
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
24o  Mín.

36o   Máx.
21o  Mín.

38o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,973 (compra) R$ 1,973 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,050 (venda)
EURO   R$ 2,589 (compra) R$ 2,591  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

05h49

18h04

2.5m

2.5m

baixa 11h47 0.2m

l Projeto Espep Itinerante oferece cinco cursos em Uiraúna no mês de março

l Curso Pré-Vestibular da UFPB em Bananeiras inscreve a partir de amanhã

l Prazo para pagamento do IPVA de veículos com placas finais 3 e 4 termina hoje

l Funjope faz seleção hoje de elenco e bailarinos para a Paixão de Cristo 2013

Ano CXX
Número 023

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Estado vai realizar campanha 
de valorização das mulheres

A Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana vai desenvolver mais 
de 50 ações dentro da progra-
mação do Dia Internacional 
da Mulher. A programação 
será lançada no próximo dia 
5 de março. PágINA 4

jornalauniao.blogspot.com

Pagamento do 
IPTU tem prazo 
prorrogado 
até 8 de março

Transatlântico 
europeu inclui
Cabedelo na 
rota de cruzeiros

O prazo para pagar o 
IPTU e a TCR de João Pes-
soa em cota única com 
desconto de 15% que ter-
minava hoje foi prorrogado 
pela PMJP até o próximo 
dia 8 de março. PágINA 14

O transatlântico Louis 
Aurea, da BCR Braziliens 
Cruises, com capacidade para 
900 passageiros, vai incluir o 
Porto de Cabedelo na sua rota 
durante os meses de novem-
bro e dezembro. PágINA 17

O papa Bento XVI se despediu ontem dos fiéis no Vaticano e falou 
que tem consciência da “gravidade” da renúncia. PágINA 20

Hospital de Trauma realiza o projeto “saúde sem Fronteiras” com atendimento à população na orla da capital PágINA 9

Vereadores vão eleger na próxima quarta-feira a Mesa Diretora para o biênio 2015/2016 PágINA 17

FOTO: Ortilo Antônio
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PágINA 3

Juiz Fabiano Moura 
afirma que a redução 
da maioridade não 
diminuirá a violência

ENTREVISTA

Francisco Milhorança vai
expor a partir de amanhã 
na Energisa PágINA 5

Reciclagem de lixo eletrônico cresce 62,5% na PB PágINA 13

Bento XVI deixa hoje 
o comando da Igreja

 Zé Trovão lança 
o terceiro CD 
da carreira, Já 
Acharam Walter?

iMpOsTO TuRisMO

Nublado com 
chuvas ocasionais

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

Deputados federais aprovam 
o fim do 14o e 15o salários

CoNgRESSo NACIoNAL

PágINA 25PágINA  7

Câmara de JP antecipa eleição



                       

Não só aos católicos e nem aos 
cristãos, mas com certeza a todas as 
pessoas providas de solidariedade 
humana, comoveram muito as cenas 
de ontem em que o Papa Bento XVI, 
acenando para a multidão, percorreu 
lentamente, a bordo do papamóvel e a 
pé, a Praça São Pedro, em Roma, onde 
presidiu uma audiência histórica – a 
última do seu pontificado – para se 
despedir dos fiéis que o ovacionavam. 

Bento XVI dedicou boa parte des-
ses últimos dias às orações e medita-
ção. Na cerimônia de ontem, pronun-
ciou, como Papa, as últimas palavras 
públicas aos fiéis. “Agradeço por es-
tarem presentes neste dia”, disse, ao 
revelar a comoção que o acometia no 
momento do último pronunciamen-
to à comunidade católica. “Como o 
apóstolo Paulo, eu também sinto em 
meu coração que preciso agradecer a 
Deus”.

Foi um pronunciamento tocante. 
Ele admitiu que em oito anos à frente 
da Igreja Católica viveu momentos de 
alegria e também momentos difíceis. 
“Estou comovido. Vejo que a Igre-
ja está viva. O Senhor me colocou ao 
lado de muitas pessoas que sempre 
estiveram próximas a mim. A amizade 
dos cardeais foi essencial. Todos fo-
ram para mim uma fonte de seguran-
ça confiável”, afirmou o pontífice.

Sobre a sua renúncia ao papado, 
afirmou que o tinha feito “com pro-
funda serenidade de espírito”, e que a 
decisão tomada foi a mais correta, não 

para o bem dele, mas para o bem da 
Igreja. “Sou consciente da gravidade e 
novidade de minha renúncia. Amar a 
Igreja também significa a coragem de 
fazer escolhas difíceis”. 

Mas terminou o discurso dizen-
do que continuará acompanhando 
o caminho da Igreja com o coração 
e com orações. Apesar de sua visível 
debilidade física, Bento XVI, que por 
decisão do Vaticano continuará a ser 
tratado com este nome, mantém um 
estado de plena lucidez e sabe que os 
grandes problemas enfrentados hoje 
pela Igreja não desaparecem apenas 
com a sua saída de cena. 

Questões que envolvem desvios 
de recursos, disputa de poder e os já 
famosos casos de pedofilia terão de 
ser enfrentados com firmeza pelo seu 
sucessor. Os cardeais que serão con-
vocados para eleger no novo Papa ha-
verão de considerar – ao menos é isto 
que se espera – o difícil momento que 
vive a Igreja. 

