclusive terra nua, quando os bens comuns 
forem declarados pelo cônjuge, desde que o valor total dos 
seus bens privativos não exceda R$ 300.000,00, em 31 de de-
zembro de 2012.

Isentos

Pelas regras estão isentas de declarar o Imposto de 
Renda 2013 as seguintes pessoas:

Declaração de IR poderá ser entregue pelos contribuintes a partir da próxima sexta-feira, dia 1o de março e o prazo final sem multa é 30 de abril

25.244 milhões vão prestar contas
A expectativa da Re-

ceita Federal é receber 26 
milhões de declarações. 
Em 2012, um total de 
25.244.122 contribuintes 
enviou a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física. 

A Receita Federal já 
publicou no Diário Oficial 
da União, instrução nor-
mativa estabelecendo os 
procedimentos e regras 

para participar do Regi-
me Especial de Tributação 
para o Desenvolvimento 
da Atividade de Exibição 
Cinematográfica (Recine).

O Recine foi anun-
ciado em março do ano 
passado pela presiden-
ta Dilma Rousseff, junto 
com outras medidas des-
tinadas a popularizar o 
cinema em áreas onde a 
população tem poucas 

opções de entretenimen-
to. O regime de desone-
rações suspende as contri-
buições de PIS/Pasep e do 
Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins) sobre 
a aquisição de máquinas, 
materiais de construção 
e equipamentos para sa-
las de cinema, além da 
cobrança do Imposto so-
bre Produtos Industriali-
zados (IPI) em operações 

de importação. Os benefí-
cios podem ser pleiteados 
por pessoas jurídicas com 
projetos de construção 
ou ampliação de salas, 
adequados às exigências 
legais. Para se habilitar, é 
preciso estar em dia com 
os impostos e contribui-
ções pagos à Receita. O 
documento está disponí-
vel nas unidades da Dele-
gacia da Receita Federal.

FOTO: Marcos Russo
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Óleo de cozinha gera emprego e renda
Sem poluição

Meio ambiente

mais rigor na punição 
para trabalho escravo

Acusado de matar 
índio move ação

10 mihões de eleitores 
serão recadastrados

São Paulo – Quase dois meses 
após a lei paulista contra o trabalho 
escravo ter sido sancionada pelo Go-
verno do Estado, imigrantes da Amé-
rica do Sul que vivem na capital – um 
dos grupos mais afetados pelo traba-
lho em condições análogas às de es-
cravidão – pediram maior divulgação 
da nova legislação, e fiscalização de 
seu cumprimento, durante audiência 
pública realizada esta semana.

Sancionada em 28 de janeiro, a 
Lei 1.034 de 2011 cassa a inscrição no 
cadastro de contribuintes do ICMS de 
estabelecimentos comerciais flagrados 
se beneficiando de trabalho escravo. 
A lei pode fechar os estabelecimentos 
por até dez anos e é mais rigorosa que 
a legislação federal, que prevê punições 
como o fim do acesso a financiamento 
público, mas não cassa o registro da 
empresa. “Há necessidade de educar 
essas pessoas que trabalham, por 
exemplo, com a confecção, na indústria 
têxtil. Elas não têm conhecimento da 
lei, não sabem como deve ser aplicada. 
O imigrante tem aquela impressão de 
que, se está com regularização migra-
tória em dia, ele já não precisa de mais 
nada”, diz a advogada e imigrante 
boliviana Ruth Camacho.

Brasília – O fazendeiro Orlandi-
no Gonçalvez Carneiro, que confessou 
ter matado o índio guarani-kaiowá de 
15 anos, Denilson Barbosa, da aldeia 
Tey ikue, em Caarapó (MS), entrou 
com pedido de reintegração de posse 
contra os indígenas. Desde segunda-
feira, cerca de 300 indígenas ocupam 
a Fazenda Sardinha, onde estão cons-
truindo barracos. Os índios reivindi-
cam a fazenda como parte do seu an-
tigo território tradicional pindoroky.

Orlandino ingressou com a 
ação de reintegração de posse na 
Justiça Estadual de Mato Grosso do 
Sul. O coordenador substituto do es-
critório da Fundação Nacional do Índio 
(Funai) em Dourados, Vander Apare-
cido Nishijima, informou que o órgão 
ainda não foi notificado oficialmente 
a respeito, como é praxe ocorrer nes-
sas situações.

No início da tarde desta sex-
ta-feira (22), um grupo de pessoas 
armadas esteve próximo à fazenda e 
disparou três tiros. Os disparos não 
atingiram ninguém. “As informações 
vindas de lá [da fazenda] é que um 
grupo de não índios, formado por 12 
pessoas, efetivou os disparos,” disse 
Nishijima à Agência Brasil.

Brasília – Mais de 300 muni-
cípios de 14 estados e do Distrito 
Federal, incluindo nove capitais, 
iniciam este ano o recadastramento 
biométrico de quase 10 milhões de 
eleitores, que votarão por esse sis-
tema nas eleições de 2014. Além de 
Brasília, eleitores de oito capitais vão 
se recadastrar em 2013 pelo sistema 
biométrico: Boa Vista, Rio Branco, Ma-
capá, Palmas, Teresina, São Luís, João 
Pessoa e Recife.

A primeira experiência do 
Brasil com o voto pelo sistema bio-
métrico foi nas eleições municipais 
de 2008. Segundo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), à época, mais de 
40,7 mil eleitores dos municípios de 
Colorado do Oeste, em Rondônia, Fá-
tima do Sul, em Mato Grosso do Sul, e 
São João Batista, em Santa Catarina, 
experimentaram a novidade e, desde 
então, o recadastramento dos eleito-
res tem sido feito gradativamente.

Considerada uma tecnologia 
mais segura, a biometria tem como 
objetivo habilitar os eleitores brasi-
leiros para serem identificados por 
meio de suas impressões digitais 
nos pleitos oficiais organizados pela 
Justiça Eleitoral.

Mais de três mil tone-
ladas de óleo deixaram de 
poluir o meio ambiente da 
capital, desde o ano de 2008, 
quando um projeto da Autar-
quia Especial Municipal de 
Limpeza Urbana (Emlur) de 
João Pessoa começou a reu-
tilizar o produto na fabrica-
ção de sabão. A fábrica vem 
gerando renda para cerca de 
100 famílias de comunidades 
carentes da Região Metropo-
litana de João Pessoa.

 Atualmente, mais de mil 
restaurantes, supermerca-
dos, hotéis e lanchonetes são 
cadastrados pela Secretaria 
do Meio Ambiente e partici-
pam desse projeto. O objeti-
vo maior, segundo a Semam, 
é evitar a contaminação do 
solo, os lençóis freáticos e, 
por fim, preservar a nature-
za. 

Afinal, o descarte incor-
reto do óleo de cozinha pode 
causar diversos contratem-
pos à população e o dese-
quilíbrio do meio ambiente. 
Para resolver esse proble-
ma, a Emlur desenvolve, 
desde 2008, o projeto “Não 
Vai Pelo Ralo”.

 Este trabalho tem o ob-
jetivo de destinar correta-
mente o óleo de cozinha usa-
do, além de gerar emprego 
e renda com a promoção de 
oficinas que ensinam a fabri-
car sabão ecológico a partir 
do material coletado. “O sa-
bão que é produzido com o 
óleo de cozinha utilizado já 
é aproveitado pelo Hospital 
de Emergência e Trauma e 
também pela Maternidade 
Cândida Vargas”, disse Carol 
Estrela.

A Emlur recebe mais de 
500 litros de óleo, quinzenal-
mente, de diversos  pontos 
comerciais. Outros pontos 

Fábrica que transforma o 
produto em sabão beneficia 
cerca de 100 famílias em JP

FOTO: Divulgação

Óleo de cozinha pronto para ser reciclado pelo projeto Bioplanet ; produto jogado no ralo promove poluição de solos, rios e mares

José Alves
zavieira2@gmail.com

de litros 

    

 
Repórter

 

Saiba mais

também têm seu óleo cole-
tado pela iniciativa privada, 
que beneficia o produto e o 
transforma em biodiesel.

Licença ambiental
Desde 2010, a licença 

ambiental que permite o 
funcionamento de estabe-
lecimentos comerciais que 
produzam este tipo de resí-
duo está vinculada à neces-
sidade de cadastro junto à 
Emlur. A partir deste creden-
ciamento, o Departamento 
de Valorização e Recupera-
ção de Resíduos Sólidos (De-
var) emite uma declaração 
atestando o descarte regular 
da produção de óleo. Apenas 
com este documento o esta-
belecimento pode solicitar 
ou renovar a sua licença na 

Secretaria do Meio Ambien-
te (Semam).

O descarte irregular do 
óleo de cozinha usado causa 
danos irreparáveis à natu-
reza. “Apenas 1 litro de óleo 
pode tornar impróprios para 
o consumo milhares de litros 
de água”, afirmou a diretora 
de educação ambiental da 
Emlur, Carol Estrela. 

Entrega do produto
Antes o óleo na cozinha 

era armazenado em conten-
tores plásticos e recolhido 
mensalmente por agentes da 
Emlur. Mas como o carro da 
empresa está danificado, as 
próprias empresas cadastra-
das estão fazendo a entrega 
do óleo na Emlur, que, por 
sua vez, faz a distribuição do 

produto nas comunidades 
cadastradas.

 Só no bairro de Manda-
caru estão cadastradas as co-
munidades Beira da Linha e 
Beira Molhada, onde as pes-
soas que participam do pro-
jeto já foram instruídas nos 
cursos das oficinas de reci-
clagem e passam a produzir 
sabão ecológico. O produto 
também é comercializado na 
vizinhança, incrementando a 
renda familiar. 

Para manuseio do pro-
duto, a Emlur recomenda 
que, após a utilização do óleo, 
deve-se aguardar o resfria-
mento e depois colocá-lo em 
um recipiente impermeável. 
Recomenda-se a utilização 
de garrafas PET, que evitam 
o vazamento. Além disso, as 

garrafas podem ser preen-
chidas com óleo produzido 
em diversos dias e, só então, 
entregues na empresa. 

Impactos ambientais
O óleo de cozinha, quan-

do é jogado no ralo ou em 
caixas de gordura, promove 
uma série de transtornos, 
desde o entupimento dos 
encanamentos até a poluição 
de solos, rios e mares, já que 
o material não é solúvel em 
água. Este produto cria uma 
película na água que impede 
sua oxigenação, causando a 
morte de animais e vegetais. 
Para evitar todos esses im-
pactos, o óleo utilizado pode 
ser entregue na Emlur – Ave-
nida Minas Gerais, 177 – no 
Bairro dos Estados.

Projeto quer reciclar 25 milhões 

Rio de Janeiro – Até a 
Copa do Mundo de 2014, 25 
milhões de litros de óleo de 
cozinha usados devem ser 
reciclados e transformados 
em biodiesel por meio do 
Bioplanet. Lançado ontem 
no Rio de Janeiro, o Biopla-
net é um dos 96 projetos de 
promoção do Brasil na Copa 
apoiados pelo Governo Fede-
ral.

Como cada litro do óleo 
de cozinha gera um litro de 
biodiesel, a intenção é pro-
duzir, nos 15 meses que fal-
tam para o início do Mundial, 
25 milhões de litros de bio-
diesel. Para chegar ao com-
bustível usado pelos veícu-
los, o biodiesel é adicionado 
ao óleo diesel derivado do 
petróleo. Com isso, é possí-
vel produzir 125 milhões de 
litros de combustível B20 
(diesel que tem 20% de bio-
diesel em sua composição).

Segundo o coordenador 
do Bioplanet, Vinícius Puhl, 
o combustível que será pro-
duzido em 40 cidades, sendo 
12 cidades-sede da Copa, já 
começará a ser comerciali-
zado. Mas há a intenção tam-
bém de usar o combustível 

produzido pelo projeto nos 
ônibus que transportarão as 
delegações das 32 seleções 
nacionais.

“Um litro de óleo usado 
contamina 25 mil litros de 
água. Hoje, dados da Casa 
Civil da Presidência da Re-
pública informam que há 
um descarte inadequado, 
por 50 milhões de residên-
cias e pequenos estabeleci-
mentos, de um volume de 
1,5 bilhão de litros de óleo 
de cozinha. É um volume jo-
gado no ralo da pia que vai 
parar nos nossos manan-
ciais de água e no oceano”, 
disse Puhl.

O projeto espera coletar 

o óleo com a ajuda de 3 mi-
lhões de estudantes de todo 
o Brasil, que ganharão brin-
des de suas escolas, de acor-
do com o volume de óleo ar-
recadado, e de catadores de 
material reciclável. A ideia 
é envolver 10 mil catadores, 
que poderão ganhar até R$ 1 
por litro de óleo de cozinha 
entregue ao Bioplanet.

“Existe a perspectiva de 
se ter um mercado, uma ca-
deia produtiva envolvendo a 
reciclagem do óleo de fritura. 
Mas além da questão finan-
ceira e econômica, há a ques-
tão da educação ambiental. 
A dona de casa que descar-
ta o óleo na pia da cozinha 
não sabe o prejuízo que está 
causando ao meio ambiente. 
Além disso, o biodiesel po-
lui menos também”, afirma 
o diretor de Diálogos Sociais 
da Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, Fernan-
do Matos.

O Plano de Promoção do 
Brasil para Copa, do Gover-
no Federal, pretende usar o 
Mundial como vitrine para 
mostrar uma imagem posi-
tiva do país. Além da estra-
tégia de comunicação feita 
pelo próprio governo, o pla-
no apoia 96 iniciativas não 
governamentais.

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Um litro de óleo 
usado contamina 
25 mil litros de 
água. 50 milhões 
de residências 
e pequenos es-
tabelecimentos 
fazem descarte 
inadequado

São Paulo – A 
maioria (85%) dos 
brasileiros que ainda 
não conta com coleta 
seletiva estaria dispos-
ta a separar o lixo em 
suas casas, caso o ser-
viço fosse oferecido 
nos municípios, apon-
ta pesquisa divulgada, 
no ano passado, pelo 
Programa Água Brasil. 
Apenas 13% dos en-
trevistados declararam 
que não fariam a se-
paração dos resíduos 
e 2% não sabem ou 
não responderam. O 
estudo, encomendado 
ao Ibope, entrevistou 
2.002 pessoas em todas 
as capitais e mais 73 
municípios, em novem-
bro do ano passado.

Apesar da disposi-
ção em contribuir para 
a destinação adequa-
da dos resíduos sóli-
dos, o percentual dos 
que não têm meios 
para o descarte sus-
tentável chega a 64% 
dos entrevistados. A 
quantidade de pessoas 
que contam com cole-
ta seletiva ou que têm 

algum local para dei-
xar o material separa-
do representa 35% da 
amostra.

Em relação aos 
produtos que costu-
mam ser separados 
nessas casas, as latas 
de alumínios ficam em 
primeiro lugar, com 
75%, seguidas pelos 
plásticos (68%), papéis 
e papelões (62%) e vi-
dros (55%). Os eletrôni-
cos, por outro lado, são 
separados por apenas 
10% dos entrevistados. 
Cerca de 9% dos entre-
vistados não separam 
nenhum material mes-
mo que o serviço de co-
leta seletiva esteja im-
plantado na sua região.

Dos que contam 
com o serviço de co-
leta seletiva, metade 
(50%) dos casos tem 
a prefeitura como res-
ponsável pelo traba-
lho. Catadores de rua 
(26%), cooperativas 
(12%) e local de en-
trega (9%) aparecem 
em seguida dentre os 
meios de coleta dispo-
níveis.

Coleta seletiva do lixo
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Direitos dos jovens
Plataforma ajuda municípios a elaborar políticas públicas

Brasília - Conhecer a reali-
dade local e traçar um diagnósti-
co dos problemas específicos de 
cada município é um importante 
passo para elaborar e direcionar 
políticas públicas de forma efi-
ciente. Com o objetivo de auxiliar 
os gestores municipais a ter uma 
visão individualizada sobre as 
condições de vida de meninos e 
meninas nas cidades brasileiras 
e garantir o cumprimento dos 
direitos dessa parcela da popu-
lação, está disponível na internet 
uma plataforma que permite ge-
rar relatórios sobre a condição 
de vida de jovens até 18 anos nas 
áreas de educação, saúde, traba-
lho infantil entre outras.

De acordo com a coordena-
dora do MapaDCA, nome dado 
à ferramenta, Adriana Mitre, a 
plataforma, gratuita, passou por 
recente reformulação, que faci-
litou a obtenção de dados mais 
precisos por meio do cruzamento 
de informações fornecidas pelos 
gestores municipais. Ela permi-
te identificar, por exemplo, os 
serviços disponíveis para crian-
ças e adolescentes em um deter-
minado município; se há vagas 
suficientes para atender a essa 
parcela da população na rede de 
ensino local; e se o atendimen-
to oferecido pela saúde está de 
acordo com as necessidades da 
população, segundo parâmetros 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A proposta é fornecer um 
retrato mais completo dos muni-
cípios cadastrados, indicando a 
forma como as políticas da infân-
cia têm sido priorizadas e se os 
resultados são satisfatórios, me-
dianos ou insatisfatórios”, disse.

Ela acrescentou que entre as 
novidades está a possibilidade de 
comparar as informações de um 
município com os indicadores 
estaduais e nacionais. “No relató-
rio há algumas referências a leis, 
planos e resoluções que devem 
ser cumpridos e ainda o compa-
rativo de alguns dados oficiais do 
município em questão com os do 
Estado e do país. Se um indica-
dor municipal está pior, ele pre-
cisa identificar as causas disso e 
tentar melhorá-lo. Para isso, será 
preciso investir em políticas pú-
blicas locais”, ressaltou.

Conselho Tutelar
O MapaDCA é direcionado 

ao Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), responsável por ela-
borar e monitorar as políticas 
públicas para a infância, mas 
também pode ser utilizado por 

outros órgãos da área, como o 
Conselho Tutelar. Os interessa-
dos em utilizar a plataforma de-
vem se cadastrar no site e criar 
uma conta, com a qual será pos-
sível preencher os formulários 
da ferramenta. As perguntas so-
bre as políticas e as condições de 
vida de crianças e adolescentes 
estão divididas em dez áreas te-
máticas, como cultura, esporte e 
lazer, trabalho infantil e medidas 
socioeducativas. Com base nas 
respostas, os usuários têm acesso 
a uma avaliação sobre seu muni-
cípio.

Cadastros
Desenvolvido pela Organi-

zação não Governamental (ONG) 
mineira Oficina de Imagens, o 
MapaDCA tem apoio do Fundo 
das Nações Unidas para Infância 
(Unicef ) para divulgação. Atu-
almente, 258 municípios de 23 
estados estão cadastrados, entre 
eles, Barcarena (PA). Segundo o 
psicólogo da Secretaria Munici-
pal de Educação Juarez Silva do 
Nascimento, as autoridades lo-
cais estão implantando, este ano, 
um plano de ação, com medidas 
voltadas principalmente às áreas 
de educação e assistência social, 
baseado no relatório gerado pela 
plataforma.

“Percebemos, a partir da uti-
lização do MapaDCA, que há pou-
ca interlocução entre os serviços 
que atendem a essa parcela da 
população no nosso município. 
Informações que chegam aos ser-
viços de saúde sobre vítimas de 
abuso sexual, por exemplo, mui-
tas vezes não são captados pelas 
delegacias ou pelo Conselho Tu-
telar”, destacou.

Ele acrescentou que a plata-
forma também contribuiu para 
a implantação de um programa 
de saúde sexual e reprodutiva na 
rede municipal de ensino, que 
conta com a participação dos 
próprios jovens para multiplicar 
as orientações transmitidas pe-
los profissionais.

Inclusão social

Thais Leitão
Da Agência Brasil
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Brasília - O governo do Distrito 
Federal (GDF) assumiu ontem o con-
trole, a administração e a operação 
de três empresas de um mesmo gru-
po (Amaral) que prestavam serviço de 
transporte público coletivo na região. 
A intervenção, inédita na capital do 
país, foi motivada pela série de re-

clamações registradas pelos passagei-
ros em relação aos serviços prestados 
pela Viação Valmir Amaral, Rápido 
Veneza e Rápido Brasília Transportes 
e Turismo e pelo descumprimento de 
uma série de obrigações recomenda-
das pelo governo.

A maior parte dos registros feitos 
pelos moradores de Brasília e do En-
torno do Distrito Federal em relação 
às linhas de ônibus que ligavam cida-
des como Planaltina, Sobradinho, São 

Sebastião, Paranoá e Itapoã ao Plano 
Piloto se referia a atrasos, superlota-
ção, uso de veículos sem manutenção 
e a falta de renovação da frota.

De acordo com a decisão publi-
cada no Diário Oficial do Distrito Fe-
deral de ontem, os empresários estão 
proibidos de retirar qualquer bem dos 
pátios, desativar qualquer sistema ou 
paralisar as atividades de transporte 
coletivo. A nova administração tem-
porária dos serviços prestados por 

essas linhas vai aproveitar todos os 
empregados e colaboradores que já 
atuavam nas três empresas e os bens 
móveis e imóveis que eram usados 
para garantir o transporte na região.

Ainda pela manhã, representan-
tes do GDF vão divulgar mais deta-
lhes sobre a decisão, inclusive sobre o 
órgão que vai assumir a prestação do 
serviço e as obrigações que as com-
panhias do Grupo Amaral terão que 
atender.

GDF assume empresas de transporte público
RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Atividades também 
contribuem para 
a implantação 
de um programa 
de saúde sexual 
e reprodutiva 
na rede municipal 
de ensino de 
todo o país

Brasília – Uma boneca de pano e a ideia de 
trabalhar a aceitação e o respeito a pessoas com 
deficiência mudou a realidade de alunos do pri-
meiro ano da Escola Estadual de Ensino Médio Al-
batroz, em Osório (RS). Autora do projeto, a pro-
fessora Iara Teresinha Ribeiro conta que decidiu 
usar a internet como ferramenta de alfabetização 
das crianças e, com isso, teve a ideia de criar uma 
amiga virtual dos alunos.

“Eles brigavam em sala e não se aceitavam. Vi-
ram crianças com deficiências em pesquisas na in-
ternet e se chocaram”, contou. “Como as crianças 
precisam tocar, criamos a boneca de pano”, disse. 
Os alunos deram à boneca o nome de Melinda Es-
trela e aprenderam que a “nova estudante”, com 
deficiência, devia receber atenção e cuidado dos co-
legas. Nos finais de semana, os alunos levam a bo-
neca para casa, o que envolveu as famílias no pro-
jeto. “Quando eles iam levar a Melinda para a casa, 
eu avisava: ela não gosta de brigar e de palavrões, 
mas de conversar. E isso mudou as famílias”, disse.

“A gente sempre quis trabalhar a inclusão, 
no sentido da afetividade, de receber o outro, de 
aceitar. Uma turma de crianças que brigava e não 
se aceitava transformou-se em uma turma de ami-
gos inseparáveis”, acrescentou a professora, orgu-
lhosa em ter alfabetizado os alunos de 5 e 6 anos. 
A meta para este ano é trabalhar as diferenças de 
etnias na nova turma de alunos. 

O projeto foi um dos vencedores do 3º Con-
curso Aprender e Ensinar – Tecnologias Sociais, 
que premia iniciativas de professores de todo o 
país. As tecnologias sociais são soluções simples, de 
baixo custo e capazes de promover transformação 
social em uma comunidade.

Construir cisternas 80% mais baratas também 
foi outra iniciativa premiada. Na cidade de Bela 
Cruz, no Ceará, a seca motivou Fernando de Vas-

concelos a criar uma cisterna usando o caule da ba-
naneira. “O projeto foi desenvolvido para resolver 
dois problemas. O primeiro é ambiental, o desper-
dício da bananeira. O segundo é a seca. A gente 
tem enfrentado a pior seca dos últimos 40 anos. 
Isso tem sido muito sacrificante para a população 
cearense”, explicou. A composição da cisterna é 
80% de fibra do caule da bananeira, 5% de areia e 
15% de cimento. Foram construídas dez unidades, 
que podem ser usadas pelas famílias da área rural 
Baixa Nova. Vasconcelos espera, agora, apoio do 
governo para levar o projeto adiante.

Jogos digitais
Entre os premiados, está um jogo digital de-

senvolvido por estudantes de programação de 
Telêmaco Borba, no Paraná. “Observamos que os 
jogos geralmente são de super-heróis estrangeiros 
ou de operações militares americanas”, contou 
Rafael João Ribeiro, representante do projeto. No 
jogo, disponível na internet, os super-heróis são 
palhaços que levam alegria a crianças hospitaliza-
das em Curitiba.

Um outro jogo foi apresentado no concurso. 
Para mobilizar estudantes do Ensino Médio da pe-
riferia da capital federal, a professora Alessandra 
de Araújo Silva decidiu levar para sala de aula um 
“Jogo Eleitoral”, que simula todas as fases do pe-
ríodo eleitoral. Os estudantes criaram partidos po-
líticos, plataformas eleitorais e fizeram marketing 
político. Os cerca de 350 alunos participaram de 
debates e escolheram representantes fictícios. 

“Ver o jovem tímido e introspectivo partici-
pando e crescendo é muito recompensador. Eles 
foram se localizando, descobrindo potencialidades 
e, principalmente, descobrindo o funcionamento 
da política no país”, relatou Alessandra, uma das 
65 finalistas. O concurso recebeu 4.698 inscrições. 
Os seis vencedores vão participar do Fórum Social 
Mundial 2013, na Tunísia, em março. O concurso é 
promovido pela Revista Fórum e a Fundação Ban-
co do Brasil.

Iniciativas transformam as comunidades

Informações sobre meninos que sofrem abuso sexual muitas vezes não chegam aos conselhos tutelares e às delegacias



Rotarianos em festa
OS 108 ANOS do Rotary Internacional e os 80 

anos da entidade na Paraíba teve suas comemo-
rações iniciadas no dia 4 deste mês e encerradas 
no último sábado, com uma festiva diplomação e 
entregas de medalhas no espaço de eventos do 
restaurante Tererê, na Praia do Cabo Branco.

Sob o comando do presidente da Represe João 
Pessoa, Celso Pinto Mangueira, o evento conce-
deu a medalha “Padre Zé Coutinho” a pessoas que 
contribuíram para o bem-estar da comunidade, 
em diversas áreas de atuação. Esta colunista, na 
qualidade de presidente da Amem e a convite do 
Rotary Clube Tambaú, foi uma das agraciadas pela 
medalha ao lado do tabelião Germano Toscano, da 
vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao 
Câncer, Suzana Melo, entre outras. 

O mestre Gonzaga Rodrigues foi o primeiro a 
receber uma nova condecoração criada pelo Rotary, 
que foi o Troféu Rotary de Jornalismo, cuja peça foi 
criada pelo publicitário Sérgio Sombra.

No próximo dia 7, a Câmara Municipal de João 
Pessoa fará, ainda, uma sessão especial para home-
nagear o Rotary Internacional pelos seus 108 anos 
e o Rotary Paraíba pelos seus 80 anos.

Próximo governador do Distrito 4500, Alexandre Inojosa, presidente 
da Represe João Pessoa, Celso Mangueira e João Eduardo Melo

A valorosa turma do Rotary João Pessoa Tambaú, liderada por Augusta Carneiro Nóbrega na homenagem a esta colunista
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Social

Ele disse Ela disse
“Num filme o que importa 
não é a realidade, mas o 
que dela possa extrair a 
imaginação”

“Não vou ao cinema para 
assistir filmes de drama 
baseados em fatos reais; de 
realidade e drama já basta 
o meu”

CHARLES CHAPLIN TIANE FRÓES

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   A Kia Dumar e a Domus 
Hall firmaram parceria no 
show da próxima sexta-feira 
que reinaugura aquela casa 
de espetáculos na capital 
paraibana.
   Será com a dupla Jorge 
e Mateus e o cantor revela-
ção Naldo Benny, sucesso em 
todo o país com seu funk, hip 
hop e pop romântico.