Católicos do mundo inteiro, es-
pecialmente do Brasil e, particular-
mente, da Paraíba, almejam que a 
renúncia de Bento XVI sirva, entre 
outras coisas, para alertá-los da gra-
vidade deste momento. Afinal, para 
que a Igreja viva, como quer o pontí-
fice renunciante, o Vaticano não pode 
continuar acobertando pedófilos e se 
engalfinhando na disputa de poderes. 

O gesto do Papa, humildemente 
abdicando do trono de São Pedro, não 
pode ter sido em vão. 

Tenho um amigo – bota amigo nisso 
–, um excelente amigo, que fez um trans-
plante de coração de porco. Não foi um 
transplante integral, mas parcial, pois só 
algumas válvulas foram transplantadas. E 
não foi exatamente de porco, mas de porca, 
que é mais longeva e suas válvulas ofere-
cem maior duração. Tem sido um sucesso.

O coração de porco tem sido usado 
nesse tipo de transplante por ser, do reino 
animal, o mais parecido com o coração 
humano. Outro amigo nosso, Murilo 
Campelo (filho do ex-governador de Per-
nambuco Neto Campelo), ligado à área da 
agricultura e pecuária, dizia que o coração 
do porco tinha essa semelhança com o do 
ser humano porque havia uma afinidade 
geral entre os dois seres.

O fato é que meu amigo que recebeu 
o transplante ficou bom de suas mazelas. 
Ele havia tido um passamento quando 
subia a ladeira da Rua General Ozório. 
Deu uma bilola e caiu na calçada, apaga-
do. Populares chamaram o Samu e ele 
foi transportado para o hospital, onde o 
Dr. Maurílio Onofre, considerado um dos 
melhores cirurgiões cardíacos do Brasil, 
fez o procedimento.

E fez bem feito. Uma das caracte-
rísticas desse meu amigo era ter um 
bom coração, generoso e aberto para os 
necessitados e desamparados. Depois do 
transplante das válvulas da porca, aí é que 
ficou bom, quero dizer, mais gente boa 
ainda. Ficou mais humilde, sem qualquer 
traço de vaidade ou orgulho, pois é filho 
de família tradicional da zona rural, aris-
tocrata de várias gerações.

Trata-se de um intelectual de extre-
ma coragem: foi voluntário para o corpo 
internacional que ocupou o Canal de Suez 
na década de 1950. Foi violinista da Or-
questra Sinfônica e secretário do Partido 
Comunista do Brasil. Poliglota, ensinou 
várias disciplinas universitárias, inclusive 
a este escriba que vos fala. Atualmente, 
converso à fé de Lutero, é pastor adjunto.

Não devo dizer seu nome, para não 
ferir sua modéstia. Ele prefere a glória e 
a graça do anonimato depois que aceitou 
o evangelho. Admite que ficou com o 
coração mais brando ao ouvir a pregação 
da verdade. Mas eu acho mesmo que a 
palavra da salvação, a luz da fé, entrou no 
seu coração depois que recebeu as válvu-
las da porca.   

Editorial

Um
Emmanuelle, meu amor

O último dia do Papa

Coração de porco

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

Ela não era assim uma Marie Laforêt , uma Jean Seberg ou uma 
Anna Karina, mas deixou a sua marca na nouvelle-vague”

O coração de porco tem sido usado nesse tipo de transplante por 
ser, do reino animal, o mais parecido com o coração humano”
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UN
O repasse do  3º decêndio  do Fundo 
de Participação dos Municípios, que 
cai hoje na conta das prefeituras, já 
descontada a retenção do Fundeb,  é 
4,1% menor do que a estimativa di-
vulgada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional no começo do mês. Apesar 
disso, o mês fechou com um resul-
tado positivo.
Já a estimativa para o mês de março 
é que ocorra uma redução de 32% 
em relação a fevereiro; e em abril, 
um aumento de 22% em relação ao 
valor de março. O bom desempenho 
do FPM de fevereiro é em boa parte 
reflexo da alta arrecadação do Im-
posto de Renda no mês de janeiro, 
que teve um crescimento de 10,5% 
em relação ao mesmo período do 
ano passado.

A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal devem gastar juntos R$ 8,5 
bilhões, o equivalente a R$ 23 mi-
lhões por dia. O valor é semelhante 
a todo o orçamento autorizado para 
a cidade de Belo Horizonte (MG) em 
2012 – R$ 8,8 bilhões e aos dispên-
dios integrais de seis ministérios: 
Cultura, Pesca, Esporte, Turismo, Meio 
Ambiente e Relações Exteriores.

FPM MELHORA

ESTE É O PREÇO

EXTINTO CONDENADO

PREPARATIVOS

Ao tomar conhecimento de que o 
Senado Federal fará sessão espe-
cial dia 18 de março, para homena-
gear o ex-senador Ronaldo Cunha 
Lima, o senador José Agripino 
(DEM-RN), presente ao plenário, 
externou todo o carinho que tinha 
pelo amigo: “Só não estarei aqui se 
chover canivetes”.
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O cinema também tem seus deuses, 
e eles são tão ciosos da sua reputação e 
dos seus poderes quanto os deuses do 
Olimpo. E ai de quem ousar desafiá-los! 
Ou  vocês acham que a moça ganhadora 
do Oscar de melhor atriz, domingo pas-
sado, em Hollywood, levou aquele tombo, 
quando se dirigia para receber a esta-
tueta, só porque tropeçou no edredom, 
quero dizer, no vestido?

Eu acho que não. Para mim, Jennifer 
Lawrence (de “O Lado Bom da Vida”) deu 
uma queda e foi ao chão por obra e graça 
de seres superiores que reverenciavam 
naquele instante Emmanuelle Riva, a 
grande injustiçada na premiação da ca-
tegoria a que fora indicada por seu papel 
no filme “Amor”.

Bom, aqui cabe um flash-back. 
Emmanuelle Riva entrou na minha vida 
no ano de 1962, quando estreou em João 
Pessoa  “Hiroshima Meu Amor”, do qual 
ela era protagonista. O filme de Alain 
Resnais inaugurava o Cinema de Arte 
criado pelo Cine Clube Charles Chaplin, 
do glorioso Liceu Paraibano, em históri-
ca exibição no Cine Bela Vista, no bairro 
de Cruz das Armas. Uma noite para não 
esquecer: pela façanha dos meninos do 
Liceu (à frente Paulo Melo, presidente 
do Cine Clube, sob a batuta do maestro 
Pedro Santos) e pelo recorde de público 
nas duas memoráveis sessões contínuas.

Dissecando o relacionamento entre 
uma atriz francesa e um arquiteto japo-
nês estigmatizados, emocionalmente, por 
traumas da explosão nuclear, devo lem-
brar que “Hiroshima Meu Amor” não era 

um filme “fácil”. Pelo contrário. A aborda-
gem do tema da memória sob o prisma 
da metafísica (na época, eu era metido 
a entender essas coisas; hoje, não), feita 
em linguagem francamente anticonven-
cional, tornava o filme, “neurótico”  - na 
leitura de um crítico cujo nome não me 
ocorre agora.  No meu entender, hermé-
tico, devido ao tratamento intimista do 
ambíguo conflito psicológico entre os 
personagens.

Só que uma imagem mais alto se 
alevantava em meio ao intimismo do 
drama: a de Emmanuelle Riva, de sóbria 
e encantadora beleza. Ela não era assim 
uma Marie Laforêt, uma Jean Seberg ou 
uma Anna Karina, mas deixou a sua mar-
ca na nouvelle-vague, justo em razão do 
seu desempenho (e da sua presença cê-
nica) no filme de Resnais.  E nunca mais 
a sua imagem em “Hiroshima...” sairia da 
minha memória.

Revendo-a domingo, aos 86 anos 
de idade, em cena de “Amor” mostrada 
na transmissão da entrega do Oscar (e 
que cena impactante!), senti pulsar na 
lembrança o meu velho amor por Emma-
nuelle. Como se fosse a primeira sessão 
do Cinema de Arte no Bela Vista. E como 
torci para que recebesse o Oscar de me-
lhor atriz na noite do seu aniversário (ela 
é de 24 de fevereiro de 1927)!  A Acade-
mia de Hollywood negou-lhe a estatueta. 
Os deuses do cinema, porém, foram à 
forra e deram uma rasteira na moça que 
ganhou o prêmio. Não chegou a ser o fi-
nal feliz que eu esperava, é verdade, mas 
terminou sendo doce a amargura.

A Sudene reúne na próxima 
segunda-feira, Comitê Técnico 
para discussão e fechamento 
da Pauta da XVII Reunião Ordi-
nária do Conselho Deliberativo, 
que está prevista para ser rea-
lizada na sexta-feira, dia 22 de 
março, em Natal, no Rio Grande 
do Norte.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estadual decidiu, por unanimidade, 
dar provimento ao Recurso de Apelação Cível  reformando a sentença do juízo da 
2ª Vara da Comarca de Campina Grande, que havia condenado o jornal Diário da 
Borborema a pagar a quantia de R$ 6 mil, a título de indenização por danos morais, 
a Luiza Mota Barros. Só que, o Diário da Borborema, órgão dos Diários Associados 
na Paraíba, fechou as portas há um bom tempo, a exemplo do jornal O Norte.
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Novidade no mercado de telefo-
nia móvel! Operadora Oi lançou o 
Oi IP Connect Sat, um serviço de 
conexão à internet via satélite, 
voltado para empresas localiza-
das em áreas remotas. Parece ser 
uma solução adequada para as 
empresas que atuam no setor da 
agropecuária.

SOS CAMPO Esta coluna, que tanto aborda a 
questão das calçadas abandonadas 
prejudicando os pedestres, saúda o 
livro lançado, esta semana em Reci-
fe, pelo técnico Francisco Cunha, da 
TGI Consultoria. A publicação aborda 
o tema à luz do urbanismo no século 
21 e o  próprio titulo diz tudo: “Cal-
çadas – O primeiro degrau da cida-
dania urbana”.