Zum Zum Zum
   Foi no aprazível hotel Costa Brava, de Socorro Gimenez, que Leconte 
e Roziane Coelho comemoraram aniversário de casamento neste último final de 
semana. O hotel fica a beira-mar de Fagundes, no Litoral Norte paraibano.

Empresários Edmilson 
Marcondes Santos, 
Waldomiro Barbosa, 
Lúcia Cabral e Tereza 
Onofre, Sras. Socorro 
Lucena, Ivania Maria 
Miranda e Keyla Melo 
Albuquerque Xavier, juiz 
João Agra Tavares de 
Sales, compositor Zé 
Trovão.

FOTO: Goretti Zenaide
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   O advogado Carlos Aquino feliz com a votação que obteve e foi eleito 
como representante docente titular da Câmara Departamental do Departa-
mento de Direito Público da UFPB.

oretti G Zenaide

Guia Abrasel
O TRADE TURÍS-

TICO tem encontro 
marcado hoje no café 
da manhã no Centro de 
Turismo e Lazer Sesc 
Cabo Branco, a convite 
do empresário Marcos 
Mozzini, presidente da 
entidade na Paraíba.

Será para o lan-
çamento do novo Guia 
Abrasel 2013 com 40 
mil exemplares, além 
de estar disponível na 
web e mobile (smar-
tphones e tablets). O 
guia contém 105 esta-
belecimentos de várias 
cidades do Estado com 
sua gastronomia. Amigos queridos: Germano Toscano, Gonzaga Rodrigues, Kleber Toscano e João Laércio Fernandes

FOTO: Goretti Zenaide

Insegurança urbana
O DIRETOR DO IESP E FATEC/PB, José Edinaldo de 

Lima e o presidente do DCE, Damacieudo Dantas solicitaram 
ao prefeito de Cabedelo, Luceninha e ao comandante da 
Polícia Militar daquele município, Major Sena, reforço na 
segurança no perímetro daquelas faculdades, na BR-230. 

Os assaltos são uma constante não só naquela área 
como em várias outras e é preciso muita fé e reza para 
que nada nos aconteçam.

Amigas leais: Berenice Paulo Neto e Fátima Pessoa

FOTO:  Goretti Zenaide

60 anos 

Palestras
SERÁ RETOMADO, 

no dia 9 o Ciclo de Pales-
tras Diplomáticas no Za-
rinha Centro de Cultura. 
Com palestra do mestre 
em comunicação, Paulo 
André Moraes de Lima, 
coordenador geral da Co-
munidade dos Países de 
Língua Portuguesa, vincu-
lada ao departamento da 
África no MRE.

FORAM COMEMORADOS, no último domingo, os 60 
anos da Escola Virgem de Lourdes na cidade de Campina 
Grande, reunindo professores, alunos, funcionários e 
familiares em uma celebração eucarística.

A solenidade foi conduzida pelo padre José Hermes 
Fernandes de Macedo e co-celebrada pelos padres José 
Acirio de Medeiros, Tiago de Melo e Roberto Silva.

   Rose Silveira e Milton Mattera, Marisa e Levi Borges, Vera e Silvio Miranda 
seguem dia 9 para um tour pela Europa, com direito a um cruzeiro marítimo.

Beneficente
O GUITARRISTA Zé 

Filho está se mobilizando 
para realizar um show em 
beneficio dos paraibanos 
que sofrem com a seca. 

Será no próximo 
dia 6, às 19h na Esta-
ção Cabo Branco, onde 
o ingresso será 2kg de 
alimentos não perecíveis 
ou 5 litros de água (gar-
rafão). 

Festa espetacular
A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO do Oscar é, sem dúvida, 

um espetáculo e melhor ainda foi assistir o filme Amor 
ter sido o melhor estrangeiro, a música Skyfall de Adele 
a melhor canção original, o ator Chistoph Waltz o melhor 
ator coadjuvante, Argo vencer Lincoln e Quentin Tarantino 
ganhar o roteiro original com Django Livre.

O desfile no Red Carpet, como sempre, chama a atenção 
do mundo todo. A premiada Anne Hathaway, que acho a cara de 
Audrey Hepburn e tão elegante quanto ela, usou um modelo Prada 
de tirar o chapéu. Outras maravilhosas foram Charlize Theron de 
Dior e Jessica Chastain com um tomara que caia de Armani Privé.

Outro destaque na badalada festa foi a bonita ho-
menagem aos 50 anos da franquia “007” da qual eu sou 
fâ incondicional.

Baião 
O REPENTISTA Oliveira 

de Panelas é quem vai apre-
sentar o livro Baião em Crôni-
cas, do juiz Onaldo Queiroga, 
próximo dia 7, às 19h na Usina 
Cultural Energisa. O livro é edi-
tado pela Prazer de Ler e tem 
capa assinada pelo artista 
plástico Clóvis Júnior.

Encontro
ACONTECERÁ, na pró-

xima sexta-feira, em Campina 
Grande, o I Encontro de Dire-
tores de Fórum, promovido 
pelo TJPB, que será aberto 
pela presidente Fátima Bezer-
ra. O evento será a partir das 
9h no Fórum Afonso Campos, 
naquela cidade.
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Coperve conclui hoje 
correção das provas do 
PSS do 3º ano

Página 14

Termina no próximo dia 
3 o prazo para o cadastra-
mento de flanelinhas. O tra-
balho, que tem o objetivo de 
regulamentar os trabalhado-
res e, assim, coibir a prática 
da cobrança de taxas abusivas 
à população, teve início em 
dezembro do ano passado. 

Até o momento 59 rea-
lizaram o procedimento, se-
gundo informações da Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
(PMJP), através da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Sedes) e da Diretoria de Or-
ganização Comunitária e Par-
ticipação Popular (Dipop).

Para quem ainda não rea-
lizou inscrição, o cadastramen-
to continua sendo feito no Cen-
tro Administrativo Municipal 
(CAM), em Água Fria, no horá-
rio de funcionamento das 8h 
às 12h e das 14h às 18h. Para 
fazer o cadastro é necessário 
ter toda documentação (RG, 
CPF, Comprovante de Residên-
cia, duas fotos 3X4) incluindo a 
certidão de antecedentes cri-
minais (nada consta).

No ato do cadastramento 
um crachá de identificação é 
entregue para que a popu-
lação possa reconhecer os 
“guardadores de carros” ca-

na CaPital

Flanelinhas estão sendo cadastrados 
Objetivo é regulamentar 
os trabalhadores e coibir a 
cobrança de taxa abusiva
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FOtO: Marcos Russo

dastrados e assim se sentir 
preservada. Em seguida será 
ofertado aos inscritos um 
treinamento para que as prá-
ticas abusivas sejam banidas 
e eles adotem uma nova pos-
tura.

 
Parcerias 
A Dipop teve como par-

ceiro para a distribuição dos 
panfletos e divulgação, ca-
pitão Oniebeth, da Polícia 
Turística, e seu efetivo, que 
contabilizou um total de 300 
panfletos entregues. A Dele-
gacia Regional do Trabalho 
(DRT) também faz parte da 
parceria. 

abuso
Pode parecer muito, mas 

as 1.330 vagas rotativas de 
estacionamento da Zona Azul 
disponíveis no Centro de João 
Pessoa não atendem, nem de 
longe, a demanda. Encontrar 
uma vaga para estacionar 
está cada vez mais difícil e 
a única opção é apelar para 
os flanelinhas. O problema é 
que eles abusam, cobrando 
até R$ 5, R$ 10 e até R$ 20. 
A Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
(Semob) alerta que os úni-
cos estacionamentos regula-
mentados em via pública são 
os da Zona Azul, nos quais o 
valor cobrado por duas horas 
de permanência é R$ 1,50. O 

órgão orienta que quem se 
sentir lesado deve acionar a 
polícia. Em algumas situa-
ções, dependendo do local, 
do horário e da situação, eles 
cobram até R$ 20 e não há ga-
rantia de que o veículo estará 
intacto quando o proprietário 
retornar. 

O abuso cometido por al-
guns flanelinhas tem deixado 
a população indignada. É o 
caso da funcionária pública 
Juliana Martins. Ela contou 
que foi para um evento no 
bairro de Intermares, em Ca-
bedelo, e pagou R$ 10 para 
estacionar. Segundo ela, no 

entanto, o abuso acontece 
também em João Pessoa. 

“Estava num evento, 
à noite, lá em Cabedelo, e 
precisava deixar o carro em 
algum lugar. Como nestas si-
tuações, os flanelinhas trans-
formam qualquer espaço em 
estacionamento, a gente tem 

que se submeter. Tive que de-
sembolsar R$ 10 pela vaga. 
Acho isso um absurdo, mas 
se a gente não pagar, termi-
na se surpreendendo, tendo 
o carro arranhado ou pode 
acontecer até coisa pior. Eles 
se aproveitam e exploram os 
motoristas”, lamentou. 

Os flanelinhas inscritos e que atuam na capital passarão por treinamento e vão receber um crachá de identificação 
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Coperve conclui hoje correção 
das provas do PSS do 3º ano
Lista dos classificados 
será divulgada na 
próxima sexta-feira

De um total de 5.185 
estudantes, 5.090 devem in-
gressar nos cursos de gradua-
-ção da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) este ano. O 
presidente da Coperve, pro-
fessor João Lins, disse ontem 
que a correção das provas 
do Processo Seletivo Seriado 
(PSS), do 3º ano, será concluí-
-da hoje e que a lista dos clas-
sificados será divulgada na 
manhã da próxima sexta-feira 
(1º de março).

Ele informou também 
que do resultado total, 50 es-
tudantes vão para os cursos 
sequenciais em música e 45 

José Alves
zavieira2@gmail.com

para os cursos de formação 
de oficiais da Polícia Militar 
da Paraíba (CFO). 

Já a data do resultado 
dos cursos de Música, Artes 
Visuais, Teatro, Tradução e 
Dança, pode ser prorrogada. 
Segundo João Lins, a publi-
cação dos cursos sequenciais 
será conhecida no dia 8 de 
março. Três dias após o pre-
visto no edital. 

Segundos dados da Co-
missão Permanente do Vesti-
bular (Coperve), um total de 
5.903 candidatos foi elimina-
do por falta na segunda fase 
do Processo Seletivo Seriado 
da Universidade Federal da 
Paraíba.

Mais de 25 mil candida-
tos estavam aptos a realizar 
as provas da segunda etapa, 
disputando as 5.090 vagas 
ofertadas.

A Pró-Reitoria de Ensino 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) divulgou 
edital convocando candida-
tos que estavam na lista de 
espera do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) para mani-
festarem interesse na matrí-
cula. Estão sendo chamados 
3.270 para 536 vagas dispo-
níveis no Ensino Superior. 
O número de convocados é 
bem acima da quantidade 
de vagas para evitar que su-
cessivas listas de chamadas 
sejam feitas atrasando a ma-
trícula.

Esses candidatos devem 
comparecer ao campus para 
o qual disputam uma vaga de 
posse da documentação ne-
cessária à matrícula. Eles têm 
os dias 27 e 28 para entregar 
os documentos, tendo ainda a 
data de 1º de março para os 
retardatários. A seleção será 
a partir das maiores notas 
com base no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). No 
dia 6 de março, é divulgado 
um edital com os nomes de 
quem teve a matrícula confir-
mada, por terem as maiores 
notas. Cada campus tem seu 
horário de atendimento.

No total, 6.214 candida-
tos se inscreveram na lista de 
espera. As vagas são para os 
cursos superiores presenciais 
do semestre 2013.1. Todos os 

10 campi ofertaram vagas em 
32 cursos entre tecnológicos, 
licenciaturas e bacharelados. 
Toda a documentação exigida 
está descrita no edital, assim 
como os endereços e contatos 
do IFPB nas 10 cidades em 
que há campus.

Para a matrícula, todos 
os selecionados devem apre-
sentar: duas fotos 3x4; ori-
ginal e cópia da Certidão de 
Nascimento ou Casamento; 
Carteira de Identidade; CPF; 
Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio, acompanhado 
do Histórico Escolar e Certifi-
cado de Reservista ou de dis-
pensa de incorporação (sexo 
masculino com mais de 18 
anos). Os classificados dentro 
do sistema de cotas também 
devem preencher os formulá-
rios descritos no edital.

Nessa seleção, foram 
adotadas cotas conforme 
as percentagens de negros, 
pardos e indígenas, dentre 
aqueles que cursaram Ensi-
no Médio em escola pública, 
além de critérios de vulnera-
bilidade socioeconômica. O 
IFPB adota ainda cota de 5% 
para pessoas com deficiência 
e 20% em cursos do campus 
Sousa para quem é assenta-
do da reforma agrária. Quem 
quiser saber mais sobre o 
IFPB e os seus cursos supe-
riores, pode acessar a pági-
na www.ifpb.edu.br/sisu

IFPB convoca candidatos

Apesar da maré alta ter assus-
tado comerciantes e banhistas da 
Praia do Seixas, nesse final de se-
mana, o Batalhão de Busca e Salva-
mento do Corpo de Bombeiros não 
registrou nenhuma ocorrência no 
Litoral. De acordo com dados da Ca-
pitania dos Portos, a maré alta nesse 
final de semana ficou em torno de 
2,3 a 2,4 metros de altura e a previ-
são é de que a maré esteja mais alta 
nos próximos dias. “A maré sofre 
influência da Lua. Quando estamos 
na Lua Cheia ou Lua Nova é comum 
que a maré fique muito alta e muito 
baixa”, disse o capitão dos Portos, 
Victor Buarque.

A cada 15 dias, em média, a Lua 
deixa de ser nova e passa a ser cheia 
e é nesse período que a Terra sofre 
influências direta dela, percebidas 
através da maré que fica mais alta 
do que o normal e assim como bem 
mais baixa. “Este é um fenômeno 
comum e as pessoas deveriam estar 
habituadas com o comportamento 
da maré. Os pilotos das embarca-
ções, por exemplo, de praxe devem 
observar a tábua da maré, assim 
como o aviso aos navegantes, seja 
pelo rádio ou pela internet”, disse o 

Ressaca do mar assusta banhistas
MARÉ ALTA

Segundo a Capitania dos Portos da Paraíba, a previsão é de que a maré esteja mais alta nos próximos dias no Litoral paraibano

FOTO: Marcos Russo

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

l  Antes de entrar no mar, procure saber se há correntezas ou pedras.
l  Não entre no mar se não souber nadar.
l  Dê preferência a locais onde há a presença de guarda-vidas.
l  Evite o banho de mar durante a ressaca marítima.
l  Não consuma bebida alcoólica.
l  No caso de embarcação, verifique se os equipamentos estão em boas condições. 
l Tenha sempre em sua embarcação o kit de salvatagem que contém material de 

primeiros socorros, anti-incêndio, material pirotécnico, entre outros. 
l  Conheça a sua rota e seja habilitado para a pilotagem.                                 

Fique atento!

capitão dos Portos.
Geralmente, as ressacas no Bra-

sil são provocadas por frentes frias 
que atingem as regiões Sul e Su-
deste, mas as áreas ao Norte e Nor-
deste do país também são afetadas, 
em nível menos elevado. Apesar de 
ocorrer no Litoral, esse fenômeno 
está associado às correntes de ven-
tos ocorridas em regiões de baixa 
pressão atmosférica, normalmente 
em alto-mar. “É como colocar uma 
pedra num copo ou jogar a mes-
ma pedra, o efeito será diferente. 
A pressão que a Lua exerce sobre a 
Terra, somada às condições climáti-
cas provocam oscilações no mar, que 
chegam ao Litoral”, disse o capitão, 
Victor Buarque. 

Ontem, a Lua estava cheia e por 
influência dela a maré alta estava 
medindo 2,4m, às 4h da manhã e às 
16h ficou em torno de 2,5m. A pre-
visão para os próximos dias é de per-
manecer esta média (2,4m a 2,5m), 
com baixas em torno de 0,1 e 0,3 
centímetros. De acordo com o cabo 
Nascimento, do Corpo de Bombei-
ros, os banhistas devem ficar atentos 
à tábua da maré e evitar entrar no 
mar quando ele estiver turbulento. 
“Os cuidados devem ser os mesmos: 
conhecer o mar antes de entrar, 
não consumir bebida alcoólica, não 
se arriscar tentando uma travessia 
sem ter experiência, preparo físico 
e guarda-vidas por perto”, disse ele.

No próximo dia 2 de março 
a Paraíba será sede da cerimônia  
com os indígenas yawanawás. O 
evento acontece durante todo o 
dia no pátio em frente ao Teatro 
Piollim, em João Pessoa, e conta-
rá com a presença do pajé e três 
guerreiros da tribo, que estão em 
turnê pelo Nordeste.

A cerimônia tem como ob-
jetivo compartilhar a alegria, os 
cânticos  e a magia da floresta nos 
rituais de uma tribo que fica loca-

lizada na fronteira do Brasil com 
o Peru, na Amazônia acreana.

Essa é a primeira vez que 
membros de uma tribo yawana-
wás  vêm ao extremo litoral das 
Américas para resgatar as origens 
do nosso povo, seguindo uma 
magia ancestral. Para participar 
deste evento, basta realizar inscri-
ção através de depósito bancário 
no valor de R$ 14,00 e garantir re-
serva, pois as vagas são limitadas.

Tribo
O povo yawanawás é tradi-

cionalmente um povo mais caça-

dor que pescador e em suas terras 
sempre há fartura de proteína. 
Dentro de uma tradição milenar 
de total respeito pela natureza, 
seus caçadores fazem caçadas 
coletivas ou individuais. O milho 
é muito apreciado e a macaxeira 
reina soberana, cozida, assada, 
em forma de farinha, como caiçu-
ma está presente no dia a dia da 
tribo. Na aldeia sagrada não en-
tra televisão e  bebidas alcoólicas 
é expressamente proibida.

Já o território do povo yawa-
nawás está situado no município 
de Tarauacá, denominado terra 

indígena  do Rio Gregório, que 
atualmente é formado por três 
aldeias: Nova Esperança, Mutum 
e Escondido. A região é de difícil 
acesso devido a baixa navegabili-
dade dos rios, principalmente no 
verão.

Como parte da luta pela revi-
talização da sua cultura, massacra-
da pela colonização do passado, 
o povo da aldeia Nova Esperança 
apresenta danças sagradas, can-
tos, brincadeiras, comidas tradi-
cionais e rituais celebrando as tra-
dições com a energia e a força da 
floresta.

João Pessoa sedia sábado cerimônia 
com indígenas da tribo yawanawás
Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Cagepa suspende 
abastecimento de 
água em vários 
bairros hoje

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai suspender hoje o abaste-
cimento de água nos bairros 
Distrito Industrial, Bairro das 
Indústrias, Jardim Veneza, Viei-
ra Diniz, Costa e Silva e Ernani 
Sátiro, na capital, das 8h às 19h.

De acordo com a Ge-
rência Regional da Cagepa, 
no Litoral, a interrupção no 
abastecimento de água será 
necessária para os técnicos da 
empresa executem serviços 
de manutenção corretiva na 
Estação Elevatória de Água, 
no reservatório R12, localiza-
do no Distrito Industrial. Ou-
tras informações podem ser 
obtidas gratuitamente pelo 
telefone 115.



Prefeitura de Sousa vai iniciar hoje
a retirada de barracas das calçadas
O prazo estipulado para 
desobstrução da área 
terminará às 17 horas

A Prefeitura de Sousa 
estipulou prazo de 24 para a 
retirada voluntária de quase 
300 pequenos comerciantes 
que mantém barracas insta-
ladas em calçadas e outras 
áreas de passeio público no 
município. 

O prazo irá acabar às 17h 
desta terça-feira, quando o 
prefeito André Gadelha irá 
disponibilizar caminhões e 
funcionários da Secretaria de 
Infraestrutura para a remo-
ção dos obstáculos. A opera-
ção será acompanhada tam-
bém por oficiais de Justiça e 
agentes do Décimo Quarto 
Batalhão da Polícia Militar.

A decisão é do juiz Fa-
biano Lúcio Graça Costa da 
Comarca de Sousa atenden-
do a uma Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Pú-
blico Estadual em 2011 atra-
vés do promotor Walfredo 
Alves Teixeira. 

A gestão do ex-prefeito 
Fábio Tyrone (PTB) havia 
conseguido impedir a reti-
rada dos comerciantes me-
diante a conquista de uma li-
minar no Tribunal de Justiça, 
alegando que a prefeitura ha-
via firmado convênio com o 
Governo do Estado para a re-
forma do novo mercado pú-
blico que alojaria os comer-
ciantes. Os investimentos da 
ordem de 4 milhões de reais 
foram garantidos pelo gover-
nador Ricardo Coutinho, do 
PSB, no ano passado em Sou-
sa durante evento no centro 
da cidade com a autorização 
do processo licitatório. 

Uma empresa venceu a 
concorrência para realizar 
a obra, mas não iniciou os 
trabalhos em virtude da mu-
dança política registrada no 
município com a ascensão do 
empresário André Gadelha, 
do PMDB, ao comando da 
prefeitura de Sousa.

Após vencer o pleito 
Gadelha criticou o projeto 
do mercado público e anun-

ciou a realização de um novo 
formato para as obras. Na 
semana passada o governa-
dor Ricardo Coutinho esteve 
na cidade de São José da La-
goa Tapada, região de Sousa, 
inaugurando obras e infor-
mou oficialmente que a pre-
feitura havia deixado vencer 
o convênio e o município ha-
via perdido o investimento.

“Eu só lamento e lamento 
profundamente que a prefei-
tura tenha tido a decisão de 
não realizar a obra do merca-
do público. Inclusive venceu 
o convênio. Lamento profun-
damente isso. Me parece que 
por questão política. Como a 
prefeitura não quis, inclusive 
incitou várias pessoas a serem 
contra uma obra dessas e dei-
xaram vencer o convênio.  Eu 
só tenho a lamentar tudo isso. 
Mas é aquilo que eu disse, cada 
um dá o que tem”, disse.

Com o fim do convênio 
entre prefeitura e Estado ficou 
fácil para o Tribunal de Justiça 
derrubar a liminar que ainda 
matinha os barraqueiros nos 
seus locais de trabalho em 
Sousa. Sem a perspectiva de 
reformulação do mercado 
central, a Justiça determinou 
a retirada imediata de todos 
os quase 300 pequenos co-
merciantes que mantém pon-
tos de venda há muitos anos 
na cidade de Sousa.

O prefeito André Gade-
lha usou a imprensa e disse 
que de forma emergencial 
os barraqueiros serão insta-
lados na estrutura do mer-
cado público do Bairro da 
Guanabara, mas o município 
irá submeter os pequenos 
comerciantes nas próxima 
semanas a um processo de 
licitação para a permanência 
nos novos locais. 

A decisão judicial deverá 
atingir quase trezentas famí-
lias que sobrevivem da renda 
proveniente do comércio re-
alizado nas barracas. A ope-
ração também irá atingir os 
pequenos comerciantes que 
mantêm “tarimbas” ao lado 
do mercado público no centro 
da cidade, os barracos instala-
dos ao lado do Estádio Mari-
zão, além de todos os outros 
que funcionam em calçadas 
obstruindo o passeio público.
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George Wagner
Da Sucursal de Sousa

A Secretaria de Estado da In-
fraestrutura, através da Defesa 
Civil Estadual, dá prosseguimen-
to à distribuição de ração animal 
em vários municípios paraibanos. 
Nessa semana, a ação aconteceu 
nas cidades de Cachoeira dos Ín-
dios, São Mamede, São José de La-
goa Tapada, Princesa Isabel e São 
Francisco. Na ocasião, foram dis-
tribuídas aproximadamente 240 
toneladas, atendendo mais de 800 
famílias.

O Programa de Distribuição 
Animal Gratuita é uma iniciativa 
pioneira no país. O projeto teve 
início em julho de 2012 distribuin-
do 19 mil toneladas até dezem-
bro. Em 2013, o programa ganhou 
mais incentivo e está distribuindo 
mais 10 mil.

A criadora Maria de Lourdes, 66, 
moradora do município de Cachoei-
ra dos Índios, fala do programa com 
gratidão. “Agradeço ao Governo do 
Estado por essa atitude, não sei o 
que seria dos meus animais sem essa 
ajuda. Tenho 27 cabeças de gado, e 
graças à ração estou conseguindo 
salvá-los”, conta.

A distribuição seguiu no úl-
timo domingo. A cidade de Ma-
naíra receberá a ração e durante 
toda a semana outros municípios 

Defesa Civil vai distribuir mais 10 mil 
toneladas de ração animal no Estado

iniciativa pioneira

Uma operação da Polí-
cia Militar desarticulou, no 
último sábado, uma qua-
drilha especializada em 
roubos de motos, na cida-
de de São Bento, no Sertão 
paraibano. Foram presos 
quatro acusados, recupe-
radas seis motos roubadas 
e apreendidas duas armas. 
A ação foi realizada após 
investigação policial para 
localizar os suspeitos dos 
roubos a motos que vi-
nham acontecendo em São 
Bento.

Os presos são Manoel 
Antônio da Silva, Marciano 
Medeiros da Silva, Francis-
co Vanderlon Pereira da 
Silva, e Wellington Rodri-
gues Ramalho de Freitas. 
Eles foram localizados em 
quatro bairros de São Ben-
to, todos com motos ou 

armas utilizadas pela qua-
drilha. Outras duas motos 
foram encontradas aban-
donadas na cidade duran-
te as buscas, ambas com 
restrição de roubo.

Com a quadrilha, fo-
ram apreendidos uma es-
pingarda calibre 32 com 
sete munições, um revól-
ver calibre 38 e seis motos. 
Algumas das motocicletas 
recuperadas possuíam pla-
cas de Estados vizinhos.

Os presos e o mate-
rial apreendido foram le-
vados para a Delegacia de 
São Bento. Os policiais da 
2ª Companhia do 12º Ba-
talhão, responsável pelo 
policiamento da cidade, 
intensificaram as rondas 
para coibir novos roubos 
e prender outros possíveis 
integrantes da quadrilha. 

Quadrilha que roubava
motos é desarticulada

eM SÃo Bento

Equipamentos caríssimos 
que estavam guardados há 
anos na Maternidade Dr. Pere-
grino Filho, de Patos, por não 
ter pessoal qualificado para 
manuseá-los, uma tecnologia 
importantíssima para reduzir 
riscos de danos neurológicos 
e morte perinatal (período do 
nascimento), passam a funcio-
nar esta semana. O Governo do 
Estado, que vem fazendo altos 
investimentos em prol da saú-
de dos paraibanos, coloca mais 
um instrumento, o cardiotocó-
grafo, para ampliar seguran-
ça às equipes médicas e à sua 
clientela, mulheres de mais de 
90 municípios, inclusive de es-
tados vizinhos, que fazem uso 
da Peregrino Filho, que consti-
tui-se em uma das mais moder-
nas do Nordeste, referência em 
alta complexidade.

Para que os cardiotocó-
grafos viessem a funcionar o 
Governo do Estado, juntamen-
te com o Instituto Social Fibra, 
que administra a Maternidade 
e o CEAG – Instituto Educacio-
nal de Ensino ofereceram a ca-
pacitação “Cardiotocografia e 
Partograma Humanizado” ini-
ciada neste domingo 24 e con-
cluida nesta segunda-feira 25, 
com  turmas compostas de mé-
dicos e enfermeiros obstetras.

Maternidade treina profissionais 
para uso de novos equipamentos

eM patoS

Jefferson Saldanha
Da Sucursal de Patos

como Gurjão, Taperoá e Patos se-
rão contemplados. A meta é dis-
tribuir as 10 mil toneladas até o 
final de março. De acordo com 
o gerente de Apoio Logístico da 
Defesa Civil Estadual, George Sa-
bóia, devido à falta de chuva, nos 
últimos meses, as entregas estão 
acontecendo todos os dias da 

semana. “Intensificamos a ação, 
desde o começo de janeiro, e es-
tamos atendendo o máximo de 
pessoas. As entregas acontecem 
todos os dias da semana, o Gover-
no do Estado está fazendo tudo 
que pode para minimizar os efei-
tos da estiagem no Estado”, .