AS CALÇADAS



Fabiano Moura de Moura
 Juiz coordenador da Infância e da Juventude TJ

Redução da maioridade 
não diminuirá a violência

juiz Fabiano Moura de Moura, coordenador da Infância e da Juventude do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, não vê a redução da maioridade penal como 
solução para o problema da violência envolvendo menores de idade.  No 
seu entendimento, a adoção de políticas públicas é mais eficaz para evitar 
que os menores pratiquem ações em conflito com as leis do que a redução 
da maioridade penal. “O que a sociedade quer é que esses adolescentes 
reformulem seus valores e não voltem a cometer a infração. Então a solução 
não é reduzir a idade, mas aplicar as medidas socioeducativas já previstas nas 
leis em vigor, de modo que eles não voltem a praticar infração”, disse Fabiano, 
em entrevista ao jornal A União. Segundo o magistrado, as leis brasileiras já 
colocam a criança e o adolescente no patamar da maior importância, o que 
falta é aplicar as leis, ou seja, cumprir o que está nas leis. 

A redução da maioridade penal 
tem ocupado o centro dos deba-
tes, qual sua opinião sobre o as-
sunto?

Eu sou contra, por uma questão 
muito simples: não resolve o proble-
ma. Hoje nós já estamos falando de 
crianças com oito anos já envolvidas 
no processo de práticas que estão 
contrárias à legislação e se isso fosse 
à solução do problema estaria muito 
fácil de resolver. A questão não é essa, 
a questão envolve aspectos de uma 
ordem conjuntural muito mais inten-
sa e, portanto, precisa de um estudo 
maior sobre isso. 

O que precisamos repensar é a 
forma como estão sendo tratados os 
adolescentes que entram no sistema. 
Porque quando você pega uma esta-
tística constata que mais de 90% ou 
quase a totalidade dos internos volta 
à prática da infração. O que quere-
mos é uma medida socioeducativa 
que possibilite ao adolescente voltar 
ao convívio social e que não volte à 
prática da infração. O que a socieda-
de quer é que esses adolescentes não 
voltem a fazer a infração. Então a so-
lução não é reduzir a idade, porque 
isso não vai solucionar absolutamen-
te nada; a solução é como devemos 
agir para aplicar medidas socioedu-
cativas de modo que eles não voltem 
a praticar o ato infracional. 

O aumento das infrações en-
volvendo crianças e adolescentes 
justificaria algum tipo de mudança 
na legislação em vigor?

Não. A legislação inclusive foi 
mudada na forma, na nova lei do 
Sistema Nacional de Atendimen-
to Socioeducativo - Sinase que fala 
do jeito de tratar e como fazer com 
que esses adolescentes possam ter 
a condição de uma reestruturação e 
voltar ao convívio social. A mudan-
ça da legislação já ocorreu. Agora, o 
que está faltando, na verdade, são 
os poderes públicos agirem de uma 
forma que possa fazer com que a 
criança que entre no sistema tenha 
os seus direitos garantidos e possa 
viver todo um processo de retorno à 
sociedade, sem que volte a essa ten-
dência infracional.

O que ainda é preciso fazer 
para reverter essa situação de 
cada vez mais crianças estarem 
hoje cometendo atos infracionais?

Veja, é como eu disse, a questão 
é estrutural. Temos que envolver os 
vários setores, porque estamos falan-
do a respeito da estrutura, principal-
mente com relação a questões educa-
cionais, culturais e relativas à saúde. 
É preciso que os valores que esta-
mos passando para essas crianças e 
adolescentes garantam, no espaço 
da sua comunidade, um ambiente 
saudável para o seu desenvolvimen-
to. As questões sociais precisam ser 

tratadas por meio de uma atuação 
sistêmica de todos os profissionais 
da área.  Não será a redução da idade 
penal que vai gerar esse feito, em ab-
soluto, o que vai gerar é a adoção de 
políticas públicas. Está faltando po-
líticas públicas que capacitem e que 
permitam o desenvolvimento saudá-
vel da criança e do adolescente para 
que, uma vez entrando no sistema, 
ele possa ter garantido todos os seus 
direitos para uma reformulação dos 
seus valores.

No caso das medidas socio-
educativas atuais, elas ajudam a 
resolver o problema ou seria pre-
ciso encontrar novas alternativas?    

Não. A legislação, repito, com 
relação à nova lei do Sinase, traz 
respostas significativas importantes 
para o enfrentamento da questão. O 
que falta é a aplicação da lei.  Essa 
legislação é atualíssima e traz bons 
resultados, porque ela garante todo 
um acompanhamento e um favoreci-
mento para a criança e o adolescente. 
No caso da medida socioeducativa, 
ela tem o cuidado devido para uma 
reorganização do adolescente em 
seu pensamento, na sua prática e na 
sua conduta. Então, o que é que falta? 
Falta atuação, a legislação nós temos.

O local onde os jovens infra-
tores são internados ajuda em sua 
recuperação e inserção social?

A situação atual das instituições 
de internação não é das mais favo-
ráveis para que o interno tenha um 
bom processo de reestruturação e 
crescimento. E isso é uma realidade 
nacional. Para reverter o quadro des-
se ambiente hostil e desfavorável à 
recuperação do interno é fundamen-
tal a adoção de um processo de hu-
manização. 