Foram distribuídas 240 toneladas de ração em cinco municípios paraibanos

Polícia Civil 
prende acusados 
de homicídio 
no Sertão

Flávio Leite Bezerra e 
José Adriano Lira Alexandre, 
ambos com 28 anos, foram 
presos no último sábado por 
policiais do Grupo Tático Espe-
cial (GTE), da 9ª Delegacia Re-
gional de Polícia Civil (DRPC), 
sediada em Cajazeiras. Eles 
são acusados do assassinato 
de Ednaldo de Sousa Lima, o 
Dodó, 29, ocorrido na madru-
gada do dia anterior, na zona 
rural de São José de Piranhas. 

De acordo com a polícia, 
Adriano teria dito a Ednaldo 
que queria comprar R$ 50 de 
cocaína e assim o atraiu para 
o local de crime. “Adriano pa-
gou uma parte do dinheiro e 
se afastou um pouco, com a 
desculpa de que iria pegar o 
restante do valor. Foi o sinal 
combinado para que Flávio se 
aproximasse e efetuasse dis-
paros de espingarda calibre 12 
e de revólver 32”, contou o de-
legado regional, Gilson Teles. 

As armas utilizadas para 
o crime foram apreendidas 
pelo GTE durante a ação poli-
cial. Ambos os acusados foram 
encaminhados para a sede da 
DRPC, onde foram autuados 
em flagrante por homicídio 
qualificado. 

“O índice de resolutivida-
de é de mais de 75% na Área 
Integrada de Segurança Pú-
blica (Aisp), pela qual somos 
responsáveis, que abrange 16 
cidades”, ressaltou o delegado.

Segundo o diretor técni-
co da Maternidade Peregrino 
Filho, Paulo Athayde, a intro-
dução desse equipamento e 
os exames por ele realizados 
permitem identificar os fetos 
que apresentam problemas na 
gravidez de alto risco. “Com o 
diagnóstico desse sofrimento 
fetal precoce há como a gente 
intervir melhorando o prog-
nóstico dos fetos” disse. Os 
cardiotocógrafos vão ajudar 
bastante na melhoria da saúde 
da população do Sertão e Alto 
Sertão”, explicou Athayde. 

A capacitação teve como 
facilitadora Gislene Marcon 
Bastos, Mestra em Enferma-
gem Obstétrica Neonatal, em  

Guarulhos-SP. Ela, em sua ex-
posição, falou do sofrimento 
fetal (hipóxia neonatal), im-
portância da cardiotocogra-
fia que permite avaliar todas 
as condições necessárias pra 
saber se a criança poderá ou 
não nascer de parto normal 
ou através de cesárea. 

”Os parâmetros ofere-
cidos por esse exame dão 
margem de segurança aos 
profissionais de saúde sobre 
os riscos existentes no pe-
rinatal, podendo estes fazer 
procedimentos oportunos 
para evitar inclusive a morte 
perinatal. Uma das atitudes 
é antecipar o parto, quando 
necessário”, relatou Gislene. 

Os equipamentos estavam guardados sem nenhuma utilização

FotoS: Divulgação
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Novo reitor anuncia reestruturação
na ufcg

Paraíba caMPIna

Pela cidade

A deputada estadual Daniella Ribeiro voltou a 
garantir, durante entrevista na manhã de ontem em 
Campina Grande, que seu partido, o PP, faz oposição 
ao governo do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), 
que foi adversário da parlamentar nas eleições do ano 
passado.

Repetindo

Burro...

Em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, a 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) está tentando 
resolver um problema que vem incomodando os estudantes 
do campus de Bodocongó: a presença de animais nas 
dependências dos departamentos.

... na academia

Uma equipe do Centro de Zoonoses de Campina estará, 
regularmente, efetuando vistorias pelo campus e os bovinos, 
equinos, cães e gatos que estiverem circulando pelo local serão 
levados para a sede do órgão, instalado a poucos quilômetros 
dali. O telefone 3310-7062 estará recebendo denúncias.

l confuso

Na prática, o raciocínio de Daniella Ribeiro é bem 
complicado. Ela garante que o partido é oposição, mas a 
legenda tem um secretário no governo Romero, Gustavo 
Ribeiro. Secretário que, inclusive, é primo de Daniella e foi 
coordenador da sua campanha em 2012.

l PosIção

A posição de Daniella, que estaria intransigente em ceder 
aos apelos familiares e partidários com relação às alianças, 
gera conflitos entre os Ribeiro, mas, de público todos os 
membros do clã e da sigla preferem manter a linha complexa 
do discurso da deputada.

Reforma pronta

A pista de caminhada do Parque da Criança, que estava 
interditada para reformas, com recuperação do piso de asfalto, 
será reaberta nesta quarta-feira, de acordo com as informações 
repassadas pelo secretário, adjunto da Juventude, Esporte e 
Lazer, Teles Albuquerque.

chave do cofre

O vereador Marinaldo Cardoso (PRB) é um dos mais 
cotados na bancada governista na Câmara Municipal para a 
presidência da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização 
Financeira e Controle, cargo que ele já ocupou quando exerceu 
o mandato entre 2005 e 2008.

Letra da lei

Conforme pode-se inferir das declarações do vereador 
Murilo Galdino (PSB) nesta segunda-feira, nas redes sociais, 
no que depender dos cabeças do bloco governista, que é 
amplamente majoritário, a Comissão de Justiça e Redação 
deverá ficar com Bruno Cunha Lima (PSDB).

“Banheiro familiar”

Um dos principais problemas que assolam as famílias com 
crianças pequenas durante passeios é a questão de levá-los ao 
banheiro em local público. Se depender do vereador Sargento 
Régis (PMN) isso será resolvido. É que ele apresentou Projeto de 
Lei que obriga a instalação de “banheiro familiar” nos shoppings e 
supermercados.

na prática

Trata-se de um sanitário para crianças de até 10 anos 
de idade, que poderão ser acompanhados por seus pais ou 
responsáveis sem que haja constrangimentos.

Entre as mudanças está a 
transformação de algumas 
secretarias em pró-reitorias

O novo reitor da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), professor 
José Edilson Amorim, anun-
ciou que pretende ampliar e 
redimensionar as estruturas 
físicas da instituição. “Nossos 
compromissos estão pautados 
sobre o redimensionamento 
da estrutura física e das insta-
lações da UFCG, reestrutura-
ção acadêmica e pedagógica, e 
excelência na formação acadê-
mica”, enfatizou, ao falar sobre 
as expectativas para o quadri-
ênio 2013-2017.

Amorim adiantou ainda 
que estão em andamento pro-
jetos para reestruturação do 
Campus sede da UFCG, como 
reformas da Biblioteca Cen-
tral, dos laboratórios, salas de 
aula e de professores, além do 
Restaurante Universitário.

O anúncio foi feito em uma 
entrevista coletiva, concedida 
na manhã da última sexta -fei-
ra (22), no auditório Guillardo 
Martins, no prédio da Reitoria, 
onde o professor José Edílson 
Amorim anunciou os nomes 
dos pró-reitores que a partir 

de agora compõem sua equipe 
administrativa.

Dentre os anúncios feitos 
pelo reitor, estão a transfor-
mação de algumas secretarias 
em pró-reitorias. A Secretaria 
de Recursos Humanos (SRH) 
será a Pró-Reitoria de Gestão 
e Pessoal. Já a Prefeitura Uni-
versitária se transformará em 
Pró-Reitoria de Infraestrutura 
e a Secretaria de Planejamen-
to será Pró-Reitoria de Plane-
jamento e Gestão.

Presente na solenidade, 
o ex-reitor Thompson Mariz, 
o qual apoiou o então vice 
durante a consulta prévia, pa-
rabenizou o novo mandatário 
da instituição e agradeceu aos 
colaboradores de sua gestão e 
falou da felicidade de compar-
tilhar passo a passo a compo-
sição da nova equipe. “É uma 
equipe renovada que vai con-
tribuir para o desenvolvimen-
to da UFCG. Não tenho dúvida 
que terá sucesso em sua jorna-
da”, disse.

Por sua vez, antes de 
anunciar os nomes, Edilson 
Amorim avaliou como “exito-
sa” a antiga gestão.

Os nomes que irão com-
por as secretarias, assessorias 
e comissões das áreas admi-
nistrativa e acadêmica serão 
discutidos em reuniões a se-
rem realizadas nesta semana.

l Pró-Reitoria de Ensino (PRE): Luciano Barosi Lemos
l Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX): Rosilene Dias 

Montenegro
l Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG): Benemar Alencar de 

Souza
l Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários (PRAC): Edmilson 

Lucio de Souza Junior
l Pró-Reitoria de Administração (PRA): Alexandre Gama
l Secretaria de Recursos Humanos (SRH): Homero Rodrigues
l Secretaria de Planejamento: Vicemário Simões
l Prefeitura Universitária (PU): José Geraldo Baracuhy
l Chefe de Gabinete: Vânia Sueli Guimarães.

Nova equipe:

José Edilson Amorim anunciou sua equipe administrativa

Phillipy Costa 
Especial para A União

FOTO: Divulgação

O problema da presença de ani-
mais circulando pelas dependências do 
Campus da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), em Bodocongó, come-
çou a ser resolvido pela Administração 
Central da Instituição. Graças à parceria 
firmada entre a Universidade Estadual 
e a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande (PMCG), o Centro de Zoonoses 
estará fazendo a retirada de todos os 
animais que forem vistos nas imedia-
ções do local.

Uma equipe do Centro de Zoonoses 
de Campina Grande vai fazer vistorias 
pelo Campus Universitário e os bois, va-
cas, cavalos, jumentos, gatos e cachorros 
que estiverem circulando pelo espaço 
serão recolhidos e levados para o Cen-
tro, instalado no bairro de Bodocongó. 
Além das vistorias, a equipe do Centro 
de Zoonoses irá atender os chamados 
daqueles que virem animais no campus 
e informarem ao órgão, através do tele-
fone (83) 3310-7062.

Centro de Zoonoses vai retirar 
animais que invadirem campus

uEPB

A Escola Virgem de Lour-
des (Lourdinas-CG) reuniu na 
manhã do último domingo 
professores, alunos, funcioná-
rios, familiares e amigos em 
uma Celebração Eucarística 
em Ação de Graças pelo seu 
sexagésimo aniversário.

As pessoas que compare-
ceram ao Ginásio de Esportes 
da Escola, local onde aconte-
ceu a missa, foram recepcio-
nadas por uma exposição, que 
contou a história da chegada 
das Irmãs Lourdinas em Cam-
pina Grande, bem como a fun-
dação e evolução da institui-
ção de ensino. 

A solenidade começou 
com a entrada da imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes e 
dos quadros de Santa Bernade-
te Soubirous, vidente de Lour-
des, e de Madre Maria de Jesus 
Crucificado, fundadora do Ins-
tituto da Imaculada Conceição 
de Nossa Senhora de Lourdes. 
Logo em seguida, foram rece-
bidas as bandeiras da França, 
Brasil, Paraíba, Campina Gran-
de, Instituto e Colégio, acompa-
nhadas por professores e fun-
cionários da EVL.

A missa foi celebrada pelo 
padre José Hermes Fernan-
des de Macedo e co-celebrada 
pelos padres José Acírio de 
Medeiros, Tiago de Melo e Ro-
berto Silva. O coral formado 
por alunos da EVL juntamente 
com a orquestra “A Pauta Má-
gica” foram os responsáveis 
pelas músicas da celebração.

“Através da educação, as 
Irmãs Lourdinas conseguem 
transmitir para nós o sorriso 
estampado no rosto de Maria. 
Hoje, os mais de 1.750 alunos 
vivem a alegria de saboreá-
-lo no carisma Amar é Servir”, 
assinalou o padre Hermes du-
rante a sua reflexão, onde des-
tacou a importância da insti-
tuição de ensino em Campina 
Grande.

Missa marca 
comemoração 
de 60 anos das 
Lourdinas-CG

A Coordenação do Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional (PPGDR) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) vai sele-
cionar alunos especiais para preenchi-
mento de 50 vagas. As inscrições se-
rão realizadas hoje e amanhã, das 8h 
às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria 
do PPGDR, instalada no terceiro an-
dar do prédio do Centro de Integra-
ção Acadêmica, Campus I, em Campi-
na Grande.

Podem se inscrever os graduados 
em qualquer área do conhecimento 
e alunos do último semestre de cur-
sos de Graduação que participem, 
tenham participado ou estejam parti-
cipando de Projetos de Iniciação Cien-
tífica ou Projetos de Extensão.

Em quaisquer dos casos, os can-
didatos devem apresentar documen-
tação comprobatória, com cópias dos 
documentos pessoais (RG e CPF); duas 
fotos 3×4 recentes; diploma ou cer-
tificado de conclusão de curso (para 
os graduados); comprovantes de par-
ticipação em programas estudantis; 
Currículo Lattes documentado; e for-
mulário de inscrição, que será preen-
chido no momento da inscrição.

A coordenação adverte que não 
será permitida inscrição por Correios 
ou por procuração, uma vez que ha-
verá uma pequena prova escrita no 

momento da inscrição. Durante o pro-
cesso de seleção serão consideradas a 
trajetória profissional e acadêmica do 
candidato, a produção técnica e cien-
tífica e a qualidade (linguística e de 
conteúdo) das respostas às questões 
formuladas no documento de inscri-
ção.

O resultado será divulgado no dia 
6 de março e a confirmação de ma-
trícula dos aprovados deve ser feita 
até o dia 8. Já as aulas estão previstas 
para iniciarem no dia 11 de março.

As vagas serão distribuídas equi-
tativamente entre as seguintes disci-
plinas:

Historia Regional (10 vagas; aulas 
às terças-feiras, das 14h às 18h);

Capitalismo Contemporâneo (10 
vagas; aulas às segundas-feiras, das 
9h às 12h);

Desenvolvimento Rural e Rurali-
dades (10 vagas; aulas às terças-feiras, 
das 9h às 12h);

Desenvolvimento: do local ao re-
gional/nacional (10 vagas; aulas às 
quartas-feiras, das 14h às 18h).

Turismo e Cultura (10 vagas; au-
las às quintas-feiras, das 9h às 15h, a 
cada 15 dias).

Outras informações podem ser 
adquiridas através dos telefones (83) 
3315-3365 ou pelo e-mail mdr@uepb.
edu.br .

Mestrado abre seleção para alunos
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Neste ano, o número 
de parlamentares saltou 
de 21 para 27 vereadores

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com
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Após dois meses de 
atividades paralisadas em 
virtude do recesso parla-
mentar e de reformas na 
estrutura física na Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP), os 27 vereadores 
retornam hoje ao plenário 
para a primeira sessão or-
dinária da 16ª legislatura 
(2013/2016). Prevista para 
o início de janeiro, a CMJP 
passou por atrasos na re-
forma e equipamentos de 
transmissão de TV foram 
danificados, prejudicando 
o início dos trabalhos. A ex-
pectativa era de que os par-
lamentares retornassem no 
início do mês. A única ses-
são realizada foi extraordi-
nária, logo após o momento 
da posse no primeiro dia 
deste ano.

Para o retorno das ati-
vidades de hoje, o presiden-
te da CMJP garante que o 
clima é de entusiasmo. Nes-
te ano, o número de parla-
mentares saltou de 21 para 
27. “Todos estão ansiosos e 
entusiasmados. Tem até ve-
reador com projeto pronto 
para apresentar e defen-
der. Isto é muito bom e fará 
com que a Câmara tenha, 
com nos outros anos, uma 
produção expressiva e que 
atende as expectativas da 
população”, ressalta.

Enquanto as primeiras 
ordinárias não acontecem, 

os vereadores têm se reu-
nido com frequência para 
discutir o processo admi-
nistrativo – a exemplo do 
que aconteceu na última se-
mana – e também para for-
malizar a composição das 
comissões da casa. O pre-
sidente Durval afirma que 
as obras de construção dos 
novos gabinetes, a reforma 
do plenário, com a instala-
ção de seis novas bancadas 
e a pintura do prédio estão 
concluídas para garantir 
mais comodidade aos vere-
adores, servidores e o pú-
blico, de um modo geral.

Na última semana, 
quando os trabalhos es-
tavam programados para 
voltar, foi a vez das fortes 
chuvas registradas em João 
Pessoa ser a responsável 
pelo adiamento em mais 
uma semana. Sem a possi-
bilidade de transmissão da 
sessão pelo sistema de TV, 
Durval Ferreira, decidiu 
adiar em mais uma sema-
na o início dos trabalhos. 
“Após alguns testes, os téc-
nicos da TV diagnostica-
ram a necessidade de mais 
alguns dias para restabe-
lecer o sinal sem prejuízos 
da transmissão. Para não 
comprometer a transpa-
rência das nossas ações, 
a Mesa Diretora decidiu 
adiar o retorno dos traba-
lhos”, disse.

A Casa ganhou mais 
sete gabinetes, sendo três 
deles montados em salas já 
existentes, e que hoje com-
portam setores administra-
tivos. Os outros quatro fo-
ram construídos. As novas 
instalações foram erguidas 

ao lado do setor legislativo 
da Câmara. A expectativa 
era de que a obra fosse en-
tregue na primeira semana 
de fevereiro, data em que 
os parlamentares voltariam 
do recesso. A reforma foi 
concluída com mais de 20 

dias de atraso, provocando, 
por duas vezes, o atraso no 
retorno às atividades parla-
mentares.

A reforma no anexo II da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa para receber os no-
vos seis vereadores que in-

gressaram nessa legislatura 
2013/2015 vai custar um 
total de R$ 770.874,04.  “O 
nosso prédio atual está um 
pouco deteriorado e precisa 
de algumas adequações para 
abrigar os novos parlamen-
tares. Estamos construindo 

quatro gabinetes ao lado 
do estacionamento da Casa 
e outros dois independen-
tes. Além disso, vamos criar 
outro plenário e reformar a 
sala da TV Câmara”, expli-
cou o presidente da Câmara 
Durval Ferreira.

A Câmara de JP passou por atrasos na reforma e equipamentos de transmissão de TV foram danificados, prejudicando o início dos trabalhos

O Governo do Estado, por 
meio da Fundação de Ação Co-
munitária (FAC), e sob a super-
visão da Secretaria do Desenvol-
vimento Humano, está fazendo 
o recadastramento dos benefici-
ários do Programa Leite da Pa-
raíba. A atualização do cadastro 
vai ser feita em todo o Estado e 
todos os 120.168 beneficiários 
deverão comparecer aos locais 
determinados para atualizar 
seus dados e efetuar a troca da 
cartela.

Em João Pessoa, o recadas-
tramento acontece hoje das 8h 
às 12h para substituição e das 
13h às 16h para troca de carte-
las. Os beneficiários devem se 
dirigir ao Parque de Exposição 
de Animais ‘Henrique Vieira de 
Melo’ no Cristo Redentor.

Amanhã e quinta-feira (28), 
as equipes do recadastramento 
estarão no Centro Social Urbano 
do Rangel São Geraldo. A troca 
de cartela será amanhã e substi-
tuição na quinta. Nos próximos 
dias, a FAC vai divulgar novo cro-
nograma para usuários do pro-
grama em outras localidades da 
capital.

O beneficiário deve compa-
recer ao local apresentando os 
documentos de RG, CPF, compro-
vante de residência, cartão de 
vacina, peso e altura das crian-
ças.  Em João Pessoa existem 

mais de 16 mil famílias benefi-
ciadas através dos 59 pontos de 
distribuição.

O presidente da Fundação de 
Ação Comunitária (FAC), Lau Si-
queira, informou que o recadas-
tramento vai servir para excluir 
pessoas que estão fora do perfil e 
incluir novos beneficiários. Cada 
família pode inscrever uma crian-
ça até sete anos de idade. “Esse 
trabalho está sendo feito perma-
nentemente para que a gente 
consiga atingir quem realmente 
precisa do programa”, declarou.

O recadastramento deve 
ser concluído em agosto, mas o 
monitoramento será permanen-
te. De acordo com Lau Siqueira, 
o programa vai mudar; não vai 
ser mais por convênio e sim por 
termo de adesão. “O pagamento 
aos fornecedores vai ser feito di-
retamente por Brasília, de acor-
do com o Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS), e será 
efetuado em até uma semana, o 
que torna mais atrativo para o 
pequeno produtor de leite”.

O diretor de Operações da 
FAC, Flávio Moreira, destacou 
que o recadastramento é neces-
sário e cumpre o que solicitou o 
MDS. “Estamos fazendo visitas 
aos beneficiários para averiguar 
se as famílias realmente se en-
quadram nos critérios estabele-
cidos”.

Beneficiários
Maria das Graças dos Santos 

mora na comunidade Boa Espe-
rança, no Cristo Redentor, e tem 
um filho de cinco anos cadastra-
do no programa. “Esse recadas-
tramento é importante, por isso 
estou aqui para atualizar meus 
dados”. Dona Antonia Gomes 
Barbosa, 81 anos, também mora 
na comunidade Boa Esperança e 
recebeu a visita dos técnicos da 
FAC para atualizar seu cadastro. 
“Esse programa é uma boa ajuda 
pra gente todo dia”.

Leite da Paraíba 
O programa promove a me-

lhoria da qualidade de vida das 
famílias de baixa renda, através 
da distribuição do leite e pão 
para combater a fome e a des-
nutrição infantil. Em alguns mu-
nicípios os inscritos também re-
cebem fubá. 

Os beneficiários do progra-
ma são gestantes, mães que es-
tão amamentando seus filhos, 
idosos e crianças de até sete 
anos de idade. O programa é 
executado em parceria com as 
secretarias de Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca; 
Turismo e Desenvolvimento Eco-
nômico; Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia, 
além da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Governo recadastra beneficiários 
PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA

O Governo do Estado 
paga a folha de pessoal de fe-
vereiro nos dois últimos dias 
do mês. Aposentados e pen-
sionistas recebem amanhã, 
já o servidores da ativa da 
administração direta e indi-
reta recebem na quinta-feira 
(28). O Governo segue com 
o compromisso de pagar a 
folha sempre dentro do mês 
trabalhado.

A folha deste mês de fe-
vereiro tem um diferencial 
com o ingresso de aproxima-
damente 5 mil concursados, 
entre professores e técnico 
administrativos, que toma-
ram posse no final de janeiro 
e já estão em exercício. O in-
gresso dos novos servidores 
representa um impacto de 
mais de R$ 4 milhões, por 
mês, na folha do Estado.

O governador Ricardo 
Coutinho já recebeu mais de 
22 adesões de prefeitos pa-
raibanos, somente este ano. 
Ontem, os prefeitos Clodoaldo 
Beltrão (PMDB) de São Miguel 
do Taipu, Natália Lira (PSD) de 
Ouro Velho e Romualdo Quiri-
no (PDT) do Congo declara-
ram apoio político ao Governo 
do Estado.

As audiências com os 
prefeitos foram acompanha-
das pelo deputado estadual 
João Henrique (DEM). O go-
vernador agradeceu o apoio 
dos prefeitos que estão enten-
dendo a importância de tra-
balhar juntos para consolidar 

o bom momento vivenciado 
pelo Estado e querem ver a 
Paraíba avançar.

“A audiência foi muito 
proveitosa por discutirmos os 
problemas e desafios do mu-
nicípio e de afirmar a nossa 
intenção de integrarmos esse 
projeto político que está fazen-
do muito bem aos municípios”, 
destacou o prefeito Clodoaldo.

Para o deputado esta-
dual, João Henrique o gover-
nador Ricardo Coutinho está 
fazendo um trabalho inédito 
junto aos municípios, o que 
vem naturalmente conquis-
tando a simpatia dos prefeitos 
e da população. 

Pagamento do Estado 
será amanhã e quinta

Ricardo recebe adesões 
de mais três prefeitos

SERVIDORES

PROJETO POLÍTICO
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No Estado, cerca de 30 
travestis podem ter sido 
vítimas de quadrilhas

Armando vai perder o PTB 
para Santiago?

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O ex-deputado Wilson Santiago (PMDB) está 
se preparando pra entrar no PTB da Paraíba, uma 
vez que avalia que não tem como levar seu projeto 
político à frente no partido comandado pelo ex-
governador José Maranhão no Estado. 

Armando Abílio, presidente do PTB paraibano, 
foi convidado para uma reunião em Brasília 
amanhã. A reunião com a direção nacional do PTB 
vai discutir a filiação de Santiago ao partido. Ele leva 
também um grupo político grande onde tem mais 
de 30 prefeitos e muitos vereadores. 

Mas por que Wilson Santiago quer sair do 
PMDB e entrar em outro partido? Simples. Ele 
descobriu que não há espaço político no PMDB para 
o seu projeto político de 2014, uma vez que deseja 
ser candidato ao Senado. 

O ex-governador José Maranhão defende a 
candidatura de Veneziano Vital ao Governo do 
Estado, mas exige do ex-prefeito de Campina 
Grande o apoio para uma possível candidatura sua 
ao Senado Federal nas eleições de 2014. 

Santiago quer se candidatar ao Senado e 
também levar Wilson Filho que será candidato a 
deputado federal. O PMDB ficou pequeno para os 
planos e projetos de Wilson Santiago. 

O próprio Wilson Santiago e Armando Abílio 
nunca se bateram politicamente. As disputas entre 
os dois acontecem por conta de controle de áreas 
eleitorais, uma vez que sempre disputaram vagas na 
Câmara Federal. 

Mais cedo ou mais tarde Santiago vai fazer a 
direção nacional do PTB enxergar que seu tamanho 
político, na Paraíba, é bem maior do que o de 
Armando Abílio. E aí exigirá o controle do PTB 
na Paraíba, deixando o deputado Armando Abílio 
escanteado. 

Mas há outra bronca a ser resolvida, caso 
Wilson Santiago deseje mesmo deixar o PMDB: o 
deputado Wilson Filho e os prefeitos se deixarem 
o partido poderão responder por infidelidade 
partidária. 

A direção do PMDB não vai querer perder 
os que têm mandato para outro partido e partirá 
para a Justiça. 

Outra bronca

O Partido dos Trabalhadores (PT) vai renovar o seu Diretório 
Estadual ainda este ano. No meio dessa discussão está o prefeito de 
João Pessoa, Luciano Cartaxo. Luciano comanda um grupo político no PT 
que não se bate com o ex-deputado Rodrigo Soares. Pelo menos não se 
batia na eleição passada para renovação do Diretório do PT. O medo de 
Luciano é para a disputa não contaminar a sua administração. 

Ele já avisou aos secretários para saberem separar as coisas. 

Novos apoios

O governador Ricardo Coutinho tem conseguido adesão de 
antigos adversários ao seu projeto político em 2014. A estratégia 
vem dando certo: ele enfraquece o adversário e fortalece o seu grupo. 
Nessa matemática política 1 vale por 2. Mas é preciso ter cuidado 
para as novas adesões não mexer com os brios de antigos aliados. 
Se não souber mexer direito com isso, poderá terminar arranjando 
confusão. 

O PMDB tem perdido bons quadros. 

Não vai...

Nos últimos dias o deputado Gervásio Filho (PMDB) foi 
visto pelo menos duas vezes ao lado do governador Ricardo 
Coutinho (PSB). Foi o suficiente para surgirem as primeiras 
especulações em torno do assunto. Disseram que ele estava 
aderindo. “Eu fui convidado por um prefeito aliado meu para 
assistir a inauguração de um hospital do Estado em sua 
cidade. Eu não sou inimigo do governador e não sou proibido de 
encontrar e falar com ele”, esclarece Gervásio. 

O deputado vai continuar no PMDB. 

O tráfico de pessoas para 
o estrangeiro é uma realidade 
na Paraíba e está associado à 
droga, condição de explora-
ção sexual e escravidão. Esta 
é a opinião do procurador 
chefe do Ministério do Tra-
balho na Paraíba, Eduardo 
Varandas ao revelar que cer-
ca de 30 travestis podem ter 
sido vítimas desse crime.

Segundo o procurador, as 
pessoas traficadas têm o pas-
saporte capturado e são obri-
gadas a fazer “programas” 
por até 12 horas, ter uma pro-
dutividade mínima de 800 
euros, sendo impedidas de 
voltarem para casa (Brasil) se 
não atingirem a cota.