Outra coisa, a lei do Sistema Na-
cional de Atendimento Socioeduca-
tivo - Sinase prevê qual a estrutura 
apropriada para que um adolescente 
seja interno e, também, mais do que 
isso, prevê o cuidado, as relações, os 
profissionais que atuarão e de que 
modo devem atuar. Essa nova lei, que 
é um avanço significativo, precisa ser 
cumprida, efetivada. Leis nós temos, 
o que está faltando agora é ação, é po-
lítica pública capaz de fazer cumprir 
aquilo que a lei está dizendo.

Com relação às medidas so-
cioeducativas, o senhor pode falar 
um pouco sobre elas?

Cada caso é um caso e depende 
também da gravidade da infração 
praticada. Quando um adolescen-
te vai para o sistema é feito o plano 
individual de atendimento, o PIA. A 
partir da realidade da situação é que 
é traçado uma estratégia de como vai 
se agir com relação ao adolescente. 
Existe a possibilidade de uma inter-
nação ou de outras medidas como 

a de semiliberdade, a de liberdade 
assistida, a de prestação de serviços 
à comunidade e a de advertência, 
dependendo também, claro, da gra-
vidade da infração. Mas, o funda-
mental é considerar cada caso como 
um caso, o que gerou a prática da 
infração, de onde vem isso e como é 
que você compreende o comporta-
mento, a partir de uma visão que se 
lança sobre o próprio adolescente. 
Cada caso vai ser um caso. Às vezes 
você se depara com uma realidade 
familiar difícil; às vezes com relações 
comprometidas por problemas neu-
rológicos e por transtornos compor-
tamentais do infrator. Cada situação 
é uma situação, nenhum caso é igual 
ao outro, porque ninguém é igual. So-
mos todos diferentes e precisamos 
analisar cada caso e aplicar a medida 
adequadamente.

O que leva o menor a ser um 
infrator é a falta de estrutura e 
orientação familiar?

A realidade familiar é importan-
te para o desenvolvimento da criança, 
mas transferir para os pais, ou para 
uma realidade apenas familiar, um 
desvio de comportamento é reduzir 
uma realidade, porque o adolescente 
sofre influências vindas de várias di-
reções. Ele é influenciado na comuni-
dade e na escola, de várias maneiras. 
Às vezes você tem numa casa, numa 
mesma família, com vários filhos, um 
que pratica infração e outros não. É 
claro que o papel de educação, de for-
mação que os pais têm, que a família 
tem, é fundamental. Isso é inegável em 
todos os estudos, mas os pais não são 
autores das decisões dos filhos, já que 
é própria da liberdade de cada pessoa, 
a atribuição de decidir como vai agir. 
Não é possível negar a importância de 
todas as relações que o adolescente 
tem para além da sua família.

  
O que está sendo feito para 

que os menores não fiquem vul-
neráveis ao assédio dos crimino-
sos e não cheguem à prática de 
infrações?

Olha, o assédio do criminoso é 
um aspecto, a influência de pessoas 
envolvidas ou de amigos também é 
uma realidade, de forma que a influ-
ência é multifatorial. O Tribunal de 
Justiça, através da nova gestão, esco-
lheu a criança e o adolescente como 
prioridade de atuação e intervenção. 
Em breve, o Tribunal de Justiça vai 
lançar, mais precisamente em maio, 
um projeto de enfrentamento, con-
trole, monitoramento, orientação e 
também de punição ao uso do álcool 
por crianças e adolescentes. 

O álcool é considerado a porta 
de entrada para todas as outras dro-
gas. Temos estatísticas aqui absur-
das. Em João Pessoa, por exemplo, 
de acordo com o IBGE, as crianças 
começam a usar álcool com 12,8 

O

anos de idade, ou seja, nem 13 anos 
de idade. Estamos já na fase de exe-
cução prévia de planejamento para 
uma grande campanha que envol-
verá toda a sociedade. Em maio es-
taremos deflagrando uma grande 
campanha de conscientização e de 
orientação, mas também de puni-
ção aos responsáveis pelo acesso do 
menor às bebidas alcoólicas. Será 
um trabalho que vai necessitar que 
todos estejam de mãos dadas para o 
enfrentamento de algo que chama a 
atenção pelas estatísticas.

Até que ponto os jogos ele-
trônicos, a televisão e a internet 
podem influenciar desvios de con-
duta de crianças e adolescentes?

Tudo depende do uso dessas 
ferramentas.  Cabe aos pais verificar 
se aquela atividade é adequada para 
a idade da criança e do adolescente. É 
importante que as crianças e adoles-
centes tenham acesso às novas tec-
nologias, atualmente ferramentas in-
dispensáveis. No entanto, para evitar 
desvios de conduta e excessos, é pre-
ciso acompanhamento e orientação 
com relação ao uso. Os pais devem 
estar atentos para saber se aquilo 
está fazendo bem ou mal, principal-
mente seguindo a primeira dica que é 
olhar a classificação da programação 
ou mesmo da classificação da utiliza-
ção daquele jogo eletrônico. 

O curso profissionalizante 
seria uma solução para facilitar o 
acesso dos adolescentes ao pri-
meiro emprego e afastá-los dos 
atos infracionais?