Péssimas acomodações 
aonde chegam a dormir até 
20 pessoas, castigos corpo-

rais caso não cumpram as 
determinações dos “patrões” 
são algumas das humilhações 
impostas.

No fim de semana, fun-
cionários dos Ministérios da 
Justiça e das Relações Exte-
riores viajaram para Roma, 
onde pretendem tratar do 
assunto com autoridades ita-
lianas. Integrantes das Secre-
tarias da Mulher e Direitos 
Humanos também integram 
a comitiva.

O procurador chefe do 
Ministério do Trabalho na Pa-
raíba não descarta a existên-
cia de uma quadrilha especia-
lizada no tráfico de humanos 
para a Itália.

Em dezembro do ano 
passado, Eduardo Varandas 
revelou que esteve reunido no 
Itamaraty, em Brasília, com 
a diretora do Departamento 
Consular e de Brasileiros no 
Exterior, ministra Luiza Lopes 
da Silva. Na oportunidade sur-

giu a missão diplomática do 
Governo Federal, após denún-
cias e pedido de intervenção 
feita pelo procurador, Polícia 
Federal e Ministério Público 
Federal. 

Exportação
Segundo Eduardo Va-

randas, o Brasil é o país que 
mais exporta travestis para o 
mundo. Ele acrescentou que a 
maioria das vítimas do tráfico 
de humano é enganada com a 
promessa de ganhar muito di-
nheiro e ter melhor condição 
de vida. 

Cartilha
O vice-presidente da Co-

missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Tráfico de 
Pessoas, deputado Luiz Couto 
(PT-PB), fez comentário acer-
ca da cartilha alertando sobre 
o tráfico de seres humanos, 
que está sendo reeditada pelo 
Governo Federal.

Couto disse que a coor-
denação tripartite, composta 
pelo Ministério da Justiça, Se-
cretaria de Políticas para as 
Mulheres e Secretaria de Di-
reitos Humanos, reeditou no 
passaporte dicas para viajar 
com segurança.

“Trata-se de uma carti-
lha contendo dicas e orienta-
ções para que as brasileiras 
e brasileiros não se deixem 
envolver por aliciadores que 
prometem tudo, mas, no fi-
nal, só há sofrimento e dor”, 
explicou.

O parlamentar esclare-
ceu que o governo está refor-
çando a campanha nacional 
do enfrentamento do tráfico 
de mulheres, que teve início 
em 2010. “Verificamos que 
essa situação cresce e é pre-
ciso dar um basta. Por isso, 
parabenizamos a gestão da 
presidente Dilma pela reedi-
ção da cartilha que orienta as 
pessoas”, completou.

Representantes do Departa-
mento Estadual de Trânsito (Detran),  
Departamento de Estradas e Roda-
gem (DER) e Comando da Polícia Mi-
litar da Paraíba assinarão, hoje, um 
Termo de Cooperação com o Minis-
tério Público do Estado da Paraíba 
no qual se comprometem a intensifi-
car as ações de fiscalização do trans-
porte escolar em todo o estado.

A assinatura do documento está 
prevista para as 8h30, no auditório 
do Unipê, durante audiência públi-
ca promovida pelo Ministério Públi-
co Estadual, por meio do Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias 
de Defesa da Educação. 

No evento, que contará com a 
presença do procurador geral do 
Ministério Público do Estado da Pa-
raíba, Oswaldo Trigueiro do Vale 
Filho, o superintendente do Detran, 
Rodrigo Carvalho, representando 
o governador Ricardo Coutinho, 
fará uma palestra sobre os procedi-
mentos de vistoria e fiscalização do 
transporte escolar no  Estado da Pa-
raíba. A palestra está prevista para 
as 9h. 

Durante o evento, o técnico do 
Fundo Nacional de Desenvolvimen-

to da Educação- FNDE, Sílvio Alves 
Portilho, fará uma palestra sobre o 
Programa Nacional de Transporte Es-
colar – Pnate. 

Também participarão da mesa 
a coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de De-
fesa da Educação, promotora Fabia-
na Maria Lobo da Silva; a secretária 
de Educação do Estado da Paraíba, 
Márcia de Figueiredo Lucena Lira; 
o diretor superintendente do DER-
-PB,Carlos Pereira de Carvalho e Silva; 
e o comandante geral da Polícia Mi-
litar, coronel Euller de Assis Chaves. 

Ônibus escolares
No dia 18 de fevereiro, o gover-

nador Ricardo Coutinho encerrou 
o Encontro Paraibano de Prefeitos 
com a entrega de ônibus escolares 
para os 223 municípios,  que fo-
ram adquiridos com recursos do Te-
souro do Estado, na ordem de R$ 
29.436.000,00.

Os veículos possuem acessibi-
lidade, plataforma elevatória para 
cadeirantes, ar condicionado e uma 
cadeira de rodas. A ação faz parte 
do Programa Paraíba Faz Educação 
e tem como objetivo contribuir para 

a redução do transporte inadequa-
do de estudantes da zona rural, be-
neficiando 141.626 alunos das redes 
estadual e municipal, de acordo com 
dados do Censo Escolar. 

No início de 2012, foram dis-
tribuídos ônibus escolares para 
81 municípios que ainda não ti-
nha recebido. A secretária revelou 
que, em 2012, foram investidos R$ 
11.718.727,27 do Tesouro Estadual e 
R$ 7.366.166,10 do Programa Nacio-
nal de Apoio ao Transporte Escolar 
(Pnate) do Governo Federal, tota-
lizando investimentos no valor de 
R$19.084.893,37.

Municípios da PB serão fiscalizados
COMBATE AOS PAUS-DE-ARARA

Segundo o Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
de Campina Grande, os verea-
dores deveriam ter escolhido, 
na semana passada, durante a 
primeira sessão ordinária do 
ano, presidentes, secretários 
e membros das comissões 
permanentes do Legislativo. 
No entanto, o impasse em 
torno de um projeto apre-
sentado pelo tucano Bruno 
Cunha Lima, que aumenta o 
número de comissões de sete 
para treze, acabou adiando a 
votação, que poderá ocorrer 
nesta terça-feira. Ontem, o 
coordenador de Articulação 
Política da Prefeitura, Gilbran 
Asfóra, mandou um recado 
curto e grosso para a base alia-

da na Câmara. “Comissões de 
Justiça, Orçamento e Finanças 
deverão ser presididas por ve-
readores de situação”, afirmou 
Gilbran, referindo-se à Comis-
são de Justiça e Redação e à 
Comissão de Finanças, Orça-
mento, Fiscalização Financei-
ra e Controle. 

Já o vereador Murilo Gal-
dino (PSB), vice-presidente 
do Legislativo, preferiu dar 
nomes aos bois, indicando os 
favoritos da base de situação 
para comandar os dois grupos 
de trabalho. “Comum em qual-
quer parlamento a bancada 
majoritária ter o domínio em 
tais comissões. Bruno na Justi-
ça e Marinaldo no Orçamento”, 
pontuou. Bruno Cunha Lima, 
o vereador mais jovem da ci-
dade, é estudante de Direito 
e, na primeira sessão, bateu 

de frente com o presidente da 
Câmara, Nelson Gomes Filho 
(PRP), um aliado, e Pimentel 
Filho (PMDB). Nos corredores 
do parlamento, a explicação 
é que Pimentel, que acumula 
sete mandatos consecutivos e 
vinha presidindo a Comissão 
de Justiça e Redação, tinha fei-
to um acordo para continuar 
no cargo. O acerto teria sido 
firmado ainda em dezembro, 
quando um bloco de onze ve-
readores decidiu apoiar a ree-
leição de Nelson para a presi-
dência da Câmara.

Ocorre que a maioria dos 
membros daquele bloco mu-
dou de bancada, aderindo ao 
governo, e, com a intermedia-
ção do prefeito Romero Rodri-
gues, Nelson foi reeleito sem 
concorrentes, inutilizando o 
acordo de dezembro. Todavia, 

outras informações de basti-
dores asseguram que Pimen-
tel Filho teria pedido ao pre-
feito Romero a garantia de sua 
manutenção na Comissão de 
Justiça, como uma das contra-
partidas para que, embora ofi-
ciosamente, vote com o gover-
no. Outro pedido, já atendido, 
foi a manutenção de uma irmã, 
Mônica Pimentel, em cargo do 
executivo. Publicamente, o 
peemedebista não confirma a 
adesão a Romero, por isso, sua 
eventual permanência à frente 
da Comissão de Justiça e Reda-
ção deve indicar se o vereador 
é considerado por seus pares 
como membro da base gover-
nista. Antes de definir as pre-
sidências, os vereadores terão 
que votar o projeto de lei que 
estabelece a criação de mais 
seis comissões permanentes. 

Principais comissões da Câmara de CG  
deverão ser presididas por governistas
Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

A assinatura 
do documento 
acontece às 8h30, 
no auditório do 
Unipê, durante 
audiência pública 
promovida pelo MP
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Impostos e contribuições em 
janeiro superaram em 6,59% 
que mesmo período de 2012

O Governo Federal arre-
cadou R$ 116,066 bilhões em 
impostos e contribuições em 
janeiro, resultado recorde, se-
gundo a Receita Federal infor-
mou ontem. O número repre-
senta alta real de 6,59% sobre 
igual mês do ano passado. 

Sem correção inflacio-
nária, a receita com impostos 
e contribuições teve alta de 
13,15% no primeiro mês de 
2013, ante mesmo mês do ano 
passado, quando a arrecada-
ção somou R$ 102,579 bilhões.

Na comparação com de-
zembro, a arrecadação teve 
alta real de 11,46%, influen-
ciada pela maior arrecadação 
do Imposto de Renda total, 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) e Cofins.

De acordo com a Receita 
Federal, influenciaram o re-
sultado de janeiro, entre ou-
tros fatores, o pagamento da 
primeira cota ou cota única do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) relativo à apuração 
do último trimestre do ano 
anterior e a antecipação de pa-
gamentos, em janeiro de 2013, 
do ajuste anual também des-
ses tributos referente ao lucro 
obtido no ano anterior.

Outro fator foi o desem-
penho dos principais indi-
cadores macroeconômicos, 
entre eles, o crescimento das 
vendas de bens e serviços 
(5%), o crescimento da mas-
sa salarial (11,88%) e o va-
lor em dólar das exportações 
(9,46%). Por outro lado, hou-
ve queda na produção indus-
trial de 3,55%.

Baixo crescimento
Em 2012, a coleta de 

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil 

tributos totalizou R$ 1,029 
trilhão, ano em que a arreca-
dação foi fortemente afetada 
pelo baixo ritmo de crescimen-
to da economia, pela queda na 
lucratividade das empresas e 
pela renúncia tributária pro-
vocada pelas desonerações 
adotadas pelo governo para 
estimular o consumo.

Segundo a Receita, o total 
das desonerações com impac-
to em 2012 -considerando o 
efeito de reduções tributárias 
feitas em anos anteriores - foi 
de R$ 46,440 bilhões. Se con-
siderada apenas as desone-
rações feitas no ano passado, 
a renúncia foi de R$ 14,7 bi-
lhões. 

Impacto do corte do IPI
A arrecadação do Impos-

to sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) caiu, em termos 
reais (corrigido pelo IPCA), 
8,29% em janeiro deste ano 
ante mesmo período de 2012. 
No mês, o recolhimento total 
de IPI somou R$ 4,46 bilhões. 
Em igual mês do ano passado, 
esse valor foi de R$ 4,86 bi-
lhões.

Mesmo com a recompo-
sição gradual das alíquotas de 
IPI sobre automóveis, que co-
meçou a vigorar em janeiro, o 
recolhimento do imposto nes-
te segmento mostrou queda 
de 66% sobre janeiro de 2012, 
para R$ 271 milhões, ante R$ 
798 milhões no mesmo mês 
do ano passado. O IPI dos au-
tomóveis, que estava zerado 
para algumas categorias até 
dezembro, terá as alíquotas 
recompostas no decorrer do 
primeiro semestre.

Mesmo com essa recom-
posição de IPI para automó-
veis, a renúncia prevista para 
2013 está em R$ 2,063 bilhões. 
No entanto, o governo não 
vê isso como problema, pois 
a queda no IPI estaria sendo 
compensada pelo aumento de 
arrecadação de outros tribu-
tos, como Cofins.

Governo Federal bate recorde 
e arrecada R$ 116 bi em janeiro

Foto: José Cruz/ABr

Parecer sobre MP de ajuda às 
vítimas da seca pode sair amanhã

Brasília - O desmembra-
mento das comissões de Turis-
mo e Desporto e de Seguridade 
Social e Família em quatro novos 
colegiados – elevando de 20 para 
22 comissões técnicas na Câma-
ra – é um dos principais assun-
tos da reunião da Mesa Diretora 
da Casa hoje. A decisão do des-
membramento das duas comis-
sões foi decidido pelos líderes 
partidários na semana passada 
em reunião com o presidente 
da Câmara, deputado Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), mas 
depende de aprovação da Mesa e 
depois do plenário da Casa.

No entanto, a divisão das 
duas comissões vem enfrentan-
do resistência de alguns parti-
dos, mas conta com o apoio das 
duas maiores legendas: PT e 
PMDB. Com o aumento no nú-

mero de comissões, o PT que 
atualmente preside três comis-
sões passará a comandar quatro; 
o PMDB continua com três presi-
dências, mas ganha uma posição 
na ordem de preferência, ou seja, 
passa a ter direito à segunda e à 
quarta escolha.

PSDB e PSD que têm di-
reito à quarta e quinta escolha, 
respectivamente, com 20 comis-
sões. Se houver o desmembra-
mento, as duas siglas caem uma 
posição na ordem de escolha, fi-
cando com a quinta e sexta posi-
ção. Atualmente, o DEM preside 
duas comissões, mas com a cria-
ção do PSD, o partido irá presidir 
um único colegiado, mesmo com 
o aumento de 20 para 22 comis-
sões técnicas. O PR, que tem duas 
presidências, poderá ficar com 
uma, se não houver o desmem-
bramento. 

Se for mantido o número 
de 20 comissões, o PT e o PMDB 

vão comandar três comissões 
cada; PSDB, PSD e PP duas cada; 
PR, DEM, PSB, PDT, PTB, bloco 
PV/PPS, PSC e PCdoB, uma cada. 
No caso do aumento para 22 
comissões, a distribuição será a 
seguinte: PT quatro, PMDB três,  
PSDB, PSD, PP e PR duas cada; 
DEM, PSB, PDT, PTB, bloco PV/
PPS, PSC e PCdoB uma cada. A 
escolha das presidências das co-
missões pelos partidos está mar-
cada para amanhã, e a eleição 
para as presidências dos colegia-
dos para os dias 5 e 6 de março.

Outro assunto que deve-
rá ser decidido na reunião é a 
transformação da Corregedoria 
da Câmara em órgão autônomo 
ligado à presidência da Casa. 
Cabe à corregedoria  investigar 
e apreciar denúncias sobre par-
lamentares, fazer as sindicâncias 
e recomendar à Mesa da Casa a 
abertura de processo de cassa-
ção de mandato de deputados.

Mesa da Câmara decide hoje 
sobre divisão das comissões

A comissão mista que 
analisa a Medida Provisória 
603/13, que beneficia famílias 
afetadas pela seca no ano passa-
do, se reunirá amanhã. No oca-
sião, deverá ser apresentado o 
relatório preliminar do senador 
Lobão Filho (PMDB-MA).

A MP estabelece um adi-
cional de R$ 560 (atualmente, 
o valor pago é de R$ 680) no 

benefício Garantia-Safra des-
tinado a famílias que tenham 
renda de até R$ 1.356 e este-
jam em municípios que decre-
taram situação de calamidade 
pública ou tiveram situação de 
emergência reconhecida pelo 
Ministério da Integração Na-
cional em virtude da ausência 
de chuvas.

Os recursos irão a agri-

Presidente Henrique Eduardo decidiu com os líderes partidários o desmembramento de duas comissões

Reale Júnior 
critica proposta 
de reforma do 
Código Penal

Projeto prevê que 
escolas deixem 
texto do ECA em 
lugar acessível

A partir da próxima quin-
ta-feira (28), as discussões em 
torno da proposta de reformu-
lação do Código Penal prome-
tem ser retomadas com a pre-
sença do jurista e ex-ministro 
da Justiça Miguel Reale Júnior 
a uma audiência pública na co-
missão especial do Senado que 
analisa do assunto.

Reale é declaradamente 
um dos maiores críticos do tex-
to - entregue aos senadores em 
junho por uma comissão de 15 
juristas - e foi convidado para 
apresentar sua análise sobre a 
proposta. Em nome da comis-
são de juristas, o relator-geral 
do trabalho, o procurador da 
República Luiz Carlos dos San-
tos Gonçalves também vai par-
ticipar do debate.

Para Miguel Reale Júnior, 
o andamento da atual proposta 
traz “o risco de uma vergonha 
internacional”. Entre os pontos 
criticados pelo jurista, está o 
que trata de crimes de imprensa. 
Para ele, a proposta é rigorosa 
no que diz respeito à difamação 
e calúnia por meio da mídia. “A 
pena mínima, de três meses, pas-
sa a ser de dois anos, por uma di-
famação por meio de imprensa. 
Isso é oito vezes superior à da Lei 
de Imprensa, que foi revogada 
por ser ditatorial”, argumenta.

A Câmara analisa o Projeto 
de Lei 4676/12, do deputado 
Giroto (PMDB-MS), que prevê 
como competência dos estabe-
lecimentos de Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio colocar à 
disposição da comunidade es-
colar o texto integral do Estatu-
to da Criança e do Adolescente 
(ECA – Lei 8.069/90). A pro-
posta inclui dispositivo a essa 
norma. O texto prevê que a re-
gra valerá para toda instituição 
de ensino pública ou privada. O 
ECA deverá ser colocado à dis-
posição da comunidade esco-
lar, em local visível e acessível.

O autor destaca que o ECA 
teve por base, além do texto 
constitucional, o disposto na 
Convenção sobre os Direitos da 
Criança, adotada pela Assem-
bleia Geral da ONU e ratificada 
pelo Brasil em 1989.

Entre os princípios consa-
grados pela Convenção estão o 
direito à vida e à liberdade e as 
obrigações dos pais, da socie-
dade e do Estado em relação à 
criança e ao adolescente. 

“Com esse projeto, espe-
ramos colaborar para que as 
famílias e os trabalhadores da 
educação, diante da facilidade 
de consulta ao texto do ECA, 
possam se apropriar de seu 
conteúdo de modo a contri-
buir efetivamente para o ple-
no cumprimento dos direitos 
inscritos e para a eficácia dos 
instrumentos propostos para a 
proteção das nossas crianças e 
adolescentes”, afirmou Giroto.

SINDSERVS – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA 

POSICIONAMENTO NA GREVE.
 A Diretoria Coletiva do SINDSERVS – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPÉ, 

em conformidade com suas disposições estatutárias, pelo presente Edital, CONVOCA, todos os 
servidores públicos municipais de Sapé/PB, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada, às 16 horas, do dia 01 de março de 2013, local, salão de festa Imperial. Com a 
seguinte ordem do dia: 1. Apresentação, discussão e aprovação de proposta de greve por tempo 
indeterminado.2. A pauta ficara aberta para acréscimos, sob apreciação da mesa diretora

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 16:00 horas, com a presença da 
maioria dos membros e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não 
exigindo a lei quorum especial.

Sapé/PB, 25 de fevereiro de 2013.
 

Mariza Alexandre da Silva
Presidenta SINDSERVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 002/2013

A Prefeitura Municipal de Matinhas, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia       13 
de março de 2013, às 15 h (quinze horas), na sala de reuniões da CPL, situada no endereço infra-
-mencionado, Tomada de Preços objetivando a CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAREM 
SERVIÇOS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE NO TRANSPORTE 
DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, durante o exercício de 2013.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Av. Governador 
Antônio Mariz, 49 - Centro, Município de Matinhas – PB, na Sala de Reuniões da Comissão Per-
manente de Licitação, no horário de oito ao meio-dia.

Matinhas - PB, 25 de fevereiro de 2013.

JONATHAN VIEIRA DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRATORES, MOTOS, ÔNIBUS E 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PERTENCENTE; HO MOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HC PEÇAS S/A - R$ 248.732,00.

Dona Inês - PB, 20 de Fevereiro de 2013

ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS, TRA-

TORES, MOTOS, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PERTENCENTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: FPM, FUNDEB, MDE, FUNDO MU-

NICIPAL DE SAÚDE, ICMS e RECURSOS DIVERSOS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00012/2013 - 20.02.13 - HC PEÇAS S/A - R$ 248.732,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013

PROCESSO No 0013/2013
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Dona Inês, comunica aos interessados, que foi 
adiada a data de abertura do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013, 
PROCESSO No 0013/2013, tendo em vista que por motivos de saúde no dia 21/02/2013, o prego-
eiro não pode estar presente para a realização do certame, data esta marcada para inicio dos 
procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernentes às propostas de preços, 
formalização de lances verbais e documentos de habilitação, adiando a sua abertura para o dia 
01/03/2013 às 14h00mim. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Inês/PB, 20 de Fevereiro de 2013

GILSON TEIXEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL No 009.2013
O Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 de 

janeiro de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento do  PREGÃO PRESENCIAL N 009/2013, 
cujo objeto é LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA 
DE PAGAMENTO E LICITACAO, DESTINADOS AO USO DESTA ADMINISTRACAO.

VENCEDORES/VALORES:
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
R$ 33.000,00(Trinta e Três Mil Reais) e
DIOGENES LEITE GONCALVES
R$ 7.458,00(Sete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais).

Santa Helena PB, 21 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
Pregoeiro(a) Oficial

cultores da área de atuação da 
Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene) 
que tiveram perda de pelo me-
nos 50% da safra. O dinheiro 
será liberado em quatro parcelas 
mensais para os 768,3 mil pro-
dutores cadastrados no fundo.

Bolsa Estiagem
A MP também aumenta as 

verbas para as 880,7 mil famí-
lias beneficiadas pelo Auxílio 
Emergencial Financeiro, a cha-
mada Bolsa Estiagem. Elas vão 
receber até R$ 320 a mais, o 
dobro do que foi proposto pela 
MP 587/12, que tramita em 
comissão mista. Como o valor 
atual desse auxílio emergen-
cial é de R$ 400, o valor total 
que cada família poderá rece-
ber, para compensar os prejuí-
zos com a seca ocorrida no ano 
passado, será de R$ 720.

O Auxílio Emergencial 
Financeiro, criado pela Lei 
10.954/04, destina-se a socor-
rer famílias com renda men-
sal média de até dois salários 
mínimos, nos municípios em 
estado de calamidade pública 
ou situação de emergência re-
conhecidos pelo Executivo.



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

Políticas
20

MUNDO

Com a mudança na regra, 
a decisão sobre a eleição 
caberá aos cardeais

Bento XVI aprova decreto para 
antecipar escolha do novo papa

Brasília - O papa Bento 
XVI aprovou ontem um de-
creto que possibilita a ante-
cipação do conclave que vai 
eleger seu sucessor. Segundo 
informou o Vaticano, no do-
cumento o pontífice lembra 
que o prazo normal para a 
realização de um conclave é 
no mínimo 15 dias e no má-
ximo 20, após o início da Sé 
vacante, período que come-
ça com a morte ou renúncia 
de um pontífice. Com isso, o 
processo de escolha do novo 
papa deveria começar entre 
15 e 20 de março, como infor-
mou o porta-voz do Vaticano, 
Federico Lombardi, no dia 13 
deste mês. 

“Deixo aos cardeais a 
possibilidade de antecipar o 
início do conclave, uma vez 
que todos estejam presente, 
ou o adiamento, em caso de 
motivos graves, da eleição por 

FOtO: Divulgação

 A Argentina acusou ontem o 
Reino Unido de transportar, em sub-
marinos, armamento nuclear às Ilhas 
Malvinas e violar, assim, os tratados in-
ternacionais que estabelecem que esta 
zona deveria estar desnuclearizada.

“Nos encontramos em uma etapa 
precária de implementação do tratado 
de Tlatelolco, que proíbe completa-
mente o armamento nuclear na Amé-
rica Latina e no Caribe. Esta precária 
implementação é desafiada pelo Reino 
Unido”, manifestou o secretário de Re-
lações Exteriores da Argentina perante 
a Conferência de Desarmamento da 
ONU, Eduardo Zuain.

Além disso, Zuain responsabilizou 
o Reino Unido de uma injustificada e 
desproporcional presença militar no 
Atlântico Sul, “que inclui deslocamen-
tos de submarinos com capacidade de 
levar armamento nucleares na zona 
desnuclearizada”. 

O Tratado para a Proibição de Armas 
Nucleares na América Latina e no Caribe 
- conhecido como Tratado de Tlatelolco 
- é um acordo internacional que estabe-
lece a desnuclearização do território da 
América Latina e do Caribe e que entrou 
em vigência em 25 de abril de 1969.

“A República Argentina está espe-
cialmente preocupada pela possibilida-
de, confirmada pela primeira vez pelo 
governo britânico em 2003, que este 
Estado estivesse introduzindo armamen-

to nuclear no Atlântico Sul”, assinalou 
Zuain, que acrescentou que o governo 
argentino lamenta profundamente que 
o Reino Unido tenha ignorado as denún-
cias formuladas sobre esta situação.

Além disso, Zuain criticou o fato 
de que as Malvinas estejam entre os 
territórios mais militarizados do mun-
do, com mais de 1.500 soldados britâ-
nicos e uma população civil de 3 mil.

“Tal desdobramento inclui a pre-
sença de um poderoso grupo naval, avi-
ões de combate de última geração, um 
importante centro de comando e con-
trole, e uma base de inteligência eletrô-
nica que permite ‘monitorar’ o tráfego 
aéreo e naval da região”, acrescentou.

Zuain disse que a grande presen-
ça britânica em áreas disputadas do 
Atlântico Sul preocupa não somente a 
Argentina, “mas também os países da 
região e fora dela, como demonstram 
pronunciamentos da Cúpula Ibero-A-
mericana, a Unasul (União de Nações 
Americanas), o Mercosul, o Grupo Rio 
e a Cúpula da ASPA (Países da América 
do Sul e Países Árabes)”.

A Argentina pediu à Conferência 
de Desarmamento, que começou ontem 
em Genebra uma nova sessão e que se 
prolongará até o próximo dia 1 de mar-
ço, que supere a estagnação à qual está 
submetida há 15 anos para que possam 
avançar em diferentes temas, entre eles, 
o reivindicado por Buenos Aires. 

Argentina denuncia presença de 
armamento nuclear nas Malvinas 

VIOLAÇÃO DE tRAtADOS

alguns dias”, disse o papa no 
decreto divulgado ontem.

O papa Bento XVI anun-
ciou no último dia 11 que dei-
xará o pontificado na próxima 
quinta-feira, em razão da ida-
de avançada.

Devem participar do 
conclave que vai eleger o 
novo papa 115 cardeais. On-
tem,  o cardeal Keith O’Brien, 
homem mais importante na 
hierarquia da Igreja Católica 
na Grã-Bretanha, apresen-
tou seu pedido de renúncia, 
após ter seu nome envolvido 
em um escândalo ocorrido há 
três décadas.

O alemão Joseph Rat-
zinger, 85 anos, assumiu o 
comando da Igreja Católica 
em 19 de abril de 2005, após 
a morte de João Paulo II. Aos 
78 anos, Ratzinger foi um dos 
cardeais mais idosos a ser 
eleito papa e sua renúncia é 
a primeira de um pontífice na 
era moderna. O último chefe 
da Igreja Católica a renunciar 
foi Gregório XII, no século 15 
(1406-1415). O papa Bento XVI vai renunciar no próximo dia 28 e entre 15 e 20 de março a comunidade mundial deverá conhecer o seu substituto

Bogotá - O líder cuba-
no, Raúl Castro, teve seu 
nome ratificado  no último 
domingo como presidente 
pela oitava legislatura da 
Assembleia Nacional do Po-
der Popular de Cuba. Reelei-
to para mais cinco anos, ele 
confirmou, em discurso aos 
parlamentares, que o país 
passará por uma transição 
política. Aos 81 anos, Castro 

disse que deve deixar o po-
der ao terminar o segundo 
mandato.  

Além da promessa de 
deixar o poder após esse pe-
ríodo, o presidente reeleito 
informou que os mandatos 
de autoridades cubanas te-
rão limite até dez anos. Ele 
disse que o novo manda-
to não será utilizado para 
“restaurar o capitalismo em 

Cuba”, mas reconheceu que 
o país precisa de mudanças 
para consertar erros cometi-
dos no passado.

“Temos o dever de cor-
rigir os erros que comete-
mos nessas cinco décadas de 
construção do socialismo em 
Cuba”. Raúl Castro acrescen-
tou que os “ajustes” terão li-
mites. O planejamento, e não 
o mercado, será o traço defi-

nitivo da economia e não se 
permitirá a concentração da 
propriedade. Mais claro que 
isso, nem água”, ressaltou o 
líder cubano.

Ele disse ainda que seu 
governo continuará a im-
plementar gradualmente as 
mudanças iniciadas no plano 
econômico, político e social. 
Segundo Castro, créditos e 
subsídios serão eliminados 

e as funções partidárias (do 
Partido Comunista) e de go-
verno serão separadas. “O 
partido deve dirigir e con-
trolar, e não interferir nas 
atividades de governo em 
qualquer nível”, comentou. O 
tema será discutido na Con-
ferência Nacional do Partido 
Comunista no ano que vem.

Diante dos parlamen-
tares, Raúl Castro também 

falou sobre a importância 
da Comunidade de Estados 
Latino-Americanos e Caribe-
nhos (Celac) e dos possíveis 
obstáculos para a sua con-
solidação. “Sabemos que a 
Celac enfrentará obstáculos 
derivados da injusta e insus-
tentável ordem internacio-
nal. Temos que buscar a uni-
dade dentro da diversidade”, 
destacou.

Raúl Castro é reeleito e confirma transição política 
EM CUBA
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Botafogo conquista
o primeiro turno do 
Campeonato Paraibano

circuito de vôlei de praia

Paraíba em quarto lugar
Pedro e Bruno vencem 
e paraibano Álvaro Filho 
fica nas semifinais

Um quarto lugar na oita-
va etapa do Circuito Banco do 
Brasil de Vôlei de Praia, que 
se encerrou no último domin-
go, em João Pessoa. Esta foi a 
melhor colocação da Paraíba 
no evento, façanha esta con-
quistada por Álvaro Filho que 
formou dupla com o catari-
nense Thiago. Na briga pelo 
terceiro lugar e um lugar no 
pódio, eles foram derrotados 
por Alisson e Emanuel por 2 
sets a 0, com duplo 21/15. A 
dupla Pedro e Bruno Schmi-
dt-RJ/DF se sagrou campeã, 
que na final venceu a parce-
ria olímpica Ricardo/Pedro 
Cunha-BA/RJ por 2 sets a 0, 
com duplo 21/17.

A oitava etapa do Circui-
to Banco do Brasil de Vôlei 
de Praia, realizada na Praia 
do Cabo Branco, em João 
Pessoa, atraiu a atenção do 
paraibano que, desde o início 
da semana passada, compa-
receu em bom número para 
prestigiar as disputas, se 
consolidando na reta final 
com a presença imensa do 
torcedor. O título em João 
Pessoa foi o sexto da dupla 
na temporada 2012/2013. 
Pedro e Bruno disputaram 
sete etapas desde setembro 
e venceram as cinco últimas 
de forma consecutiva. Segun-
do Bruno, a principal arma 
na decisão foi o foco.

"Entramos muito con-
centrados na final, princi-
palmente pela ótima semifi-
nal que o Ricardo e o Pedro 
fizeram contra o Alison e o 
Emanuel. Eles foram impe-
cáveis e a vitória deles nos 
impressionou bastante. Eles 
estavam em casa nessa final, 
e isso nos pressionou ainda 
mais, mas fiquei muito feliz 
porque conseguimos corres-
ponder a tudo isso e sair com 
a vitória. O título brasileiro 
é inédito tanto para o Pedro 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O jogo que definiu a vitória de Pedro e Bruno sobre a dupla Ricardo/Pedro Cunha na arena de João Pessoa, realizado no último domingo

O pódio do Circuito Nacional com Ricardo e Pedro Cunha (terceiro lugar), Pedro e Bruno (primeiro) e Alisson e Emanuel (segundo lugar)

O paraibano Kaio Márcio 
de Almeida concluiu com êxito, 
no último sábado, no Comple-
xo Aquático Ayrton Senna, em 
Brasília- DF, a Clínica de Nata-
ção preparatória para os Jogos 
Olímpicos de 2016, promovi-
da pela Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos 
(CBDA). Na ocasião, estiveram 
presentes os melhores nada-
dores do Brasil e seus respec-
tivos técnicos. O evento deu 
o pontapé inicial no ciclo que 
culminará nos Jogos do Rio de 
Janeiro. 

Kaio Márcio está incluso, 
de acordo com a CBDA, no Pro-
jeto Medalha, onde, os 50 me-
lhores índices técnicos e outros 
20 nadadores com potencial 
olímpico realizarão avaliações 
e treinos especiais durante o 
ano. Em Brasília, eles assisti-
ram palestras ministradas pela 
comissão técnica multidiscipli-
nar da Confederação sobre os 
mais variados temas (doping, 
biomecânica, etc) e a relatos de 

atletas renomados, entre eles 
Gustavo Borges, medalhista 
nos Jogos de Atlanta 96 e Sid-
ney 2000.

A natação está entre as 
modalidades apontadas pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro 
como vitais para um bom de-
sempenho do país nos Jogos 
que acontecerão em casa, em 
2016. Segundo critérios apro-
vados pelo Ministério dos Es-
portes, dez nadadores foram 
selecionados para figurar no 
‘Projeto Medalha’, do Governo 
Federal, que aloca recursos 
para as ações dos potenciais 
medalhistas. Neste primeiro 
grupo estão Cesar Cielo, Thia-
go Pereira, Bruno Fratus, Hen-
rique Rodrigues, Tales Cerdei-
ra, Leonardo de Deus, Felipe 
França, Felipe Lima, Guilherme 
Guido e Kaio Márcio Almeida.

Kaio Márcio enalteceu a 
iniciativa da CBDA em realizar 
a Clínica de Natação com atle-
tas nacionais visando os Jogos 
de 2016 no Rio de Janeiro. 

Kaio Márcio participa 
de Clínica em Brasília

NATAÇÃO

A Paraíba esteve presente no pó-
dio com o Samuel Igor, no último fim 
de semana, durante o Campeonato 
Brasileiro de Surf Profissional, que ocor-
reu em Fernando de Noronha-PE. O 
surfista nascido em Baía da Traição aca-
bou na terceira colocação e na frente 
dos demais paraibanos, Fábio Gouveia, 
Raphael Seixas, Erbeliel Andrade e Jano 
Belo. Ele marcou 5,6 pontos na sua me-
lhor de duas notas válidas, sendo bati-
do pelo carioca Bruno Santos.

Entre os paraibanos, Samuel Igor 
é o melhor ranqueado em 2013. Fábio 
Gouveia e Rapahel Seixas estão dez po-
sições atrás de Samuel Igor, enquanto 
Erbeliel Andrade e Jano Belo ocupam 
a trigéssima terceira colocação. Os pa-
raibanos disputam o primeiro lugar 
do ranking nacional e uma premiação 
de R$ 60 mil. Atualmente, Samuel Igor 
aparece com 2.190 pontos, dividindo 
com o paulista David do Carmo a ter-
ceira posição do Brasileiro Profissional. 

O carrasco do paraibano Samuel 
Igor, no caso o carioca Bruno Santos, 
líder do Campeonato Brasileiro de Surf 
Profissional, venceu a competição ao 
aplicar virada na final com uma onda 

paraibano termina em terceiro no Brasileiro
SURF

que valeu sete pontos, sendo muito 
parecida com a de Samuel Igor frente 
a ele, porém, com a diferença da ma-
nobra final.

“Estou muito feliz. Com certeza 
queria ganhar do Bruno Santos, só 
que tomei várias ondas na cabeça, não 
consegui achar quase nada e não deu, 
mas, minha hora vai chegar”, disse Sa-
muel Igor, que há três anos mora no 

Rio de Janeiro. “Pra mim foi um pri-
vilégio competir com o Bruno Santos. 
Ele é um ídolo mundial e meu tam-
bém, então só tenho que agradecer a 
todos pela oportunidade de viver esse 
momento. Estou muito feliz pelo ter-
ceiro lugar no campeonato também, 
pois é um ótimo resultado pra mim 
que estou apenas iniciando na carrei-
ra”, garantiu o paraibano.

Samuel Igo (D) batendo palmas, subiu ao pódio em Fernando de Noronha

FOTOS: CBV/ Divulgação
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como para mim e estamos fa-
zendo de tudo para conquis-
tá-lo", afirmou Bruno.

Para Pedro Solberg, a 
vitória exigiu superação, 
que vem sendo outra marca 
da dupla. O carioca deixou a 
semifinal, na noite de sába-
do, com um problema nas 
costas, mas garantiu não ter 
se incomodado com a lesão, 
tanto que foi eleito o melhor 
jogador da final. "Consegui 
tratar com a ajuda do mé-
dico e do fisioterapeuta do 
Circuito e cheguei com óti-
mas condições para o jogo. 
Não tive uma noite muito 
boa, mas quando entrei em 
quadra esqueci totalmente 
da lesão. Estou muito feliz 
por mais um título ao lado 
do Bruno. Muita gente não 
acreditou no nosso time pela 
série de problemas que tive 
nos últimos anos e pela es-
tatura do Bruno, mas demos 
a volta por cima e provamos 
que, apesar de tudo, nos 
superamos a cada dia. Esse 
mérito é nosso e da nossa 
comissão técnica", afirma o 
carioca.

A dupla segue cada 
vez mais perto do título do 
Circuito Banco do Brasil 
2012/2013. Ao fim da etapa 
paraibana, Pedro e Bruno 
somam 2.720 pontos, contra 
2.280 de Ricardo e Pedro. A 
conquista pode ser garantida 
já na próxima etapa. 

Tricampeão em João 
Pessoa, cidade onde mora 
há 15 anos, Ricardo lamen-
tou a derrota na decisão, 
mas fez um balanço positivo 
da participação da dupla no 
torneio. "Nosso saldo nessa 
etapa é positivo. Fizemos um 
torneio bom, jogando bem 
o tempo todo e voltamos à 
final. Só na decisão não con-
seguimos apresentar o nosso 
melhor", explica. A nona eta-
pa do Circuito Banco do Bra-
sil 2012/2013 será disputa-
da em Maceió. O penúltimo 
torneio da temporada será 
realizado na Praia da Paju-
çara, entre os dias 15 e 17 de 
março.



Massa se diz otimista para
o início da temporada 2013

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

AMADOR

O jogador Kairo Weskley, 
24, que foi campeão pelo 
Sousa em 2009, está 
fazendo sucesso no futebol 
gaúcho pelo Guarany de 
Camaquã, que disputa a 
divisão de acesso. Kairo foi 
formado nas divisões de 
base do Sousa e fez uma 
excelente temporada em 
2009 quando se sagrou 
campeão paraibano e 
despertou o interesse de outros clubes. Ao sair do 
Sousa ele foi jogar no futebol cearense, onde pas-
sou duas temporadas no Ferroviário Esporte Clube 
de Fortaleza.  Kairo é filho do radialista “Buga da 
Silva”, o Gogó de Ouro do Rádio Paraibano.

Jogador promissor

Tudo dentro 
do esperado

A confirmação de título do Botafogo no primeiro 
turno e de rebaixamento para Cruzeiro e Paraíba se 
consumaram no último domingo, tudo dentro do que 
vinha se desenhando em função dos resultados. O que 
chamou mais atenção foi a declaração do presidente 
do Paraíba, ontem pela manhã, quando assegurou a sua 
saída do futebol e também do clube. Tico Miudezas ti-
rou mesmo o time de campo e não quer mais ouvir falar 
de futebol profissional.

Realmente uma pena, pois o Paraíba sempre cumpriu 
com as suas obrigações e o dirigente gozava da simpa-
tia de todos, mas entendeu não valer a pena somente 
gastar sem ter retorno. Ele vinha afirmando que se o 
Paraíba fosse rebaixado não mais voltaria e pelo visto vai 
cumprir. Tico é um cara formidável e conquistou muitas 
amizades. Ele está certo em tirar o time de campo e sua 
decisão tem de ser respeitada, a não ser que apareça 
alguém interessado em bancar o Paraíba.

Deixando o lado sombrio do Paraíba, vamos falar do 
melhor time do Campeonato. A pergunta que não quer 
calar é a seguinte: quem segura o Botafogo? Realmente 
está difícil bater o Tricolor da Maravilha do Contorno que 
conquistou 10 vitórias e 3 empates, marcou mais gols 
(35) e ainda tem o artilheiro Warley com nove gols.

A diretoria está de parabéns pela formação do 
elenco e união conquistada entre dirigentes que antes se 
diziam oposição. O Belo está no caminho certo e agora 
só nos resta esperar o segundo turno com a presença 
de Campinense e Sousa para a gente saber se segue o 
favoritismo do Botafogo ou terá mais equilibrio.

Quanto ao Cruzeiro, não há muito o que falar, pois 
desde que a competição começou que foi apontado 
como candidato a figurar na Segunda Divisão em 2014.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O garoto boliviano Kevin Es-
tada perdeu a vida por con-
ta de um sinalizador atirado 
pela torcida do Corinthians 
no jogo contra o San José e 
ainda tem dirigente argu-
mentando que foi apenas 
uma fatalidade.

Morte na Bolívia

A derrota de 2 a 1 para o Fortaleza no último domingo no 
Estádio Castelão pela Copa do Nordeste foi ruim, afinal 
o adversário vai jogar pelo empate no Amigão, dia 3. No 
entanto, o gol marcado pode dar a classificação ao Campi-
nense, caso vença por 1 a 0 ou diferença por dois gols.

Flamengo e Botafogo nas 
semifinais da Taça Guana-
bara. O outro confronto 
será entre Vasco e Flumi-
nense. No futebol do Rio 
não tem novidade. Sempre 
os mesmos brigando pelo 
título estadual. Uma pena!

Taça Guanabara

Campinense

Mais uma vez o Auto Esporte escapou do rebaixamento 
na penúltima rodada, como no ano passado. Os dirigentes 
precisam mudar esse panorama e resgatar a tradição do 
alvirrubro que sempre esteve entre os quatro melhores 
do futebol da Paraíba e agora é só decepção.

Auto Esporte

Piloto brasileiro quer
se mostrar competitivo
durante todo Mundial

Animado com a volta 
por cima que conseguiu em-
preender na segunda parte 
da temporada passada, Fe-
lipe Massa espera manter 
o bom momento o início de 
2013. O brasileiro se disse 
ansioso por “começar tudo 
do zero” na nova campanha, 
querendo se mostrar compe-
titivo “do princípio ao fim”.

“É sempre legal come-
çar uma nova temporada e a 
sensação de pensar sobre o 
que vem pela frente. Todo o 
mundo sai com zero pontos 
e os carros também são dife-
rentes. Isso sempre te deixa 
confiante e feliz”, afirmou o 
piloto de 31 anos.

“Espero que esta cam-
panha seja melhor para nós, 
mais competitiva e mais 
bem-sucedida para mim, 
especialmente. No ano pas-
sado, eu não fiz um grande 
campeonato, principalmente 
na primeira metade, mas tive 
uma segunda metade muito 
boa”, seguiu.

Sofrendo para se adaptar 
à F2012, Massa foi o último 
piloto, fora os representantes 
das nanicas, a marcar pontos 
no campeonato passado, ape-
nas no GP do Bahrein, quarta 

etapa. Nas dez provas iniciais, 
ele anotou a ínfima marca 
de 23 pontos, contra 154 
do companheiro de Ferrari, 
Fernando Alonso, que ainda 
registrou três vitórias nesse 
período.  A partir do GP da 
Hungria, o vice-campeão de 
2008 emplacou uma sequên-
cia de dez corridas seguidas 
na zona de pontos, que lhe 
renderam 99 pontos e dois 
pódios (Japão e Brasil).

Isso que, nesse período, 

ele teve de trabalhar osten-
sivamente em prol do espa-
nhol, que lutava pelo título 
contra Sebastian Vettel. Na 
lista de serviços prestados 
por Felipe estão: dar pas-
sagem ao bicampeão nos 
GPs da Itália e do Brasil, ser 
impedido de ultrapassá-lo 
na Coreia do Sul e aceitar 
uma punição deliberada 
por violação do lacre de seu 
câmbio, nos Estados Uni-
dos, apenas para melhorar 

a situação de seu colega no 
grid.

Agora, Massa espera co-
meçar 2013 mais forte, para 
que possa correr por suas 
próprias aspirações. “Estou 
tentando fazer uma tempo-
rada completa em uma boa 
direção, do princípio ao fim. 
É sempre uma sensação le-
gal, então espero que possa-
mos começar em um bom ní-
vel e terminar ainda melhor”, 
finalizou.

Descontraído em entrevista, o brasileiro Felipe Massa espera conquistar vitórias este ano pela Ferrari

Barcelona conquista o tri na Espanha
O Barcelona conquistou 

neste domingo o tricampeo-
nato da Copa da Espanha de 
Futsal ao derrotar o El Pozo 
Murcia por 4 a 2 na final 
disputada em Madri. Autor 
de três gols, Jordi Torras, da 
seleção espanhola que per-
deu a decisão do Mundial do 
ano passado para o Brasil, na 
Tailândia, foi o nome do jogo, 
com três gols - de quebra, o 
ala acabou eleito o craque do 
campeonato.

Além de Torras, outros 
quatro jogadores brasileiros 
contribuíram para o triun-

fo blaugrana. O pivô Wilde 
e o ala Gabriel entraram no 
decorrer da partida. Natu-
ralizados espanhol e italia-
no, respectivamente, o pivô 
Fernandão - autor do quarto 
gol - e o ala Saad começaram 
como titulares. Machucado, o 
ala Ari não jogou - ele, Wilde 
e Gabriel foram campeões 
mundiais pelo Brasil no ano 
passado.

Do lado do Murcia, o ala 
brasileiro Franklin iniciou a 
partida. Da mesma posição, 
o também brasileiro Grella 
entrou durante o jogo.

FUTSAL

Elenco do Barcelona foi campeão com presença de três brasileiros

A palavra aposentaria 
parece não pertencer a Fal-
cão, quatro vezes melhor do 
mundo no Futsal. Em Teresi-
na, onde lançou oficialmen-
te, no último sábado (23), o 
Centro de Treinamento Fal-
cão 12, o jogador descartou 
a possibilidade de pendurar 
as chuteiras pelos próximos 
anos. De acordo com ele, 
para tudo há um momento 
certo.

“Deixa o tempo passar. 
Deve ser muito triste o mo-
mento de deixar o esporte. 
Estou em um alto nível ain-
da. A gente pode ainda pen-
sar com calma e deixar para 
o momento certo” afirma o 
jogador de 35 anos. Falcão, 
aliás, espera estar em qua-
dra  nas próximas Olimpí-
adas.  Embora o futsal não 
seja ainda um esporte olím-
pico, há possibilidade de ele 
ser inserido no programa 
Rio 2016. 

Falcão lança Centro de 
Treinamento no Piauí

A primeira etapa do 
Campeonato Brasileiro de 
maratonas aquáticas, rea-
lizada no último domingo, 
em Porto Belo (SC), apontou 
os representantes do país 
na prova de 5km do Mun-
dial de Barcelona, em julho. 
No masculino, Luis Rogé-
rio Arapiraca (57m17), da 
Unisanta, e Samuel de Bona 
(57m19), do Grêmio, con-
quistaram as duas vagas em 
jogo. No feminino, carimba-
ram o passaporte Poliana 
Okimoto (1h1m12), do Mi-
nas, e Ana Marcela Cunha 
(1h1m22), do Sesi/SP.

“Não consegui pegar a 
vaga nos 10km, então vim 
com tudo para conquistar 
lugar nos 5km e sabia que 
seria duro, porque a prova 
foi a mais forte em muito 
tempo. Muitos nadadores de 
qualidade como o Villarinho, 

o Allan, o Victor, o Lucas Ka-
nieski. Agora tenho que ga-
nhar velocidade, treinar e 
pensar numa estratégia para 
ter um bom resultado no 
Mundial” explicou Samuel.

Nos 10km, a distância 
olímpica, o Brasil terá Po-
liana Okimoto, Ana Marce-
la Cunha, Allan do Carmo e 
Diogo Villarinho. Eles foram 
os brasileiros mais bem co-
locados na Maratona Inter-
nacional de Santos, em ja-
neiro.

Já para a prova dos 
25km, o país não realizará 
seletiva. Será dada priori-
dade de escolha, porém, aos 
atletas da prova de 10km 
que queiram participar da 
disputa. Ana, ouro nos 25km 
do Mundial de Xangai, em 
2011, já mostrou disposição 
para arriscar em todas as 
distâncias em Barcelona.

Categoria define atletas
para disputa de Mundial

MARATOnAS AqUáTiCAS

Falcão ignora aposentadoria

“O futsal brasileiro 
está preparado para isso 
(uma Olimpíada). E se caso 
vir a acontecer, vai ser me-
dalha certa para o Brasil “ 
vibra o camisa 12 da Sele-
ção Brasileira.

FOTOS: Divulgação



Derrota não abala o Campinense
copa do nordeste
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Raposa perde por 2 a 1 e 
precisa da vitória domingo 
para se classificar

A semana do Campinen-
se começou com o foco vol-
tado para o Fortaleza, adver-
sário do próximo domingo 
(3), no segundo jogo das se-
mifinais da Copa do Nordes-
te 2013. E poderia ter come-
çado com um gosto amargo, 
não fosse o gol marcado por 
Ricardo Maranhão aos 38 
minutos do segundo tempo, 
quando a Raposa perdia por 
2 a 0 para o Leão do Pici.

Agora uma simples vitória 
por 1 a 0 serve para a sonha-
da classificação rubro-negra à 
final do Nordestão. Porém, vai 
ser necessário mudar a postu-
ra, como avalia o técnico Olivei-
ra Canindé Lopes.

Além da forma sonolenta 
de jogar, o treinador encon-
trou na grama do reforma-
do Estádio Castelão, um dos 
palcos da Copa do Mundo de 
2014, uma justificativa para a 
má atuação raposeira.

“Sentimos um pouco o 
piso. A grama é totalmente 
diferente da que nós esta-
mos acostumado a jogar. Aqui 
(Castelão) a grama é lisa, cur-
ta, é rala. Tivemos dificuldade 
quanto a isso. É diferente a 
maneira de bater na bola, de 
fazer o passe, de aproximar. 
A corrida da bola é outra e o 
jogo é mais veloz. Lá (Ami-
gão) a grama é mais fofa”, 
continuou a avaliar o coman-
dante da Raposa.

Irreconhecível no pri-
meiro tempo, o Campinense 
chegou apenas uma vez ao 
ataque, tendo apenas uma 
chance clara de gol. Na etapa 
complementar, a equipe não 
ascendeu como pretendia a 
torcida, mas conseguiu mar-
car um tento que a colocou 
inteira na disputa pela vaga 

na final.
“No primeiro tempo dei-

xamos a desejar, o Fortaleza 
foi melhor. No segundo, pro-
duzimos mais e poderíamos 
muito bem ter empatado pe-
las oportunidades que tive-
mos. Futebol é aproveitam-
neto. Quando se aproveita, 
ganha moral. Quando não se 
aproveita, temos que rever 
algumas coisas para que não 
cometamos os erros que fo-
ram cometidos hoje e que, lá 
dentro, a gente possa reverter 
o resultado”, sublinhou.

Para mudar o comporta-
mento da equipe no jogo da 
volta, domingo (3), no Ami-
gão, Oliveira Canindé disse 
que vai conversar com os jo-
gadores.

“Nosso time é jovem, mas 
mesmo assim não era para 
sentir a decisão. Mas conver-
sando, atentando bem para 
o que aconteceu, levando os 
erros cometidos, poderemos 
consertar tudo. O Fortaleza 
tinha que buscar de todo jeito 
o resultado aqui, foi pra cima, 
dificultou as nossas ações. 
Não sei se lá (Amigão) ele 
terá a mesma postura. Nós ti-
vemos dificuldades para sair 
e em cima dessa marcação 
do Fortaleza nós cometemos 
os erros que ocasionaram os 
gols. 

Espero que nosso time 
tenha uma autoconfiança e 
uma postura diferente jogan-
do em casa. É possível e nós 
precisamos buscar o resulta-
do a todo custo, porque o ad-
versário nos deixou entrar no 
jogo novamente”, pontuou.

Para o duelo da volta, o 
técnico Oliveira Canindé mais 
uma vez vai poder contar com 
todos os atletas titulares. Pelo 
menos no que diz respeito a 
parte disciplinar. No entanto, 
quatro titulares estão “pen-
durados” com dois cartões 
amarelos: Tiago Granja, Ed-
vânio, Weelington e Glaybson.

Phillipy Costa
Especial para A União

Falta de sorte e abando-
no da iniciativa privada e do 
poder público. Estes foram os 
principais motivos apontados 
pelo presidente do Cruzeiro, 
Nosman Barreiro, para o re-
baixamento do clube no Cam-
peonato Paraibano 2013, fato 
ocorrido no último domingo, 
após a derrota por 1 a 0 para o 
Auto Esporte, em partida dis-
putada no Estádio da Graça, 
em João Pessoa. Na lanterna, 
com apenas 7 pontos e uma 
única vitória em 13 jogos, a Ra-
posa do Sertão se despede do 
campeonato na última rodada 
da primeira fase, enfrentando 
o Paraíba em Itaporanga.

Apesar da péssima campa-
nha, do ponto de vista técnico, 
o presidente do Cruzeiro disse 
que gostou da equipe. "Nós fize-
mos um planejamento que du-
rou 70 dias e perdemos alguns 
jogos que não merecíamos per-
der. Fomos superiores inclusive 
a grandes clubes como Treze e 
Botafogo quando jogamos em 
nosso campo e contra o Nacio-
nal, quando jogamos em Patos. 
Mas por azar e alguns erros da 
arbitragem, acabamos fracas-
sando".

Do ponto de vista admi-
nistrativo, Nosman Barreiro 
disse que arcou com todas as 
despesas só, bancando uma 

folha salarial de cerca de R$ 
40 mil reais. "Os patrocinado-
res que prometeram ajudar, 
alguns só pagaram uma pres-
tação e sumiram. A Prefeitura 
de Itaporanga não ajudou em 
nada. Fiquei só e com muito 
esforço ainda consegui colocar 
os salários em dia antes do jogo 
contra o Auto Esporte e ajeitar 
o ônibus que transportava a 
delegação e que constante-
mente se quebrava. Mas foi tar-
de demais", argumentou.

Sobre o futuro do Cruzei-
ro, Nosman disse que o projeto 
vai continuar e no próximo ano 
vai disputar a Segunda Divisão 
e tentar voltar a elite do futebol 
paraibano. "Nós temos toda 
uma infraestrutura e investi-
mos pesado nas categorias de 
base. Estou fechando agora um 
patrocínio com o Governo Fe-
deral e vou trabalhar com es-
colinhas para carentes dos 12 
aos 18 anos", disse.

Mesmo com o rebaixa-
mento, Nosman disse que 
tem motivos para comemorar, 
porque conseguiu revelar jo-
gadores e citou como exemplo 
Chico Paraíba e Dimas. Este úl-
timo foi vendido  para o ABC de 
Natal, enquanto que o primeiro 
foi para o Corinthians de Ala-
goas. "Estou satisfeito. Este é o 
objetivo maior do nosso proje-
to, revelar craques e estamos 
conseguindo", finalizou.