Sim. Existem planos, dentro do 
próprio - Sistema Único de Assistên-
cia Social - Suas, que possibilitam o 
trabalho em determinada idade, para 
que o adolescente trabalhe na con-
dição de aprendiz e possa desenvol-
ver técnicas com relação à atividade 
exercida. O que não se pode permi-
tir é que o trabalho seja feito como 
uma forma de exploração. Temos o 
- Programa de Erradicação do Tra-

balho Infantil, - Peti para proteger as 
crianças, e o Projovem Adolescente, 
políticas públicas que dão resultado. 
O que precisamos é conscientizar e 
desfazer a ideia que muitas pessoas 
têm de que estão fazendo um bem 
ao filho quando o colocam para tra-
balhar muito cedo. Desenvolver a ca-
pacidade para que o jovem cresça no 
processo de formação e educação é 
importante, mas transferir para uma 
criança ou um adolescente a respon-
sabilidade para ajudar a manter a sua 
casa é uma péssima opção. 

E quanto às crianças, como 
protegê-las?

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente precisa passar por 
algum tipo de revisão?

O - Estatuto da Criança e do Ado-
lescente - ECA está constantemente 
sendo aprimorado. A nova Lei da Ado-
ção reformou vários artigos do esta-
tuto, até porque a sociedade no seu 
dinamismo precisa sempre de uma 
atualização da lei. O Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente trouxe grandes 
avanços e precisamos efetivá-lo. Não é 
só, por exemplo, dizer que a saúde, a 
vida, o lazer, a informação, a dignida-
de e o respeito são direitos da criança 
e do adolescente, é preciso fazer com 
que essas normas sejam cumpridas, 
sejam verdade na vida das pessoas. 
É uma lei que traz o desenho daquilo 
que pretendemos, mas que ainda está 
muito distante daquilo que estamos 
vivendo. Se o estatuto hoje fosse cum-
prido, teríamos uma realidade bem 
diferente. Mais do que um aprimora-
mento da legislação, acho que a gen-
te está precisando é de um aprimo-
ramento de práticas e condutas que 
possam dar o resultado que a gente 
espera. O único lugar da Constituição 
Federal que fala em prioridade abso-
luta é quando se refere à criança e ao 
adolescente. A lei já alcança e já coloca 
no patamar exponencial de maior im-
portância a criança e o adolescente, o 
que precisamos é cumprir o que está 
na lei.
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Em cima da hora

Campanha será lançada dia 5 de março
Valorização da MulhEr Paraibana

Governo do Estado preparou 
progamação com mais de 50 
ações através da SEMDH

A programação com 
mais de 50 ações da Secre-
taria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana 
em comemoração ao 8 de 
Março, Dia Internacional da 
Mulher, será lançada duran-
te evento com café da ma-
nhã para imprensa, no dia 
5 de março, no Palácio da 
Redenção, na capital.

Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Gilberta Soares, o go-
verno fará várias atividades 
durante todo o mês de mar-
ço em cidades do interior do 
Estado e divulgará uma cam-
panha institucional de valo-
rização e reconhecimento da 
mulher paraibana. 

“Nossa proposta é fazer 
uma série de atividades in-
tersetoriais que vão desde 
capacitações para acolhi-
mento de mulheres vítimas 
de violência nas  delegacias, 
feiras de artesanato,  elabo-
ração de projetos, feiras de 
cidadania até dois grandes 
shows em João Pessoa e 
Campina Grande”, disse Gil-
berta Soares.

Segundo ela, a campa-
nha terá objetivo de forta-
lecer as ações positivas em 
favor das mulheres.  “É um 

momento de comemoração 
das conquistas das mulhe-
res”, disse. Na programação, 
serão incluídas ações em 
defesa da cidadania de mu-
lheres presidiárias, lésbicas 
e seminários na área de ge-
ração e emprego e renda. 
A programação oficial será 
divulgada no próximo dia 5 
de março. 

8 de Março 
Durante a II Conferên-

cia Internacional de Mulhe-
res, realizada em 1910 na 
Dinamarca, a famosa ativis-
ta pelos direitos femininos, 
Clara Zetkin, propôs que o 
8 de março fosse declarado 
como o Dia Internacional da 
Mulher, homenageando as 
tecelãs de Nova Iorque, que 
cruzaram os braços e para-
lisaram os trabalhos pelo 
direito a uma jornada de 10 
horas, na primeira greve nor-
te-americana conduzida uni-
camente por mulheres. 

Violentamente reprimi-
das pela polícia, as operárias, 
acuadas, refugiaram-se nas 
dependências da fábrica. No 
dia 8 de março de 1857, os 
patrões e a polícia tranca-
ram as portas da fábrica e 
atearam fogo. Elas morreram 
asfixiadas. Em 1911, mais de 
um milhão de mulheres se 
manifestaram na Europa. A 
partir daí, essa data começou 
a ser lembrada no mundo.

O atendimento itineran-
te para as mulheres vítimas 
de violência doméstica acon-
tecerá em oito bairros de João 
Pessoa, entre os dias 4 e 25 
de março. O serviço integra as 
ações da Secretaria de Estado 
da Mulher e Diversidade Hu-
mana no mês de março, em 
comemoração ao 8 de Março, 
Dia Internacional da Mulher. 
A ação tem apoio da Delega-
cia Móvel da Polícia Civil da 
Paraíba, do Centro de Refe-
rência Municipal da Mulher 
Ednalva Bezerra e do Juizado 
Especial de Violência Domés-
tica contra Mulher.