Nosman justifica queda 
para a Segunda Divisão

CRUZEIRO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No Castelão, o Fortaleza saiu por cima e com a vitória de 2 a 1 precisa apenas de um empate no jogo do próximo domingo no Amigão

Botafogo comemora primeiro turno
A vitória de 3 a 0 sobre 

o Paraíba no último domin-
go, no Estádio Perpetão em 
Cajazeiras, garantiu ao Bo-
tafogo o título simbólico de 
campeão da primeira fase 
do Campeonato Paraibano 
de Futebol 2013. O Belo che-
gou a 33 pontos e não pode 
ser mais alcançado. Além 
de ter o maior número de 
pontos que todos os adver-
sários, a equipe não perdeu 
nenhum dos 13 jogos dis-
putados até o momento e 
encerra sua participação na 
fase, no próximo domingo 
contra o Auto Esporte, no 
Estádio da Graça.

Apesar da vitória com 
um placar delatado, o técni-
co Marcelo Vilar acha que o 
time não foi bem até os 25 
minutos da primeira fase, 
por causa do forte calor que 
fazia em Cajazeiras. “Nossos 
jogadores sentiram muito o 
sol forte e permitiram mui-
tos contra-ataques do adver-
sário na primeira etapa. Mas 

CAMPEÃO

temos que nos acostumar 
com esta alta temperatura 
porque vamos enfrentar isto 
nesta segunda-fase e termos 
jogos muito difíceis.”, disse.

Sobre o jogo com o Auto 
Esporte só para cumprir ta-
bela, o técnico do Belo não 
concorda em poupar os ti-
tulares. “Não vamos colocar 
o time B. Vamos com a nos-
sa força máxima e contamos 

com a presença do nosso 
décimo segundo jogador, a 
nossa torcida que tem com-
parecido em massa à Graça. 
Vamos comemorar a con-
quista do primeiro turno 
com uma grande festa da 
nossa torcida e com o me-
lhor que temos em campo”, 
afirmou Vilar.

Para esta partida, Mar-
celo Vilar vai ter um reforço 

importante. Trata-se do ata-
cante Wanderley, que não 
enfrentou o Paraíba porque 
estava cumprindo suspensão 
por ter levado o terceiro car-
tão amarelo. Ele deve formar 
dupla de ataque com Warley, 
artilheiro do campeonato 
com 9 gols. Os jogadores se 
reapresentam hoje para ini-
ciar os treinos para o clássico 
Botauto.

Hoje à tarde, os jogadores retornam aos treinos já visando o último jogo desta fase contra o Auto

Tico Miudezas diz que o Paraíba não 
vai mais disputar futebol profissional

"O Paraíba não foi re-
baixado, o Paraíba faleceu, 
acabou-se, porque estou 
saindo do futebol". Foi assim 
que reagiu o presidente do 
Paraíba, Tico Miudezas, após 
o rebaixamento do clube de 
Cajazeiras, com uma goleada 
por 3 a 0 para o Botafogo, 
em pleno Estádio Perpetão, 
no último domingo. A Cobra 
Coral do Sertão tem apenas 8 
pontos e está em penúltimo 
lugar, faltando apenas um 
jogo, justamente contra o 
Cruzeiro, outro clube já re-
baixado. Esta partida, que será 
disputada em Itaporanga, vai 
definir quem será o lanterna 
da primeira fase do Campe-
onato Paraibano de 2013.

Indagado sobre os mo-
tivos que levaram o clube 
sertanejo ao fracasso, Tico 
Miudezas disse que tudo foi 

feito da forma que era para 
ser feito. "Não mudaria em 
nada. Futebol é assim, foi 
uma má fase e não tinha san-
to que salvasse o time. Não 
quero aqui colocar a culpa 
nesse ou naquele. Mas ouve 
muita covardia. Muita gente 
caiu fora, depois de prometer 
muita coisa", disse o dirigente 

mostrando muita mágoa.
Ele também culpou o 

regulamento da competição. 
"Sugeri o tempo todo para 
que tivéssemos apenas um 
clube rebaixado nesta primei-
ra fase e outro na segunda 
fase, ou quem sabe no final 
do campeonato. Isto porque 
agora teve clube que escapou 

que mais tarde poderia estar 
em situação diferente e a 
mesma coisa vice-versa. Mas 
fui voto vencido no conselho 
arbitral. Quem perde com isto 
é o futebol paraibano e a FPF 
, porque o Paraíba honrava 
seus compromissos com a 
entidade e os jogadores rece-
biam rigorosamente em dia."

Sobre o seu afastamento 
do futebol e o futuro do Paraí-
ba, Tico Miudezas foi enfático. 
" Estou feliz até, porque este 
era o motivo que eu queria 
para abandonar de vez meu 
envolvimento com o futebol 
na Paraíba. E como sou o presi-
dente e tudo neste clube, estou 
decretando o falecimento dele. 
Cajazeiras não comporta dois 
clubes e apoiar o Atlético não 
apoio também mais, porque 
é um clube inadministrável, 
com muitos débitos", concluiu.

Ano passado equipe fez uma boa campanha, mas este decepcionou

FOTO: Divulgação
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NACIONAL
& Mundo

Os quatro principais 
times do Rio de Janeiro 
fazem as semifinais

Flamengo se prepara para clássico
O Flamengo terá seu 

primeiro jogo decisivo da 
temporada na semifinal da 
Taça Guanabara, contra o 
Botafogo, no domingo, às 
16h. O Rubro-Negro tem a 
vantagem do empate. Depois 
da vitória por 2 a 0 sobre o 
Olaria, no último sábado, o 
grupo ganhou dois dias de 
folga e se reapresenta hoje, 
mas o departamento de fu-
tebol não teme excessos ou 
problemas durante a prepa-
ração para a partida com o 
Alvinegro. O diretor execu-
tivo de futebol Paulo Pelaipe 
destaca o aspecto disciplinar 
do grupo e garante que não 
antecipará a concentração.

“O grupo entendeu a 
nova diretoria, que cumpre 
seus compromissos, e eles 
retornam com o trabalho. 
Os jogadores são parceiros 
do clube, existe cumplicida-
de e comprometimento. Até 
agora, não tivemos um único 
problema de indisciplina”, 
afirmou Paulo Pelaipe.

Os salários foram colo-
cados em dia na semana pas-
sada. Alguns jogadores ainda 
têm pendências financeiras 
referentes a direitos de ima-
gem que não foram pagos 
pela gestão passada. 

Sem problemas
Ao contrário dos tem-

pos de Ronaldinho Gaúcho, 
Willians e Adriano - jogado-
res que acumulavam atrasos 
em treinos matinais - o elen-
co atual não tem tido pro-
blema com o relógio nem de 
ausências.

Durante o Carnaval, 
quando teve folga no do-
mingo e segunda, o grupo 
manteve-se afastado dos 
holofotes e badalações, e se re-
apresentou sem ausências ou 
qualquer tipo de problema.

“Eles estavam livres, de 
folga, mas mostraram que es-
tão conscientes. São respon-
sáveis”, destacou o diretor.

Pelaipe disse que com o 
jogo no domingo, o time se 
concentrará apenas no sába-
do, como foi na fase classifi-
catória. “Vai ser tudo normal, 
não vamos antecipar a con-
centração”.

FOTO: Vipcomm

Elenco rubro-negro se classificou em primeiro e faz semifinal contra o Botafogo no próximo domingo, no Engenhão, pela Taça Guanabara

O Vasco iniciou a rodada do últi-
mo domingo ainda sem a classificação 
garantida. Mas a vitória por 2 a 1 so-
bre o Duque de Caxias, combinada ao 
empate por 2 a 2 do Botafogo com o 
Boavista, deixou a equipe na primeira 
posição do Grupo A e com a vantagem 
do empate com o Fluminense na se-
mifinal do próximo sábado. O técnico 
Gaúcho, entretanto, acredita que a 
possibilidade de chegar à decisão da 
Taça Guanabara sem precisar da vi-
tória é algo que deve ser levado em 
consideração apenas em determinado 
momento do clássico.

“Acho que isso passa a ser uma 
vantagem apenas nos últimos minu-
tos da partida. O clássico é uma dispu-
ta muito grande, então o mais impor-
tante é você medir todos os metros do 

campo. Vamos levar em consideração 
a possibilidade de classificar com o 
empate somente quando o quarto ár-
bitro levantar aquela placa dos acrés-
cimos, e o placar estiver igual”, disse 
o treinador.

Gaúcho acredita que será um clás-
sico aberto. Preferiu não traçar com-
parações com a partida que terminou 
1 a 1, no sábado de carnaval, ainda 
pela fase de classificação da Taça Gua-
nabara.

“Quando o jogo é contra Flumi-
nense, Flamengo ou Botafogo, é um 
duelo entre clubes, não somente entre 
equipes. O time que o Fluminense vai 
colocar em campo será de alto nível, 
seja quais forem os jogadores. Afinal, 
é um dos melhores elencos do Brasil”, 
destacou.

Vasco leva a vantagem 
do emparte contra o Flu

QUASE LÁ

O técnico Gaúcho vê o clássico contra o Fluminense como duelo entre clubes, e não só times

FOTO: Divulgação

TAÇA GUANABARA

O adolescente H. A. M., 
de 17 anos, deixou ontem a 
Vara da Infância e da Juven-
tude de Guarulhos-SP de-
pois de duas horas e meia 
de depoimento ao promotor 
Gabriel Rodrigues Alves. Se-
gundo o advogado Ricardo 
Cabral, que representa a Ga-
viões da Fiel e acompanhou 
o jovem, ele iria assumir a 
autoria do disparo do sina-
lizador naval que atingiu e 
matou Kevin Beltrán Espada, 
de 14 anos, durante a partida 
do Corinthians contra o San 
José, em Oruro na semana 
passada. Pelo homicídio, 12 
torcedores estão presos na 
cidade boliviana, onde o de-
poimento do menor já reper-
cutiu, mas a princípio, não 
deve interferir na situação.

 O menor saiu do local 
exatamente da mesma ma-
neira que chegou. No banco 
da frente do carro do advo-
gado, de boné, cabeça baixa 
e escondendo o rosto com as 
mãos. A mãe estava no banco 
de trás. Ela não pôde acom-
panhar o depoimento.

 Alguns veículos se-
guiram o automóvel até a 
esquina da rua. Seus ocu-
pantes pediram para que 
Cabral abrisse o vidro para 
uma entrevista, mas ele não 
atendeu. O assessor do Tri-
bunal de Justiça, Alexandre 
Marcusso, disse que o caso 
corre em segredo de Justiça 
e que não poderia, portanto, 
dar informações sobre o de-
poimento. Falou apenas que 
o promotor vai avaliar o caso 
e decidir se o leva adiante.

O menor chegou acom-
panhado pela mãe, mas, 
na hora do depoimento, 
que começou por volta das 
15h30m, na sala da promo-
toria localizada no terceiro 
andar, tinha apenas o advo-
gado ao seu lado. Depois de 
ouvir H.A.M., o promotor Ga-

Menor confessa morte e pode 
livrar corintianos do presídio

COPA LIBERTADORES

briel Rodrigues Alves irá con-
frontar as informações para 
decidir qual encaminhamen-
to dará ao caso.

 
Entrevista
Repórteres, fotógrafos, 

cinegrafistas e curiosos se 
acumularam no local para es-
perar a chegada do jovem, que 
voltou ao Brasil de ônibus no 
último sábado. Em entrevista 
ao “Fantástico”, no domingo, 
ele afirmou ser o responsável 
pela morte de Kevin.

O jovem é associado da 
torcida organizada há dois 
anos e estava na arquibanca-
da destinada aos visitantes 
no estádio Jesús Bermúdez. 
Segundo Cabral, ele gostaria 
de ter se entregado na Bolí-
via depois que 12 corintianos 
foram presos, mas por estar 
sob responsabilidade da tor-
cida, foi decidido que ele se-
ria entregue à sua mãe. Havia 
temor por sua integridade fí-
sica em caso de confissão na 
Bolívia.

A versão do advogado é 
que o garoto ficou em choque 
e muito preocupado após o 
disparo acidental do sinali-

zador naval. Cabral diz que 
o artefato foi comprado num 
camelô, no centro da cidade 
de São Paulo, e levado para a 
Bolívia. Ainda de acordo com 
o advogado, todos os objetos 
apreendidos eram de H. A. M.

“Aqueles sinalizadores 
apreendidos pertenciam ao 
menor brasileiro. Ele abando-
nou a mochila porque estava 
sendo hostilizado por mem-
bros da Gaviões, se afastou 
e depois retornou em outro 
lugar na arquibancada. Foi 
quando os policiais vieram e 
apreenderam mochilas e ban-
deiras”, disse o advogado.

Em Oruro, dois torcedo-
res foram indiciados como au-
tores do crime por portarem 
sinalizadores: Cleuter Barre-
to Barros e Leandro Silva de 
Oliveira. Os outros dez estão 
sendo acusados como cúmpli-
ces. A expectativa da Gaviões 
é que a confissão amenize a 
situação dos brasileiros deti-
dos - um deles, Tadeu Macedo 
Andrade, é diretor da torcida 
-, mas o embaixador do Brasil 
na Bolívia afirmou que o ce-
nário, ao menos inicialmente, 
não deve ser alterado.

O adolescente se apresentou à Justiça ontem acompanhando da mãe

FOTO: Divulgação
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PM fiscaliza transportes alternativos
segurança

Objetivo é evitar que crimi-
nosos utilizem os veículos 
como meio de fuga

Policiais do 1º Batalhão 
de Polícia Militar iniciaram, 
ontem, a operação ‘carro segu-
ro’, que visa abordar os veícu-
los que fazem o transporte de 
passageiros dos municípios de 
Bayeux e Santa Rita para João 
Pessoa. O objetivo é evitar que 
pessoas suspeitas utilizem o 
transporte como meio de fuga 
na prática de crimes.

A operação será per-
manente, com a realização 
de blitz em locais e horários 
alternados, principalmente 
nos acessos das duas cidades 
à capital. Durante as abor-
dagens, os passageiros e os 
veículos são revistados e as 
documentações do carro e 
motorista conferidas.

O comandante do 1º 
BPM, Tenente-coronel Almei-
da Martins, explicou que o ca-
ráter da operação é eminente-
mente preventivo. “Vamos in-
terceptar esses veículos para 
poder evitar que alguns me-
liantes utilizem o transporte 
para fazer assaltos ou outros 
tipos de crimes, utilizando os 
alternativos como meio para 
fugir”, destacou.

Neste primeiro dia de 
operação foram abordados 
88 veículos em um bloqueio 
policial montado no Aces-

so Oeste, rodovia que liga 
o bairro do Varadouro, na 
capital, a BR 230. Cerca de 
30 policiais participaram da 
ação, que aconteceu durante 
toda tarde.

Ônibus
Além da operação ‘carro 

seguro’, o 1º Batalhão con-
tinua com as ações de abor-
dagens a ônibus coletivos 
que, da sexta-feira (22) até 
as 17h de ontem, apreendeu 
dois revólveres calibre 38 e 
duas pistolas de plástico que 
estavam com pessoas den-
tro dos ônibus, suspeitas de 
estarem planejando assaltar 
os coletivos. Na operação de 
segurança dos ônibus, três 
pessoas foram presas e um 
adolescente apreendido. 

Somente no 
início da operação 
de segurança, 
os policiais 
abordaram 
88 veículos em 
um bloqueio 
montado no 
Acesso Oeste

Policiais militares fazem blitz em horários e locais alternados nos acessos de Bayeux e Santa Rita a João Pessoa

FOTO: Secom-PB

Em reunião realizada on-
tem, na sede de Federação Pa-
raibana de Futebol (FPF), no 
Centro, a presidente Rosilene 
Gomes, definiu que a última 
rodada dos jogos de volta do 
Campeonato Paraibano terá 
alterações nas datas. A 14ª 
rodada começará na próxi-
ma quinta-feira, com o jogo 
entre Cruzeiro de Itaporanga 
e Paraíba de Cajazeiras, às 
15h15, no Estádio Zezão, no 
Vale do Piancó. No domingo 
(03), a partir das 16h, aconte-
cerão dois jogos, envolvendo 

Botafogo e Auto Esporte, no 
Estádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça, em Cruz das 
Armas, e Atlético de Cajazei-
ras e Nacional de Patos, no 
Estádio Perpetão, na terra do 
Padre Rolim. Na segunda-fei-
ra (4), Treze e Centro Sporti-
vo Paraibano (CSP), se enca-
ram às 20h30, no Presidente 
Vargas, em Campina Grande. 

Uma rodada só para cum-
prir tabela, já que o Botafogo 
conquistou o primeiro turno 
da competição por anteci-
pação, com a vitória de 3 a 0, 
diante do Atlético, em jogo que 
ocorreu no último domingo, 
no Perpetão. Outra definição 

foi o rebaixamento do Paraí-
ba de Cajazeiras e Cruzeiro de 
Itaporanga, que se enfrentam 
no encerramento da primeira 
fase. Com a manutenção no re-
turno e na divisão de elite do 
futebol de 2014 o Auto Espor-
te enfrentará o Botafogo em 
clima de amistoso para as 
duas equipes. Na mesma si-
tuação, Atlético de Cajazeiras 
e Nacional de Patos fazem o 
clássico sertanejo. Já na se-
gunda-feira, o Treze recebe 
o CSP em seus domínios, na 
intenção de somar pontos e 
terminar a primeira fase na 
segunda posição, atrás do ri-
val, Botafogo. 

FPF decide que rodada dos 
jogos de volta terá alteração

Campeonato paraibano

A Central Única dos Trabalhadores 
na Paraíba (CUT-PB) e o Portal dos Movi-
mentos Sociais (Movsocial) realizam na 
próxima segunda-feira (4), o seminário 
‘Democratização das Comunicações’. O 
evento tem por objetivo debater como 
a entidade e seus sindicatos filiados po-
derão trabalhar as suas comunicações, 
dentro de uma proposta democrática. 
O seminário vai ser realizado no audi-
tório do Sinttel, em João Pessoa.   

O secretário de Comunicação da 
CUT-PB, Arimatéia França, informa 
que foram convidados representan-
tes de várias entidades da sociedade 
civil e órgãos de comunicações públi-
cos para debaterem  o tema principal, 
que é a implantação de uma política 
de comunicação em todos os níveis no 
país. “ É uma oportunidade para vol-
tarmos a discutir após as conferências 
realizadas em nível local e nacional, as 
ações necessárias para implementação 
de uma política pública para o setor”, 
explicou o sindicalista. 

O secretário de Comunicação da 
CUT-PB informa que está programada 
a realização de uma oficina de edição 

de vídeos para internet e mídias so-
ciais. “ Essa oficina terá como foco le-
var novas estratégias de comunicação 
para o dirigente sindical. À tarde serão 
três mesas com palestra e debates tra-
tando de temas relacionados à comu-
nicação e às mídias.

programação
Durante o seminário será lançado o 

site oficial da CUT-PB. O presidente da 
CUT-PB, Paulo Marcelo disse que é uma 
nova ferramenta vai levar informações 
das entidades sindicais  para todos os 
públicos, em todos os locais do mun-
do”, destacou.  A primeira convidada a 
fazer palestra é a secretária nacional de 
Comunicações da CUT, Rosane Bertotti.

O seminário coincide com a sema-
na de comemoração do ‘Dia Interna-
cional da Mulher’ e o tema constará 
com mesa específica: ‘A imagem da 
mulher na mídia’. A palestrante será 
Rachel Moreno que vai lançar o  seu 
livro com o mesmo tema do debate 
que será coordenado pela jornalista e 
presidente da Associação Paraibana de 
Imprensa, Marcela Sitônio.  

CUT-PB e Movsocial realizam 
seminário sobre comunicações

em março

Programação

-realização: CUT-PB e MOVSOCIAL
Data: 4 de Março de 2013
Local: Sindicato dos Trabalhadores Telefônicos 
do Estado da Paraíba - Sinttel
R. Rodrigues de Aquino, 290, Centro – João Pes-
soa-PB – Fone 3221 3132

-programação:  
8h - Abertura (Café da Manhã)
8h30 - Lançamentos do Site da CUT-Paraíba 
9h - Palestra e Debate: O que a CUT e seus sin-
dicais querem para as comunicações -  Rosane 
Bertotti e Paula 
10h - Composição do Coletivo de Comunicação 
da CUT Paraíba
10h15 - Oficina de edição de vídeo para internet 

e mídias sociais (Chico Sales) 
12h - Almoço
14h -  A realidade regional e democratização 
das Comunicações na Paraíba;
15h -  O Papel da Comunicação Pública: comuni-
cação governamental e cidadania;   
(Convidados: TV UFPB, TVT, TV Cidade JP, TV ALPB, 
TV Camara JP, Rádio Tabajara e Jornal União)
16h -  A imagem da mulher na mídia (Em come-
moração do Dia Internacional da Mulher)

-palestrantes: Rachel Moreno e Marcela Sitônio
17h - Lançamento do Livro “A imagem da Mulher 
na Mídia” de Rachel Moreno 

-Coquetel

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A nova sede provisória da 
Promotoria de Justiça de Quei-
madas (município de 42 mil 
habitantes no Agreste da Paraí-
ba, localizado na Região Metro-
politana de Campina Grande e 
distante 133 quilômetros da 
capital) foi inaugurada na tar-
de de ontem pelo procurador-
-geral de Justiça do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho. A nova sede fica localizada 
em frente ao Fórum Amarília 
Sales Farias, à Rua José Braz de 
França, num prédio alugado, 
composto de três salas, um ba-
nheiro e espaço para recepção.

A solenidade de inaugu-
ração também contou com as 

presenças do secretário-geral 
de Justiça, Francisco Lianza; 
corregedor-geral de Justiça, 
Alcides Jansen; corregedor-
-auxiliar, promotor de Justiça 
Antônio Hortêncio; coorde-
nador do MPPB de Campina 
Grande, promotor de Justiça 
Bertrand Asfora; e o presiden-
te da Associação Paraibana do 
Ministério Público (APMP), 
promotor de Justiça Francisco 
Seráphico da Nóbrega; além 
do prefeito de Queimadas, 
Jacó Maciel (PSD).

“Temos um plano diretor 
com critérios e temos seguido 
um caminho organizado, le-
vando-se em conta sempre o 
nosso plano estratégico e um 

orçamento equilibrado, mas 
a Promotoria de Queimadas 
se preparou para isso e será 
um ponto de partida para a 
sua sede definitiva”, disse o 
procurador-geral Oswaldo 
Trigueiro durante a a inaugu-
ração. “Que me perdoem os 
outros procuradores, mas nós 
temos tido uma experiência 
muito boa com o procurador-
-geral Oswaldo Trigueiro, o 
primeiro promotor a ocupar 
essa missão à frente do Minis-
tério Público. É um orgulho 
fazer parte do MPPB”, agra-
deceu o promotor de Justiça 
Márcio Teixeira, um dos dois 
membros da Promotoria de 
Justiça de Queimadas.

MP inaugura a nova sede 
provisória da Promotoria

em Queimadas



JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008879
Responsavel.: GOSTO ALIMENTACAO RESTAURAN-
TE E EVE
CPF/CNPJ....: 015482945/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            711,60
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007951
Responsavel.: JULIO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 127617534-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008535
Responsavel.: KARLA ANGELINA SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 060051904-07
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            101,84
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007909
Responsavel.: KATARINA DE LURDES TAVARES 
DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 089486394-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008394
Responsavel.: KATARINA DE LURDES TAVARES 
DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 089486394-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008393
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ....: 004467277/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            567,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009618
Responsavel.: MAPETRO COMERCIO DE CALCA-
DOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009370316/0002-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,47
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009948
Responsavel.: MARIA CASSIA DOS SANRTOS
CPF/CNPJ....: 011758769/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            719,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008949
Responsavel.: MUITO FACIL ARRECADACAO E 
RECEBIMEN
CPF/CNPJ....: 002789417/0011-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.113,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010089
Responsavel.: PREST PINT PINTU E REVEST. LTD
CPF/CNPJ....: 011510100/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.456,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009123
Responsavel.: RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO
CPF/CNPJ....: 759610324-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008877
Responsavel.: SIVONALDO DA SILVA VICENTE
CPF/CNPJ....: 708586164-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009810
Responsavel.: THAYSA CRISTINA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 014082009/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008881
Responsavel.: THAYSA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014082009/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.256,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009008
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,  26/02/2013
----------------------------------------

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.: ALISSON KLEITON ROCHA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010974725/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            827,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009650
Responsavel.: AMARELI COMERCIO E REPRESEN-
TACOES L
CPF/CNPJ....: 014143210/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008614
Responsavel.: ADEVANDA FRANCISCA WERLANG
CPF/CNPJ....: 774275309-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            170,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007918
Responsavel.: BESSA CONSTRUCOES E COMER-
CIO LTDA
CPF/CNPJ....: 024220162/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.166,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009532
Responsavel.: BRUNA M CARLOS
CPF/CNPJ....: 049887033-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            159,75
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007931
Responsavel.: C E J COMERCIO E CONSTRUCAO 
CIVIL L
CPF/CNPJ....: 004906140/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.020,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009454
Responsavel.: CRISTIANO PADUA VEN OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 011171748/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            701,68
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008292
Responsavel.: COSTA DO SOL EM I LTDA QD765LT153
CPF/CNPJ....: 001945326/0001-54
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009896
Responsavel.: EVANDRO NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 131603894-72
Titulo......: CHEQUE           R$            650,00
Apresentante: EDMILSON AZEVEDO LIMA
Protocolo...: 2013 - 009874
Responsavel.: EVANDRO NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 131603894-72
Titulo......: CHEQUE           R$            650,00
Apresentante: EDMILSON AZEVEDO LIMA
Protocolo...: 2013 - 009875
Responsavel.: EVANDRO NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 131603894-72
Titulo......: CHEQUE           R$            650,00
Apresentante: EDMILSON AZEVEDO LIMA
Protocolo...: 2013 - 009876
Responsavel.: FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 006265304/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009210
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 007641255/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.166,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009670
Responsavel.: FRANCISCO BARBOSA DE ALBU-
QUERQUE FI
CPF/CNPJ....: 008696817/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            549,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007995
Responsavel.: GENIVAL PEDRO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 013818048/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            389,10
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009912
Responsavel.: GIDEON MARTINEZ
CPF/CNPJ....: 396231064-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            305,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO – PB, CNPJ/CPF N. 01.612.366/0001-84 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação n. 4697/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 – Prazo: 160 dias. Para a atividade 
de: Construção de quiosque em praça pública com sistema de tratamento de esgoto composto 
de fossa séptica e sumidouro. Na(o) - RUA JOÃO FERREIRA ALVES S/N – CENTRO Município: 
RIACHÃO DO POCO – UF: PB. Processo: 2012-007606/TEC/LI-1720

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS, 

CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS: Dotação consignada no orçamento vigente - 33.90.30.00/
Material de Consumo – 44.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI-
NHA e: CT Nº 00060/2013 - 25.02.13 - COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA - R$ 
241.691,50 e CT Nº 00061/2013 - 25.02.13 - FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 358.146,00

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

Responsavel.: KARLA CAVALCANTI DOURADO
CPF/CNPJ....: 025499904-20
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          5.599,60
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS SETOR 
DE PROTE
Protocolo...: 2013 - 008354
Responsavel.: LARISSA CARLA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 016457424/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            539,67
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010164
Responsavel.: LARISSA CARLA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 016457424/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            539,67
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010164
Responsavel.: LEILA KALINE SOARES DE MELO ME
CPF/CNPJ....: 006021833/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.314,92
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009674
Responsavel.: MARIA ALAIDE RAMALHO LINS-ME
CPF/CNPJ....: 002502666/0001-73
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          1.568,02
Apresentante: MELHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2013 - 009873
Responsavel.: MARIA JOSINEIDE B DA SILVA
CPF/CNPJ....: 021835374-00
Titulo......: CHEQUE           R$          7.100,00
Apresentante: KELNNER MAUX DIAS
Protocolo...: 2013 - 007900
Responsavel.: MARILENE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 885870024-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             56,75
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010242
Responsavel.: NARRIMAN CARLOS DE ALCANTARA
CPF/CNPJ....: 404069115-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            183,36
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009344
Responsavel.: PEDRO DA COSTA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 012271998/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            698,10
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008946
Responsavel.: PEDRO DA COSTA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 012271998/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,63
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009378
Responsavel.: PETRONIO LOPES DO CARMO ME
CPF/CNPJ....: 001566098/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,52
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009211
Responsavel.: PMW SERVICOS DE CONSTRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 015121348/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008258
Responsavel.: PMW SERVICOS DE CONSTRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 015121348/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008259
Responsavel.: PMW SERVICOS DE CONSTRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 015121348/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008260
Responsavel.: PMW SERVICOS DE CONSTRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 015121348/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008261
Responsavel.: PMW SERVICOS DE CONSTRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 015121348/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.244,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008313
Responsavel.: PMW SERVICOS DE CONSTRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 015121348/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.866,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008326
Responsavel.: SANDRO PITA BRITO
CPF/CNPJ....: 797302304-63
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          2.343,40
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 010137
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.832,02
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009429
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.428,61
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009459
Responsavel.: 7 SERVICOS TEC ENGENHARIA 
LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 016777247/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             94,80
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 001322
Responsavel.: SIVONALDO DA SILVA VICENTE
CPF/CNPJ....: 708586164-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009273
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,  26/02/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRA NEVES DA LARANJEIRA
CPF/CNPJ....: 014425452/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            975,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009225
Responsavel.: ALEXSANDRO ARIMATEA ROSA
CPF/CNPJ....: 015425677/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,37
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009382
Responsavel.: BARTOLOSILVIO DE SOUZA MACIEL
CPF/CNPJ....: 031934964-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            393,89
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009487
Responsavel.: CARLOS STRAUB CORREIA
CPF/CNPJ....: 005218432/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.752,92
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009235
Responsavel.: CONSTRUTORA GRUPO GMG LTDA
CPF/CNPJ....: 003933879/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009561
Responsavel.: DACINEIDE CIRINO TOSCANO
CPF/CNPJ....: 015644158/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            281,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010511
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010405
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010406
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010407
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010408
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010409
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010410
Responsavel.: DAMIAO JANU ALVES
CPF/CNPJ....: 012734836/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,19
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010411
Responsavel.: E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 003599971/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            401,76
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009773
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,55
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009551
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,82
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009557
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            361,33
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009585
Responsavel.: FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME
CPF/CNPJ....: 002742263/0003-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.675,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009427
Responsavel.: GOMES E OLIVIA COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014338075/0002-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            303,63
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009772
Responsavel.: GOSTO ALIMENTACAO RESTAURANTE
CPF/CNPJ....: 015482945/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010507
Responsavel.: JESSICA ARAUJO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 079443914-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            148,19
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010243
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            462,33
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008904
Responsavel.: JOSEMAR BARBOSA
CPF/CNPJ....: 028845304-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.835,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009451

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO-PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013.