O evento tem o objetivo 
de informar a população sobre 
a Lei Maria da Penha e alertar 
sobre a violência de gênero. 
“As mulheres podem denun-
ciar ou aprender a denunciar 
em sigilo. Mas se tiver algum 
caso ou flagrante, a polícia 
tomará as medidas cabíveis”, 
disse a gerente operacional 
de Enfrentamento à Violência 
contra Mulher, Joyce Borges.

Os locais foram selecio-
nados a partir de pesquisa es-
tatística dos maiores índices 
de violência contra mulher, de 
acordo com dados do Centro 
de Referência da Mulher de 

João Pessoa e Casa Abrigo Es-
tadual Aryane Thais. Os bairros 
que serão atendidos são: Coli-
nas do Sul, Lagoa, Mandacaru, 
Mangabeira, Bancários, Valen-
tina, Manaíra e Cristo Redentor.

Na Paraíba, a Rede de 
Atendimento às Mulheres em 
Situação de Violência Domés-
tica e Familiar oferece mais 
de 20 tipos de serviços, entre 
eles, Casa Abrigo, nove delega-
cias especializadas, centros de 
referência, o Núcleo de Aten-
dimento na Defensoria Públi-
ca, Promotoria da Mulher no 
Ministério Público, Juizado Es-
pecial de Atendimento às Mu-
lheres em João Pessoa, Conse-
lho Estadual dos Direitos das 
Mulheres, entre outros. 

Os trabalhos incluem 
panfletagem no Parque Solon 
de Lucena (Lagoa) no dia 7 de 
março.  Em 2012, para refor-
çar a rede de proteção e aten-
der mulheres em cidades do 
interior do Estado, a Secreta-
ria da Mulher e da Diversidade 
Humana inaugurou o Centro 
Estadual de Referência da Mu-
lher Fátima Lopes, em Campi-
na Grande. O serviço, inaugu-
rado em novembro, já atendeu 
32 mulheres de 14 cidades da 
região da Borborema.

Delegacia vai atender 
mulheres em 8 bairros

unidadE MÓVEl

l Dia 4 - Colinas do Sul, na Praça da Esperança
l Dia 7 -  Lagoa, no pátio próximo à loja Esplanada
l Dia 12 - Mandacaru, no estacionamento do Cras
l Dia 13 – Mangabeira – Praça Cristo Rei
l Dia 14 – Bancários – Na Praça da Paz
l Dia 15 – Valentina – Praça Soares Madruga
l Dia 19 - Manaíra – Praça Alcides Carneiro
l Dia 25 -  Cristo Redentor – Estacionamento 
externo da Escola José Lins do Rego 

Locais de atendimento

O Governo do Estado, por 
meio do Departamento de Estra-
das de Rodagem da Paraíba, está 
concluindo a implantação do Biná-
rio de  Bayeux, que facilitará o es-
coamento do tráfego de veículos 
na Avenida Liberdade. Os dirigen-
tes do DER, Carlos Pereira de Car-
valho e Silva e Hélio Cunha Lima, 
acompanhados de técnicos do ór-
gão rodoviário, inspecionaram o 
andamento das obras ontem.

Com recursos do Tesouro Es-
tadual, estão sendo investidos nas 
obras de engenharia R$ 6.500.000,00 
e mais de R$ 4.000.000,00 em desa-
propriações de imóveis residenciais 
e comerciais que impediam a aber-
tura normal da nova avenida do 
binário. Bayeux e Santa Rita são os 
municípios diretamente beneficia-
dos, contemplando uma população 
de 250 mil habitantes. O tráfego 
médio diário na Avenida Liberdade 
é de 15 mil veículos.

Com uma extensão de 7,5 km 
(percurso total ida e retorno), com 
largura média de 7 metros de pista 
mais calçadas laterais com largura 
variável, o trajeto no sentido João 
Pessoa/Santa Rita segue pela Ave-

Diretores do DER inspecionam obras
binário dE bayEux

nida Liberdade. No sentido San-
ta Rita/João Pessoa, o tráfego de 
veículos ficará pela Avenida Liber-
dade, ruas Luiza Lila de Lima, Joa-
quim Fernandes, Pinheiro Macha-
do, Elvira Marsicano e Santa Rita.

Os principais serviços em exe-
cução no Binário de Bayeux, com 
boa parte já concluída, são com-
plementação e melhoramento do 

sistema de drenagem de águas 
pluviais e subterrâneas, adequa-
ção do alinhamento das ruas pa-
ralelas à Avenida Liberdade que 
compõem o binário, recapeamen-
to asfáltico dessas avenidas, pa-
dronização de calçadas laterais, 
implantação de paradas de ôni-
bus, sinalização horizontal e verti-
cal e iluminação ornamental.

Dirigentes do DER, Carlos Pereira e Hélio Cunha Lima participaram da inspeção
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O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh), inicia nes-
te mês de março a visita às 
comunidades quilombolas 
da Paraíba, para o processo 
de inscrição das famílias no 
Cadastro Único do Governo 
Federal, que, assim, terão 
acesso a programas sociais 
como o Bolsa Família. Isso foi 
o que ficou definido no en-
cerramento da Oficina Qui-
lombola: Incluir é o Começo, 
ontem, no Hotel Verde Green, 
em João Pessoa.