A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público o resultado 
da licitação Pregão Presencial n.º 003/2013, cujo julgamento foi concluído no dia 15/02/2013 e que cujo 
objeto é a Contratação de empresa(s) para o fornecimento de medicamentos éticos, de uso controlado, de 
uso hospitalar e de medicamentos para a farmácia básica além de material hospitalar, material odontológico 
para suprir a rede municipal de saúde e de material para o laboratório de análises clinicas do município, na 
cidade de Bom Sucesso/PB, cujo resultado foi: Lote 1 – W.C Lima de Oliveira – ME, CNPJ nº 03.735.897/0001-
90, valor de R$ R$ 231.219,42; Lote 02 – Medicamentos de Farmácia Básica, no valor de R$ 23.134,16 e 
Lote 04 – Medicamento de Uso Hospitalar, no valor de R$ 32.514,98 – Cirufarma Comercial Ltda., CNPJ nº 
40.787.152/0001-09; Lote 03 – Medicamento de Uso Controlado – A. Costa Comércio Atacadista de Produtos 
Farmacêuticos Ltda., CNPJ nº 02.977.362/0001-62, no valor de R$ 51.400,00; Lote 05 – Material de Uso 
Hospitalar, no valor de R$ 23.700,00 e Lote 06 – Material de uso hospitalar, no valor de R$ 36.998,47 – 
José Nergino Sobreira, CNPJ nº 63.478.895/0001-94 e Lote 07 – Material para o Laboratório de Análises 
Clínicas – Biomed Distr. Hosp. e Lab. Nossa Senhora da Conceição Ltda., CNPJ nº 07.936.090/0001-76 
Valor de R$ 3.031,98.

Bom Sucesso - PB, 15 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013
O Pregoeiro oficial do município de Bom Sucesso/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do presente Pregão Presencial as 
seguintes empresas: Lote 1 – W.C Lima de Oliveira – ME, CNPJ nº 03.735.897/0001-90, valor de 
R$ R$ 231.219,42; Lote 02 – Medicamentos de Farmácia Básica, no valor de R$ 23.134,16 e Lote 
04 – Medicamento de Uso Hospitalar, no valor de R$ 32.514,98 – Cirufarma Comercial Ltda., CNPJ 
nº 40.787.152/0001-09; Lote 03 – Medicamento de Uso Controlado – A. Costa Comércio Atacadista 
de Produtos Farmacêuticos Ltda., CNPJ nº 02.977.362/0001-62, no valor de R$ 51.400,00; Lote 
05 – Material de Uso Hospitalar, no valor de R$ 23.700,00 e Lote 06 – Material de uso hospitalar, no 
valor de R$ 36.998,47 – José Nergino Sobreira, CNPJ nº 63.478.895/0001-94 e Lote 07 – Material 
para o Laboratório de Análises Clínicas – Biomed Distr. Hosp. e Lab. Nossa Senhora da Conceição 
Ltda., CNPJ nº 07.936.090/0001-76 Valor de R$ 3.031,98.

Bom Sucesso - PB, 15 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratações eventuais e locações mensais de Veículos diversos até dezembro de 
2013. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2013. DOTAÇÕES CONSIGANADAS 
NO ORÇAMENTO VIGENTE: RECURSOS FMS / PAB 02.041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- FMS VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA e: CT Nº 00021/2013 - 08.02.13 - EDCARLOS CUNHA 
DE OLIVEIRA - R$ 60.000,00; CT Nº 00022/2013 - 08.02.13 - JOSÉ CARLOS GUEDES FILHO - R$ 
8.470,00; CT Nº 00023/2013 - 08.02.13 - FRANCISCO FABRÍCIO DA SILVA - R$ 8.360,00; CT Nº 
00024/2013 - 08.02.13 - ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO - R$ 8.250,00; CT Nº 00025/2013 - 08.02.13 
- JAILSON FRAGOSO DA SILVA - R$ 65.450,00; CT Nº 00026/2013 - 08.02.13 - EDILSON DUAR-
TE ONOFRE - R$ 64.900,00; CT Nº 00027/2013 - 08.02.13 - EDGLAY SALES DE ARAÚJO - R$ 
23.650,00 e CT Nº 00028/2013 - 08.02.13 - JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES - R$ 40.700,00.

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios, destinados aos atendimentos da 
MERENDA ESCOLAR / PNAE / PNAPE / PETI / CRAS / PROJOVEM / IDOSOS / CESTAS BÁ-
SICAS / CRECHE MUNICIPAL / CASA DE APOIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FPM / ICMS / C.M. / PNAE / PETI / CRAS / 
PROJOVEM / BRASIL ALFABETIZADO / MAIS EDUCAÇÃO: Dotação consignada no orçamento 
vigente - 33.90.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e SEVERINO MANOEL 
DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO, CNPJ: 08.792.028/0001-10 - CT Nº 00056/2013 - 20.02.2013 
- R$ 368.043,40 – Trezentos e Sessenta e Oito Mil Quarenta e Três Reais e Quarenta Centavos.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 015/2013.
O Prefeito do município de Bom Sucesso/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam 

seus efeitos legais, o Pregão Presencial 015/2013, cujo objeto e o serviço de apoio administrativo, 
assessoria e acompanhamento de projetos, preenchimento e acompanhamento de planos de tra-
balhos e programas governamentais para as diversas Secretarias do município de Bom Sucesso/
PB, sendo vencedora a Empresa Iramilron Satiro da Nóbrega - ME, CNPJ nº 10.954.450/0001-77, 
no valor total de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil seiscentos reais).

Bom Sucesso/PB, 20 de fevereiro de 2013.

Ivaldo Washington de Lima
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013.

O Prefeito do município de Bom Sucesso/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam 
seus efeitos legais, o Pregão Presencial 001/2013, realizado no dia 28/01/2013, cujo objeto é a 
Contratação de empresa(s) para o fornecimento de medicamentos éticos, de uso controlado, de 
uso hospitalar e de medicamentos para a farmácia básica além de material hospitalar, material 
odontológico para suprir a rede municipal de saúde e de material para o laboratório de análises 
clinicas do município, na cidade de Bom Sucesso/PB, onde se sagraram vencedoras as empresas: 
Lote 1 – W.C Lima de Oliveira – ME, CNPJ nº 03.735.897/0001-90, valor de R$ R$ 231.219,42; Lote 
02 – Medicamentos de Farmácia Básica, no valor de R$ 23.134,16 e Lote 04 – Medicamento de 
Uso Hospitalar, no valor de R$ 32.514,98 – Cirufarma Comercial Ltda., CNPJ nº 40.787.152/0001-
09; Lote 03 – Medicamento de Uso Controlado – A. Costa Comércio Atacadista de Produtos 
Farmacêuticos Ltda., CNPJ nº 02.977.362/0001-62, no valor de R$ 51.400,00; Lote 05 – Material 
de Uso Hospitalar, no valor de R$ 23.700,00 e Lote 06 – Material de uso hospitalar, no valor de 
R$ 36.998,47 – José Nergino Sobreira, CNPJ nº 63.478.895/0001-94 e Lote 07 – Material para o 
Laboratório de Análises Clínicas – Biomed Distr. Hosp. e Lab. Nossa Senhora da Conceição Ltda., 
CNPJ nº 07.936.090/0001-76 Valor de R$ 3.031,98.

Bom Sucesso/PB, 18 de fevereiro de 2013.

IVALDO WASHINGTON DE LIMA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL No 015/2013.
O Pregoeiro oficial do município de Bom Sucesso-PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do presente Pregão Presencial a empresa 
Iramilron Satiro da Nóbrega - ME, CNPJ nº 10.954.450/0001-77, no valor total de R$ 28.600,00 
(vinte e oito mil seiscentos reais).

Bom Sucesso/PB, 19 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

DECRETO No 004 /2013, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

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 
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

EDITAL DE LOTEAMENTO

O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca 
desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento do Sr. 
CARLOS ALBERTO FRAGOSO MACHADO COSTA, nesta data, edito o Edital do Empreendimento 
denominado “LOTEAMENTO SÃO JOÃO DEL REI” – localizado entre as Ruas Oscar Lopes Machado, 
Rua Projetada 08, Rua Projetada 07 e a Rua Luiz de Albuquerque, no bairro Paratibe, nesta Capital, 
em zona urbana, com uma área total de 59.658,99m², composto de 36.555,52m² de lotes residências, 
distribuídos em 06 (seis) quadras residenciais, numeradas de “241 a 246”, 5.936,53m² de área verde, 
distribuída no lote 148 da quadra 240, 3.016,67m² de área de equipamento comunitário, distribuída 
no lote 49 da quadra 240, e 14.146,49m² de arruamentos, canteiros e calçadas, com um total de 168 
lotes residenciais, de propriedade da Empresa CA EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA; 
objeto da matricula nº 123.970, conforme documentação necessária planta aprovada pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, em data de 03.09.2012, alvará de licença de aprovação expedido pela 
Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 12.09.2012, sob nº 2012/001643, expedido através do 
processo 2012/021864, e demais documentações exigidas pelo art. 18 da Lei 6.766/79 (arquivadas). 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no Diário 
Oficial do Estado e Jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da 
citada Lei Federal n.º 6.766/79. Eu, Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis 
e Anexos, editei o presente e subscrevi. João Pessoa, 25 de fevereiro de 2013. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL No 03/2013
O(A) Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 

de Janeiro de 2013, do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
03/2013, cujo objeto é  AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E CONTRATACAO DE SERVICOS 
MECANICOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO, MANUTENCAO E CONSUMO DA FROTA 
DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.

VENCEDOR(ES):
ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA -ME  -CENTRAL AUTO PECAS
236.982,00(Duzentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais)

SANTA HELENA PB, 21 de Fevereiro de 2013

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 
O(A) Pregoeiro(a) Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE PESSOAL, destinados 
a diversos setores da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2013. 
DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE - 33.90.30.00 - Material de Consumo: 
RECURSOS PRÓPRIOS / FPM / ICMS / C.M. / MDE / QSE / FEB / FMS: VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOINHA e SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 68.790,00 - CT 
Nº 00058/2013 - 20.02.2013,

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 015/2013.

A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público 
o resultado da licitação Pregão Presencial n.º 015/2013, realizada no dia 19/02/2013, cujo objeto 
e o serviço de apoio administrativo, assessoria e acompanhamento de projetos, preenchimento e 
acompanhamento de planos de trabalhos e programas governamentais para as diversas Secretarias 
do município de Bom Sucesso/PB, sendo vencedora a Empresa Iramilron Satiro da Nóbrega - ME, 
CNPJ nº 10.954.450/0001-77, no valor total de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil seiscentos reais).

Bom Sucesso/PB, 19 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 12/2013

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº  12/2013,  do tipo menor preço por item, para fornecimento de refeições, cuja 
abertura será no dia 13.03.2013 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB.  O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 e contatos 
pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-Pb, 25  de fevereiro de 2013.

FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 00001/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Março de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em construção civil, para conclusão da construção de uma Creche - Escola/Pró-
-Infância neste município. Recursos: Convênio nº 700017/2008 FNDE e Próprio do Município de 
Rio Tinto - PB, todo previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2222.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 21 de Fevereiro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Pregoeira Oficial, torna público para conheci-

mento dos interessados, que fará licitação para a aquisição de material de expediente e escolar, 
na modalidade Pregão Presencial cuja abertura será realizada no dia 08.03.2013 às 14:00 horas, 
sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará a disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no Setor de Licitações deste Órgão, situado a Rua Antônio 
Ramalho Diniz, Nº 86, Centro – Ibiara – PB no horário de 07:00 às 13:00 horas.  Contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 25 de Fevereiro de 2013.

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

PREFEITUA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013

O Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 de 
janeiro de 2013, do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREG ÃO PRESENCIAL 
N° 002/2013, cujo objeto é a LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE 
PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA O FUNCIONAMENTO DESTA SECRE-
TARIA DE SAUDE.

VENCEDOR/VALOR(ES):
DIOGENES LEITE GONCALVES
R$ 7.458,00(Sete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais) e
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
R$ 7.150,00(Sete Mil, Cento e Cinqüenta Reais)

Santa Helena PB, 21 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITUA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013

O Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 012/2013 de 02 de 
janeiro de 2013, do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREG ÃO PRESENCIAL 
N° 002/2013, cujo objeto é a LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE 
PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA O FUNCIONAMENTO DESTA SECRE-
TARIA DE SAUDE.

VENCEDOR/VALOR(ES):
DIOGENES LEITE GONCALVES
R$ 7.458,00(Sete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais) e
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
R$ 7.150,00(Sete Mil, Cento e Cinqüenta Reais)

Santa Helena PB, 21 de fevereiro de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
Pregoeiro(a) Oficial

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PREGÃO PRESENCIAL 003/20013.
##ATOEXTRATO DE CONTRATO

##TEXObjeto: fornecimento de medicamentos de uso hospitalar, de uso controlado, éticos e para 
a farmácia básica do município, material hospitalar, material odontológico e material laboratorial, 
para o abastecimento da rede municipal de saúde de Bom Sucesso/PB.

PARTES: Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB.
Contratado: Lote 1 – W.C Lima de Oliveira – ME, CNPJ nº 03.735.897/0001-90, valor de R$ R$ 

231.219,42; Lote 02 – Medicamentos de Farmácia Básica, no valor de R$ 23.134,16 e Lote 04 – 
Medicamento de Uso Hospitalar, no valor de R$ 32.514,98 – Cirufarma Comercial Ltda., CNPJ nº 
40.787.152/0001-09; Lote 03 – Medicamento de Uso Controlado – A. Costa Comércio Atacadista 
de Produtos Farmacêuticos Ltda., CNPJ nº 02.977.362/0001-62, no valor de R$ 51.400,00; Lote 
05 – Material de Uso Hospitalar, no valor de R$ 23.700,00 e Lote 06 – Material de uso hospitalar, no 
valor de R$ 36.998,47 – José Nergino Sobreira, CNPJ nº 63.478.895/0001-94 e Lote 07 – Material 
para o Laboratório de Análises Clínicas – Biomed Distr. Hosp. e Lab. Nossa Senhora da Conceição 
Ltda., CNPJ nº 07.936.090/0001-76 Valor de R$ 3.031,98.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.30.00, com recursos do Tesouro Municipal e de convênios.
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses.

##DATBom Sucesso - PB, 19 de fevereiro de 2013.

##ASSIVALDO WASHINGTON DE LIMA
##CARPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 014/2013 
e Tomada de Preços  nº  008/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO  –  NORDESTÃO SUPERMER-

CADO - CNPJ nº 15.270.661/0001-04 
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios.   
VALOR DE: R$ 323.101,80 (trezentos e vinte e três mil, cento e um reais e oitenta centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara - PB, 25 de  Fevereiro de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 014/2013 
e Tomada de Preços  nº  008/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: XAVIER AFREU DE ASSIS – MERCADINHO SERVE BEM - CNPJ nº 

03.808.136/0001-94 
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios.   
VALOR DE: R$ 176.897,00 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara - PB, 25 de Fevereiro de 2013

PEDRO FEITOZA LEITE 
Prefeito

João Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2013Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PREGÃO PRESENCIAL No 015/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Serviço de apoio administrativo, assessoria e acompanhamento de projetos, preenchi-

mento e acompanhamento de planos de trabalhos e programas governamentais para as diversas 
Secretarias do município de Bom Sucesso/PB.

PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB.
Contratado: Iramilron Satiro da Nóbrega - ME, CNPJ nº 10.954.450/0001-77.
VALOR: R$ 28.600,00 (vinte e oito mil seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.35.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Convênios.
VIGÊNCIA: 313 (trezentos e treze) dias.

Bom Sucesso - PB, 21 de fevereiro de 2013.

IVALDO WASHINGTON DE LIMA
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2013
O(A) Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 

de Janeiro de 2013, do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
04/2013, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS, 
DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSUMO DA FROTA DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

VENCEDOR(ES):
MCR PNEUS LTDA
27.730,00 (Vinte e Sete Mil, Setecentos e Trinta Reais)

SANTA HELENA PB, 21 de Fevereiro de 2013

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
O(A) Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MATERIAL DE LIMPEZA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO BRASILEIRO DO 
ARAÚJO - R$ 765.858,60; C MENDES FEITOSA - R$ 27.427,50; FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 
DA COSTA MERCEARIA - R$ 29.576,00; WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 593.288,56.

Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2013

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS E MATERIAL DE LIMPEZA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2013.
DOTAÇÃO: 2.01 - SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA 04.122.1002.2003 - MANUT. DAS 

ATIV. DA SEC. DE GOV. E ART. POLÍTICA 33.90.301 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 04.131.2001.2143 - MANT. OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.02 - PROCURADORIA 
DO MUNICÍPIO 03.091.1002.2004 -MANTER AS ATIV. DA PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.04 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2010 - MANTER AS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.05 - SECRETARIA DA 
FAZENDA PÚBLICA 04.123.1002.2012 - MANTER AS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.06 - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE PLANEJAMENTO 01.121.1002.2013 - MANTER AS ATIV DA SEC. DE PLANEJAMENTO 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.08 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇAO 12.306.2007.2036 - ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO 
15 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 
12.361.2007.2033 - MANTER AS ATIV. DO ENSINO - MDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
1 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO 12.361.2007.2104 - MANTER AS ATIV. DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 19 - TRANSFERÊNCIA 
DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.2028.2084 - MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 4 CONTRIBIÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL 
2.09 - SECRETARIA. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 04.122.1002.2040 - MANT. AS ATIV. 
DA SEC. DA JUVENT., ESP. E TURISMO 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 13.392.2009.2042 - REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS13.392.2009.2043 - RE-
ALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS(XAMEGÃO) 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.10 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 04.122.1002.2044 
- MANTER AS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.12 - SEC. MUN. DO DES.. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 
18.541.2039.2142 - MANT. OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXER. DO M. MBIENT 33.90.30.01 - 
MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.18 - SEC. MUN. DO ORÇAM. E 
CONTROLE INT.-SEMOCI 04.122.1002.2136 - MANT. OS SERV. E ATIV.. ADM. DA SEC. M.. 
DO ORÇAM. 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.19-- SE-
CRETARIA MUN. DE POLÍTICA PÚBLICAS - SEMPP 04.122.0055.2141 -MANTER OS SERV. E 
ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 04.122.1002.2137 - MANTER OS SERV. ADM. DA SEC.MUN.DE POL.PÚBLICAS 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00020/2013 - 25.02.13 - ANTONIO BRASILEIRO DO ARAÚJO - R$ 765.858,60
CT Nº 00021/2013 - 25.02.13 - C MENDES FEITOSA - R$ 27.427,50
CT Nº 00022/2013 - 25.02.13 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA MERCEARIA - 

R$ 29.576,00
CT Nº 00023/2013 - 25.02.13 - WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 593.288,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS

AVISO DE EDITAL
AVISO DE LICITAÇÃO: Processo Licitatório 006/2013 Pregão Presencial N.° 004/2013 A PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA PÚBLICO 
que fará realizar no dia 12/03/2013 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 Seleção da Melhor Proposta Destinada a Contratação de Empresa para o 
Fornecimento de Material de Limpeza de Forma Parcelada. 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, 25 de Fevereiro de 2013.

FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA No 002/2013
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as dispo-
sições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO e comunica aos 
interessados que a Licitação na modalidade Concorrência Nº 002/2013, do tipo Maior Lance, que 
tem por objetivo a PERMISSÃO DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO 
ONEROSO DE 01 (UM) PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO NA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SE-
VERO DE MACEDO (MERCADO PÚBLICO) foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta 
forma, fica a mesma republicada com abertura para as 11h00min do dia 02/04/2013, na sala de 
reuniões da CPL, localizada à Avenida 1º de Abril, s/n, centro, Sumé – PB. O Edital encontra-se 
a disposição dos interessados no endereço acima mencionado. Maiores informações através do 
Fone (83) 3353-2274, no horário das 08h30min ás 12h30minh.

Sumé, 25 de fevereiro de 2013.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL No 08/2013

O(A) Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 de 
Janeiro de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento da PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2013, 
cujo objeto é  AQUISICAO DE ALIMENTACAO DO TIPO: MERENDA, ALMOCO E JANTA, DES-
TINADOS AOS CONTRATADOS DO PSF, PSBF, PRESTADORES DE SERVICOS E OUTROS 
FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR (ES):
JOAO PARNAIBA GOMES
56.000,00(Cinqüenta e Seis Mil Reais)

SANTA HELENA PB, 21 de Fevereiro de 2013

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
O(A) Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00014/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento 
parcelado e diário de Combustível do Tipo S-10, destinados a frota de veículos pertencentes 
ao Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.

Paulista - PB, 25 de Fevereiro de 2013

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013

O(A) Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº.013/2013 de 02 de 
Janeiro de 2013,da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2013, 
cujo objeto é A Contratação de Pessoa Física ou Jurídica destinada a Criação, de 01 (um) Site, a 
sua Repaginação, Manutenção e Preparo da Rede.

VENCEDOR (ES):
STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA
R$ 23.540,00 (VINTE E TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

SANTA HELENA PB, 21 de Fevereiro de 2013

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 
O(A) Pregoeiro(a) Oficial 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00001/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas 
do dia 12 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 88278231.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2013

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00007/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas 
do dia 08 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 88278231.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2013

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL No 05/2013 
O(A) Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 

de Janeiro de 2013, da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
05/2013, cujo objeto é  AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO 
CONSUMO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.

VENCEDOR(ES):
C. MENDES FEITOSA
36.166,50 (Trinta e Seis Mil, Cento e sessenta e Seis Reais e Cinqüenta Centavos)

SANTA HELENA PB, 21 de Fevereiro de 2013

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
O(A) Pregoeiro(a) Oficial

LEONARDO JORGE BARBOSA DA SILVA LEAL-ME – CNPJ No 06.940.970/0001-53, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4379/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de:Estabelecimento hoteleiro (pousada) com sistema de esgotamento sanitário individual. Rua 
Projetada S/N, LT 08, QD A/4 – Loteamento VIllage Jacumã – Jacumã Município: Conde – PB. 
Processo: 2012-002195/TEC/LO-2732.

MABINOR – MADEIRAS BIOSINTETICAS DO NORDESTE LTDA, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia, para Fabricação de Pro-
dutos Diversos não Especificados anteiormente – AC:7500m2 – Distrito Industrial – Conde – PB. 
Processo:2013-000616/TEC/LP-1465.

CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - CNPJ No 27.184.936/0001-76, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
393/2013 em João Pessoa, 15 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavra 
de arenito referente ao Processo DNPM Nº 846.035/2006, no Sítio Gamelas, Zona Rural, Município 
de Nova Floresta – PB. Processo: 2012-002242/TEC/LO-2747.

J CORREIA CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ No 12.654.520/0001-05, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 438/2013 em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação de 02 Blocos com 04 Pavimentos de 16 Unidades num total de 32 Apt. Habitacionais 
Multifamiliar com 01 Pavimento Terreo e 03 Pavimentos Superiores, com uma Área de 1.837,64m2, 
na Rua Sem Nome – Planalto da Boa Esperança- ST.55 QD 076 LT.123, Município de JOÃO Pessoa 
– PB.  Processo: 2013-000149/TEC/LO-4523.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 009/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para confecção e fornecimento de próteses odontológicas parciais e totais. Data de abertura: 
11/03/2013 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 25 de fevereiro de 2013.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 10/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 10/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Trato de Esteira e de 
Caminhões Basculante, para serviços em todo o Município de Sumé. Data de abertura: 11/03/2013 
às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 25 de fevereiro de 2013.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 011/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 011/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de transporte fretado, para pessoas doentes. Data de abertura: 11/03/2013 às 13h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 25 de fevereiro de 2013.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em serviços gráficos para atender às demandas das secretariais deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 22 de Fevereiro de 2013.

MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RETIFICAÇÃO

No aviso de Homologação e Extrato de Contrato do Pregão Presencial de n°. 002/2013, publicado 
no Jornal A União de 05/02/2013, página 25, a onde se ler, Alderlany Cristina Rocha Cavalcanti - R$ 
196.900,00, leia-sê, Alderlany Cristina Rocha Cavalcanti - R$ 204.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA No 001/2013
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as dispo-
sições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO e comunica aos 
interessados que a Licitação na modalidade Concorrência Nº 001/2013, do tipo Maior Lance, que 
tem por objetivo a PERMISSÃO DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO 
ONEROSO DE 02 (DOIS) BOX, LOCALIZADOS 01 (UM) NA PRAÇA ADOLFO MAYER e 01 (UM) NO GINÁSIO 
DE ESPORTE “O NETÃO” foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a 
mesma republicada com abertura para as 09h00min do dia 02/04/2013, na sala de reuniões da 
CPL, localizada à Avenida 1º de Abril, s/n, centro, Sumé – PB. O Edital encontra-se a disposição 
dos interessados no endereço acima mencionado. Maiores informações através do Fone (83) 3353-
2274, no horário das 08h30min ás 12h30minh.

Sumé, 25 de fevereiro de 2013.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
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: Locação de veículos, 
que tem como objetivo prestar serviços administrativos junto às diversas secretarias deste município, 
conforme anexo I do edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ADEMÁRIO FERREIRA DE MEDEIROS - R$ 11.000,00; JOELMA CLEMENTINO LIBORIO - R$ 
13.200,00; JOSÉ CLAUDIO DE ARAÚJO DUARTE - R$ 18.700,00; JOSÉ FELINTO DO NASCI-
MENTO - R$ 14.300,00; JOSE FERREIRA DE SOUZA - R$ 16.500,00; LUIZ ANTÔNIO DA SILVA 
SANTOS - R$ 14.850,00; MARISIO DOS SANTOS ALVES - R$ 11.000,00; MARQUITO LOPES DA 
SILVA - R$ 13.200,00; PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS - R$ 17.600,00.

Arara - PB, 30 de Janeiro de 2013.

ERALDO FERNANDES DE AZEVÊDO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos, que tem como objetivo prestar serviços administrativos junto às 

diversas secretarias deste município, conforme anexo I do edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00002/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, FUS e 
PAB FIXO: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.  VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 
00003/2013 - 31.01.13 - ADEMÁRIO FERREIRA DE MEDEIROS - R$ 11.000,00. CT Nº 00004/2013 
- 31.01.13 - JOELMA CLEMENTINO LIBORIO - R$ 13.200,00. CT Nº 00005/2013 - 31.01.13 - JOSÉ 
CLAUDIO DE ARAÚJO DUARTE - R$ 18.700,00. CT Nº 00006/2013 - 31.01.13 - JOSÉ FELINTO DO 
NASCIMENTO - R$ 14.300,00. CT Nº 00007/2013 - 31.01.13 - JOSE FERREIRA DE SOUZA - R$ 
16.500,00. CT Nº 00008/2013 - 31.01.13 - LUIZ ANTÔNIO DA SILVA SANTOS - R$ 14.850,00. CT 
Nº 00009/2013 - 31.01.13 - MARISIO DOS SANTOS ALVES - R$ 11.000,00. CT Nº 00010/2013 - 
31.01.13 - MARQUITO LOPES DA SILVA - R$ 13.200,00. CT Nº 00011/2013 - 31.01.13 - PEDRO 
WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS - R$ 17.600,00.

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 Parcelada 
de Combustíveis, Lubrificantes, Filtro de Óleo, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/
ou locados a esta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA - R$ 595.270,00.

Arara - PB, 06 de Fevereiro de 2013.

ERALDO FERNANDES DE AZEVÊDO 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de Combustíveis, Lubrificantes, Filtro de Óleo, para abastecer 

a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00003/2013. 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 Arara e: CT Nº 00021/2013 - 07.02.13 - 
HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA - R$ 595.270,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 01/2013

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de Livramento/PB, atendendo o disposto no 
Art. 21, da Resolução/CD/FNDE nº 38/2009, de 16/07/2009, TORNA PÚBLICO, por ocasião de não ter 
comparecido nenhum interessado do município, estamos estendendo o chamamento publico as cida-
des circunvizinhas como também a todo o estado da Paraíba, para conhecimento dos interessados, 
que está realizando aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no 
período de 02 de fevereiro a 02 de dezembro de 2013, com finalidade de apresentar Projeto de 
Venda de Gênero Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos 
fornecedores. As normas dos produtos deverão ser entregues até o dia 22 de março de 2013, até 
às 12:00:00h (doze horas), na sede da Prefeitura, no horário de 08:00h às 12:00h, Tel. 3477-1042.

Livramento/PB, de 14 de fevereiro de 2013

Neumany Cristina Soares de Araújo
Secretária de Educação e Cultura

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 

Livramento/PB, exarada todas às fls. do Processo de Inexigibilidade no 001/2013-IN, para contratação 
direta da pessoa Jurídica: Conplan Serviço de Contabilidade e Planej. Orçamento Ltda-ME, CNPJ 
nº 17.262.153/0001-00. Direito a: Prestar o serviço na Área Contábil, Área de Gestão, Área de 
Pessoal e Previdência, conforme projeto básico. Ratifico o valor total de R$ 84.000,00 (oitenta e 
quatro mil reais), pelos os 12 (doze) meses. Publique-se e cumpra-se. Livramento/PB, 25/01/2013.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 

Livramento/PB, exarada todas às fls. do Processo de Inexigibilidade no 002/2013-IN, para contratação 
direta da pessoa Jurídica: Livramento Combustíveis Ltda-ME, CNPJ nº 05.415.045/0001-34. Direito a: 
Prestar o fornecimento de 75.360 (setenta e cinco mil, trezentos e sessenta litros) de gasolina comum 
e o fornecimento de 150.000 (cento e cinqüenta mil litros) de óleo diesel comum, destinados aos 
veículos do município. Ratifico o valor total de R$ 560.565,60 (quinhentos e sessenta mil quinhentos 
sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Publique-se e cumpra-se. Livramento/PB, 08/02/2013.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 

Livramento/PB, exarada todas às fls. do Processo de Inexigibilidade no 003/2013-IN, para contratação 
direta da pessoa Jurídica: Danyel de Sousa Oliveira, Advogado OAB/PB N.º 12.493, portador do 
CPF: 009.079.974-73. Direito a: Prestar serviço na consultoria jurídica em favor da Prefeitura de 
Livramento/PB. Ratifico o valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), pelos os 12 (doze) 
meses. Publique-se e cumpra-se. Livramento/PB, 08 de fevereiro de 2013.

Livramento/PB, 14 de fevereiro de 2013.

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO No 001/2013-IN
Contratante: Prefeitura Municipal de Livramento/PB. Contratada: Conplan Serviço de Contabili-

dade e Planej. Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00. Objeto: Prestar o serviço na Área 
Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal e Previdência, conforme projeto básico. Valor Contratado: 
R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), pelos os 12 (doze) meses. Recurso: Próprios. Vigência: 
01 (um) ano. Dotação: Orçamento de 2013. Data da Assinatura: 04/02/2013. Partes Assinante: 
Carmelita Estevão Ventura Sousa (Prefeita) e Conplan  Serviço de Contabilidade e Planejamento 
Orçamento Ltda-ME (Empresário). Livramento/PB, 04 de fevereiro de 2013.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO No 002/2013-IN
Contratante: Prefeitura Municipal de Livramento/PB, CNPJ Nº 08.738.916/0001-55. Contratada: 

Livramento Combustíveis Ltda-ME, CNPJ nº 05.415.045/0001-34. Objeto: Prestar o fornecimento 
de 75.360 (setenta e cinco mil, trezentos e sessenta litros) de gasolina comum e o fornecimento de  
150.000 (cento e cinqüenta mil litros) de óleo diesel comum, destinados aos veículos do município. 
Valor Contratado: R$ 560.565,60 (quinhentos e sessenta mil, quinhentos sessenta e cinco reais e 
sessenta centavos).  Recurso: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Dotação: Orçamento de 2013. Data 
da Assinatura: 11/02/2013. Partes Assinante: Carmelita Estevão Ventura Sousa (Prefeita) e Dilson 
Leite de A. Filho (Empresário). Livramento/PB, 11/02/2013.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO No 003/2013-IN
Contratante: Prefeitura Municipal de Livramento/PB, CNPJ Nº 08.738.916/0001-55. Contratada: 

Danyel de Sousa Oliveira, Advogado OAB/PB N.º 12.493, CPF: 009.079.974-73. Objeto: Prestar ser-
viço na consultoria jurídica em favor da Prefeitura de Livramento/PB.. Valor Contratado: R$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais), pelos os 12 (doze) meses.  Recurso: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. 
Dotação: Orçamento de 2013. Data da Assinatura: 11/02/2013. Partes Assinante: Carmelita Estevão 
Ventura Sousa (Prefeita) e Danyel de Sousa Oliveira (Advogado). Livramento/PB, 11/02/2013.

Livramento/PB, 14 de fevereiro de 2013.

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

CNPJ (MF) No 08.764.284/0001-02
HOMOLOGAÇÃO) RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e

Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em atendimento a Co-
missão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 014/2013;

Considerando o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou 
na DISPENSA DE LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam,

   
RESOLVE:
HOMOLOGAR / RATIFICAR O PROCESSO No 014/2013
Ante o exposto, e o mais que constam dos autos, esta Comissão após parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município, recomenda a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do processo em apreço e a 
lavratura do Contrato em favor dos senhores:

1 - JOSÉ CLÁUDIO BATISTA DO NASCIMENTO, residente a Rua Antonio Pinto Ramalho s/n, cen-
tro, Santa Helena, Estado da Paraíba, para a prestação dos serviços de abastecimento d’água 
em diversas comunidades deste município, ao Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), MENSAIS,

2 - FRANCISCO SANTANA DE ALENCAR FILHO, residente à Rua do comercio, s/n Centro, Triunfo, 
também no Estado da Paraíba, para a prestação dos serviços de abastecimento d’água em diversas 
comunidades deste município, ao Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), MENSAIS. Totalizando o 
valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) MENSAIS e seu Total Geral o valor de R$ 28.000,00 
(vinte e oito mil reais).    

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)
SANTA HELENA, Estado da Paraíba, em 18 de fevereiro de 2013. 

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE CONTRATO
Data: 19.02.2013

PROCESSO                       No 014/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 001/2013

INSTRUMENTO: Contratação Direta de 02 (dois) veículos utilitários, acoplados com tanque de 
capacidade a partir de 5.000 litros, para abastecimento d’água em diversas comunidades deste 
município, conforme estiagem que assola nossa região neste Município.

PARTES:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA e .
JOSÉ CLÁUDIO BATISTA DO NASCIMENTO. . .. ............................R$ 14.000,00;
FRANCISCO SANTANA DE ALENCAR FILHO. . . . . . . .. . . . . . . . . R$ 14.000,00; 
OBJETO: Contratação Direta de 02 (dois) veículos utilitários, acoplados com tanque com 

capacidade a partir de 7.000 m³ de agua (CAMINHÃO PIPA), se obrigando a realizar percurso de 
120km por dia, de segunda a sábado, transportando e distribuindo água nos locais indicados em 
diversas comunidades deste município, conforme estiagem que assola nossa região, deste município. 
Subordinado a SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil 
reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 - - Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoas Físicas.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 02.03.2013.
SIGNATÁRIOS:
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS                            - Pela Prefeitura Municipal de SANTA 

HELENA.
JOSÉ CLÁUDIO BATISTA DO NASCIMENTO                  -  Pela Contratada
FRANCISCO SANTANA DE ALENCAR FILHO                 - Pela Contratada

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00015/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás 

de cozinha), com fornecimento parcelado, destinados a diversas secretarias do município. Data e 
Local: 13 de Março de 2013 às 13:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio 
Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 25 de Fevereiro de 2013

DIANA ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS No 00003/2013

OBJETO: Contratação de serviços de locação mensal de veículos, destinados a manutenção 
das atividades de diversas Secretarias do Município de Vieirópolis. Data e Local: 13 de Março de 
2013 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - 
Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 25 de Fevereiro de 2013

VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA
Presidente da Comissão

SILVEIRA & BEZERRA LTDA-ME – CNPJ No 06.210.628/0001-06, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação nº 
2447/2010/Proc. Nº 1010-004771 – Comercialização de Medicamentos – AC:81m2 – Centro – João 
Pessoa – PB – Processo:2013-000323/TEC/LO-4577.
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CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2013

Torna público que fará realizar através da pregoeira Oficiala e equipe de apoio, sediada na Avenida São Sebastião, 990 
– centro – são bento –PB, ás 08:00 horas dia 11 de março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, conforme termo de referencia. Recursos; previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas  dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3444-2262.

São Bento-PB, 20 de fevereiro de 2013.
Assisiane Dantas de Souza

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2013
Torna público que fará realizar através da pregoeira Oficiala e equipe de apoio, sediada na Avenida são Sebastião, 

990 – centro – são bento-PB, ás 10:00 horas dia 13 de março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM  VEICULO,  conforme termo de referencia. Recursos; previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal n° 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas  dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3444-2262.

São Bento-PB, 20 de fevereiro de 2013.
Assisiane Dantas de Souza

Pregoeiro Oficial

INTRAFRUT – Indústria Transformadora de Frutos S/A
CNPJ: Nº 08.972.622/0001-93

NIRE 253.0000.539-4
Edital de Convocação. Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia, para se reunirem em AGE, que se 

realizará às 09 horas, do dia 08 de março de 2013, na Sede Social da companhia, situada na Rua Agricultor Almerindo Luiz 
da Silva, nº 800, Distrito Industrial, João Pessoa-PB, CEP – 58.082.801, a fim de discutirem e deliberarem, sobre a seguinte 
ordem do dia, a) Retificação do Artigo Terceiro do Estatuto Social Concernente ao CEP do Endereço da Sede Social; b) Outros 
assuntos de interesse social. João Pessoa-PB, 25 de fevereiro de 2013. JOSÉ LEOVIGILDO DE MELO COELHO, Presidente 
do Conselho de Administração.

Prefeitura Municipal de Massaranduba
Aviso de licitação Pregão Presencial n° 005/2013
Objetivo: O objeto da presente licitação consiste na Aquisição parcelada de medicamentos da farmácia básica tendo em 

vista suprir as necessidades diárias dos usuários, bem como destiná-los as atividades da atenção básica e Secretaria de 
Saúde e seus programas no município.

Data da sessão: dia 11 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 7:00h às 11:00h.

Massaranduba-PB, 25 de fevereiro de 2013.
Dnusia Pereira Porto

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2013
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará licitação para a prestação dos serviços especializados em elaboração de projetos, na modalidade Pregão Presencial cuja 
abertura será realizada no dia 08.03.2013 às 15:00 horas, sob o critério de menor preço global. O Edital ficará a disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no Setor de Licitações deste Órgão, situado a Rua Antônio Ramalho 
Diniz, Nº 86, Centro – Ibiara – PB no horário de 07:00 às 13:00 horas.  Contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 25 de Fevereiro de 2013.
DENYZE GONSALO FURTADO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00004/2013
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2013, DO TIPO MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de materiais de 
construção, para restauração das Escolas Municipais das localidades: Gavião, Escuta, Imbira, João Pereira e Serra do Balde, 
do Município de Alagoa Grande, no dia 11/03/2013 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada À Rua Cônego 
Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 
às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até o dia 08/03/2013.

Alagoa Grande(PB), 25 de fevereiro de 2013.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2013
Comunicamos que devido a adequação e configuração do sistema de licitação, a licitação acima cujo objeto objetiva a 

Aquisição de Medicamentos e Material de Forma Parcelada, foi adiada para o dia 26/02/2013 ás 15:00 hs, no mesmo local. Os 
prazos constantes do edital tomam por base a presente publicação. Cubatí-PB, 25 de fevereiro de 2013. ADRIANO CUNHA 
DE SOUTO – Pregoeiro.

JOSÉ OSMAR CABRAL DE ARAÚJO – CNPJ Nº 07.377.739/0001-66, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 362/2013 em João Pessoa, 8 de fevereiro de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Renovação de um Galpão de Marcenaria, na Rua Projetada, 643, JTJ, QD 11 – Lot. Parque 
Esperança, Município de Cabedelo – PB. Processo: 2009-005647/TEC/LO-1716.

EDVALDO ALVES DA SILVA – ME - CNPJ Nº 13.961.866/0001-00, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 448/2013 em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2013 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio e Vendas de Artefatos de madeira, na Fazenda Boqueirão, S/N, Município de 
Gurinhém - PB. Processo: 2012-001358/TEC/LO-0617.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Pelo Presente Edital e em razão de endereço/pessoa não localizado(a) ficam convidados os seguintes Compromissários 

Compradores abaixo identificados, a comparecerem a sede da Ecobrança Administradora de Loteamentos Ltda, situada a Av Rio 
Grande do Sul, 1215 – Bairro dos Estados – João Pessoa – PB, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias  a contar da presente 
publicação a fim de regularizarem pendências referentes aos contratos infra enumerados do Loteamento PLANO DE VIDA sob 
pena de rescisão automática conforme contrato dos referidos instrumentos:
COMPROMISSARIO  CONTRATO(S)  QD LOTE(S)
Adriane Barroso de Medeiros  4812  39 920
Alberio Glaucio Soares Dos Santos  3783  29 668
Alberto Cesar Lins de Medeiros  3536/3537/3538/3583  29 665/680/681/679
Alex Pereira Batista  3842  25 548
Amaro Fiuza Chaves Neto  2464  13 326
Ana Maria Mota Alves Ribeiro  4862/4873  45 1078/1092
Andre Lima Veira  3752  27 618
Aristoteles Pessoa de Carvalho S. Maior  3137/3138  3 25 / 26
Astronadc Pereira  de Moraes  4847  44 1064
Bell-Civil Empreendimentos e Cons. Ltda  3810 / 3811  24 535 / 536
Bruno Cardoso de Farias  3532 / 3531  29 664 / 663
C&J Comercio e Construção Civil  4164/4166/4276/  4479/4478/4168 18 401/403/254/255/256/465
Carlos Roberto da Silva  4787  44 1069
Celsucon construcoes e I. Ltda-me  4932/4931/4930  27 630/569/599
Cicero Tragino Ferreira de Sousa  4943/4952/4950/4953  42 e 46 990/991/992/1118
Claudio Henrique Araujo  4853  3 35
Cristiane Gomes Meireles de Lima  3933  25 553
Danyella Silva Augusto Barreto  4290  34 819
Dasey  Maria Barbosa  4726  42 989
Edgar Rodrigues Muniz Neto  3461  29 687
Ednaldo Mendes Leite Filho  4348/4349/4297/4380  28 e 23 659/660/507/508
Eliane Medeiros do Amaral  4020  6 194
Elioneide Araujo de Souza Gonçalves  4949  6 162
Emanoel Pereira Gomes  3902/3909  24 517/518
Erica Alves Farias Pereira  3926/3927/3923  23 499/500/501
Gabriel Beserra Rego Luna  3923  25 549
Gilvandro Francisco da Silva  3720  29 675
Guilherme Silva Pires de As  4343  9 283
Jackson Moura de Oliveira  4973  3 23
Jaco de Lima Cavalcanti  3841  25 555
Jil Construtora LTDA-ME  3596/3597  31 753/755
John Herbert de Almeida  3711  30 721
Jose Clecio da silva  3817  33 794
Jose Maggyver do Nascimento  4058  43 1046
Jose Oligueto Silveira  3582  33 798
Jose Porfirio de Souza Neto  3772  32 770
Jose Ricardo Guedes Lins Filho  3808/3809  24 539/540
Jose Victor Lima Leite  5078  3 39
Josilene Felix da Silva  4724  22 493
JR Construções Ltda  3465/3464  31 746/748
Keyla Toscano de Franca  2470  19 424
Larissa Inocencio Borges Aragão  4809/4808/4963/4964  40 946/947/930/931
Leonardo Jose da Costa Silva  3746  25 542
Lucia Pereira da Silva  4936  28 646
Luiz  Quirino Pessoa Netto  4981/4980  41 964/963
Luiz Antonio Calixto dos Santos  4388  28 658
Luiz Ricardo Gonzaga Ferreira  4731/4736  43 1029/1028
Manoel Costa Frazão Junior  2475/2474/2427  18 405/406/422
Manuel Cesario da Silva  2427/2426  19 433/435
Maria de  Lourdes dos Santos Silva  4360  3 47
Maria Monica Lucena  3452/3453  34 815/817
Mario Luis Freire da Silva  5088  39 911
Nivaldo Britto Cavalcanti  4872/4859  6 164/165
Obede Bastos de Oliveira  3739  24 532
Odebis  Bastos de Oliveira  4346  6 196
Osemar Cleber da Silva Filho  4694  44 1075
Paulo Roberto Souto de Araujo  3806  24 538
Rafael Mateus da Silveira e Silva   4469  5 137
Raissa Rabelo Mendes Pires  4299  9 285
Ramom Maciel Filho  4052  44 1053
Raphael Gomes de Araujo  4664  41 984
Raphaela Arruda e Silva  4499  3 31
Renato costa Feliciano   3844/3845/3846/3847/3858/3843 28 639/640/641/642/643/504
Reobote Construtora Ltda  3863  25 552
Rodolfo Pereira Quitino   4595/4673  43 1026/1027
Samara Alves Mendonca  2453  14 345
Simonides Cavalcante de Araujo  3904  30 706
Sonia Maria de Carvalho da Silva  4158  7 234
Suellen Oliveira da Silva  4970  39 893
Tereza Raquel Sabino Pereira  4933  46 1119
Viviane Carla Lima da Costa  3543/3545  30 716/717

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

REGISTRO CGE Nº. 13-00184-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação, na modalidade Concorrência nº. 004/2013, do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa para 
execução de serviços sistemáticos e continuados de engenharia para extensões de redes de distribuição de água, preparação 
de valas para a execução de ramais prediais de água, preparação de valas para tomadas de vazamentos em adutoras, redes 
de distribuição e ramais prediais de água, recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos e outros serviços afins 
na cidade de Patos e demais localidades, pertencentes à Gerência Regional das Espinharas, no Estado da Paraíba. Abertura: 
02/04/2013 – às 09:00 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, 25 de fevereiro de 2013.
Lucio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

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

Registro na CGE Nº 13-00179-3
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela Decisão PRE N. 004/2013, 

torna público que no dia 12 de março de 2013, às 09:00 horas, na sala de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial 
nº. 008/2013. Objeto: contratação de serviços de recuperação de peças e equipamentos, substituição com instalação de 
peças, componentes, equipamentos, lubrificantes sejam válvulas, sistemas de comando e acompanhamentos das comportas 
dos filtros, equipamentos, tubulações e lubrificadores, responsáveis pela operação da Estação de Tratamento de Água - ETA 
da cidade de São Bento, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano 
Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O 
Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

                                                                                                                     João Pessoa, 22 de fevereiro de 2013.
João Santos de Menezes 

Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONJUNTO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Ficam os Senhores Acionistas e conselheiros do Conselho de Adminis-
tração da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convidados a 
participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 08 
março de 2013, às 11h00 (onze horas) em primeira convocação e às 11h30 
(onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser realizada na 
sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento 
superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 - Deliberação sobre a situação jurídica/administrativa do Polo Turistico 
Cabo Branco em face da criação do grupo de trabalho pelo Ato Governa-
mental n. 5.549 de 03 de fevereiro de 2013.

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2013.
GILBERTO CARNEIRO DA GAMA

Representante do Acionista Majoritário

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N019/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 

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

Registro de preços para contratação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de roda e de óleo, destinado a Diversos Orgãos, 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 - 13-00175-0

João pessoa, 25 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
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Seca deixa 18 açudes em 
situação crítica na PB
Reservatórios apresentam 
menos de 5% da capacidade 
de armazenamento de água

Dezoito dos 121 açudes 
monitorados pela Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa-PB) estão em si-
tuação crítica, com menos de 5% 
do volume total. Só na cidade de 
Teixeira, localizada no Sertão, 
três reservatórios estão prati-
camente secos - Bastiana, com 
3%; Sabonete, com 2,8%; e São 
Francisco II, com apenas 0,6%. 
A esperança é que a partir do 
próximo mês, a situação comece 
a ganhar novos contornos com a 
chegada das chuvas. Enquanto 
isso, o homem do campo conti-
nua sendo castigado, e o abaste-
cimento das cidades dependen-
do de carros-pipa. 

Em Monteiro e São José do 
Sabugi, ambos localizados na 
região da Borborema, os açudes 
Serrote e São José IV, respecti-
vamente, zeraram suas reservas 
de água. O açude Ouro Velho, 
no município de Ouro Velho, 
está com volume abaixo de 1% 
(0,6%) e em São João do Rio do 
Peixe, o açude Chupadouro I tem 
0,4% de sua capacidade total. 

No município de Barra de 
São Miguel, no Cariri paraibano, 
o açude Bichinho soma 4,2%; o 

manancial Cachoeira da Vaca, 
na cidade Cachoeira dos Índios, 
Sertão do Estado, tem 4,5% do 
volume total; e o açude Albino, 
em Imaculada, também na re-
gião do Sertão, tem 4,2%. 

“A perspectiva é que a partir 
do mês de março, quando começa 
o ciclo chuvoso que prossegue até 
junho, ocorram chuvas suficientes 
para a recarga destes açudes. Na 
região de Patos, especialmente 
em Teixeira, os reservatórios es-
tão vazios, e a população sendo 
abastecida por caminhões pipa”, 
observou o diretor executivo de 
Acompanhamento e Controle da 
Aesa-PB Porfirio Loureiro. Ainda 
segundo o levantamento do ór-
gão, 33 reservatórios têm menos 
de 20% do volume total e estão 
em observação; os 72 demais ain-
da mantêm a capacidade armaze-
nada superior a 20% do total. 

Previsão do tempo
Nos meses de janeiro e feve-

reiro de 2013, as chuvas foram 
irregulares na Paraíba, com to-
tais oscilando em torno da mé-
dia histórica. A partir de março, 
haverá uma melhoria das con-
dições atmosféricas, trazendo 
precipitações  para o Estado. É 
o que consta na análise do setor 
de meteorologia da Aesa-PB.

Por enquanto, as chuvas se 
concentram na região do Sertão, 
mas têm ocorrido em vários pon-
tos do Estado, sempre acima da 
média. Em municípios localiza-

dos no Sertão e Alto Sertão, as 
chuvas têm animado o homem 
do campo. Em Riacho dos Cava-
los, por exemplo, o acumulado do 
ano é de 236 milímetros; em Ca-
tolé do Rocha, 194,1 mm; em Car-
rapateiras, o volume de chuvas 
registrado este ano é de 181,6 
mm; em Coremas, foram 151,2 
mm de chuvas até agora. No Bre-
jo, a cidade de Bananeiras somou 
122,2 milímetros; em Monteiro, 
no Cariri, foram 102,3 mm; já em 
Alhandra, no Litoral, foram 165,2 
milímetros de precipitações.

Um relatório divulgado pelo 
Instituto Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet) aponta que as chan-
ces das chuvas ficarem abaixo do 
normal na Paraíba são de 40%; 
dentro do padrão normal, o per-
centual seria de 35%, e acima da 
média histórica, a possibilidade 
seria de 25%. Porém, o meteoro-
logista da Aesa-PB destacou que 
a metodologia usada por cada 
órgão para fazer a previsão do 
tempo é distinta. 

“Não estamos esperando 
estiagem geral em 2013. A pers-
pectiva é de que haja uma me-
lhora no quadro de chuvas. Este 
cenário está se confirmando 
gradativamente com as chuvas 
espalhadas por várias regiões do 
Estado”, disse o meteorologista 
Alexandre Magno. A temperatu-
ra também deve se manter den-
tro da normalidade, variando 
entre um grau centígrado acima 
ou abaixo. 

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Açudes que resistirAm à secA

Açude  Município                                Volume atual (%)

Chá dos Pereiras Ingá   91,7

Olho d’Águ  Mari   91,6

Marés  João Pessoa  90,7

Jangada  Mamanguape  87,2

Massaranduba Massaranduba  86,5

Massaranbuba Sindô Ribeiro  86,4

São Salvador Sapé   82,2

Brejinho  Juarez Távora  82,2

São Sebastião  São Sebastião de Lagoa de Roça 82,1

Fonte: Aesa-PB.

Açudes em situAção críticA

Açude                                       Município                    Volume total (%)

Bichicho  Barra de São Miguel  4,2

Cachoeira da Vaca Cachoeira dos Índios  4,5

Albino   Imaculada  4,2

Carneiro   Jericó  3,4

Serrote    Monteiro  0,0

Ouro Velho   Ouro Velho  0,6

Caribeiras   Picuí  2,7

Prata II   Prata  2,4

Serra Branca I  Serra Branca 4,7

São José IV  São José do Sabugi 0,0

São José III  São José dos Cordeiros 5,0

Chupadouro I  São João do Rio do Peixe 0,4

São Mamaede  São Mamede 4,6

Novo II   Tavares  4,8

Bastiana   Teixeira  3,0

Sabonete   Teixeira  2,8

São Francisco II  Teixeira  0,6

Várzea   Várzea  3,1              

Situação dos reservatórios

Fonte: Aesa/PB. 
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