A secretária do Desen-
volvimento Humano, Apa-
recida Ramos de Meneses, 
adiantou que o cadastramen-
to será feito em etapas. “Ini-
ciaremos o cadastramento 
durante o mês de março e 
a primeira etapa será feita 
pela equipe do Programa 

Cidadão, que vai fazer a mo-
bilização, o chamamento das 
comunidades, retirar a docu-
mentação das pessoas que 
ainda não tem. No segundo 
momento, vamos com a equi-
pe do Cadastro Único para 
fazer a inscrição das pessoas 
que ainda não têm o Bolsa 
Família”, explicou.

Ela acrescentou que o 
trabalho tem uma abran-
gência até na área da saúde. 
“Isso é importante porque 
as famílias das comunidades 
quilombolas vão poder aces-
sar outras políticas. Também 
estamos chamando a Emater, 
que emitirá a DAP (Declara-
ção de Aptidão ao Pronaf), 
para que eles tenham acesso 
ao Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). A Secreta-
ria de Saúde para ver pro-
blemas como anemia. Enfim, 
fazer um acompanhamento 

mais sistemático de pro-
gramas como Minha Casa, 
Minha Vida, da Educação e 
referenciar todas essas co-
munidades quilombolas nos 
Centros de Referências de 
Assistência Social”, afirmou. 

Oficinas 
O evento promovido 

pelo Governo do Estado, 
por meio das Secretarias de 
Estado de Desenvolvimen-
to Humano (Sedh) e da Mu-
lher e Diversidade Humano 
(Semdh), em parceria com 
o Ministério do Desenvolvi-
mento Social (MDS), teve iní-
cio na terça-feira (26) com a 
participação de mais de 200 
pessoas, entre representan-
tes de comunidades quilom-
bolas, técnicos da assistência 
social e gestores municipais. 

Durante dois dias, os 
participantes tiveram a opor-

tunidade de aprender com 
técnicos do Ministério do De-
senvolvimento Social (MDS) 
e do Governo do Estado de-
talhes sobre o cadastramen-
to das famílias quilombolas 
no Cadastro Único, além da 
troca de experiências entre 
as comunidades. 

A secretária Aparecida 
Ramos lembrou que a ini-
ciativa será desenvolvida no 
Brasil todo, mas a Paraíba 
foi escolhida pelo MDS para 
iniciar o projeto de cadas-
tramento da população qui-
lombola. Em todo o Estado, 
existem 35 comunidades 
quilombolas certificadas em 
23 municípios paraibanos. A 
estimativa é que 2.700 famí-
lias vivam nestas localidades. 
Dessas, 725 estão no Cadas-
tro Único, mas só 634 são 
beneficiárias do Programa 
Bolsa Família.

Governo inicia processo de inscrição
quiloMbolas no Cadastro ÚniCo

Os proprietários de veí-
culos de placas com final 3 e 4 
na Paraíba têm até hoje para 
efetuarem o pagamento do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA). A opção da cota única 
garante o desconto de 10% 
do tributo. Quem optar pelo 
parcelamento em três vezes, 
sem redução, precisa também 
realizar o pagamento da pri-
meira parcela até hoje.

O secretário de Estado 
da Receita, Marialvo Laurea-
no, informou que o prazo não 
será prorrogado este mês, pois 
a entrega dos boletos para os 
proprietários de veículos de 
placas com final 3 e 4 foi regu-

lar. “Como em janeiro houve 
atraso na impressão de bole-
tos do IPVA, dificultando a en-
trega nos domicílios de parte 
dos proprietários de placas 
com final 1 e 2, prorrogamos o 
pagamento até 8 de fevereiro 
para evitar prejuízos aos con-
tribuintes. Como neste mês 
não tivemos esse problema, 
o prazo e o calendário estão 
mantidos”, reforçou. 

Isentos 
Termina também hoje o 

prazo de entrega de documen-
tos de isenção do IPVA para os 
proprietários de veículos com 
placas final 3 e 4. Eles haviam 
solicitado a isenção do impos-

to até o dia 28 de dezembro do 
ano passado, mas precisam, 
agora, apresentar a documen-
tação para garantir o benefício. 

Os portadores de defi-
ciência, taxistas, transporte 
escolar com até 16 passagei-
ros e os proprietários rurais 
de motos agrícolas de até 200 
cilindradas precisam com-
provar os requisitos para te-
rem direito à isenção. Quem 
comprou veículo este mês 
(novo ou usado) com placas 
finais 3 e 4 e estão dentro das 
categorias isentas têm tam-
bém direito ao benefício, mas 
precisam preencher o formu-
lário e entregar a documenta-
ção até o dia 28 de fevereiro.

Pagamento do IPVA termina hoje
PlaCas CoM Final 3 E 4

Termina também 
hoje o prazo 
de entrega de 
documentos de 
isenção do IPVA 
para os veículos 
com placas final 
3 e 4, cuja solici-
taçao foi feita 
no ano passado
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Dois filmes serão 
exibidos hoje à noite, 
no Espaço Mundo
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Poeta e cantor Zé 
Trovão lança o seu 
terceiro CD hoje 

Francisco Milhorança 
abrirá mostra amanhã, 
na sede da Energisa 
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MÚSICA EXPOSIÇÃO

Uma década de inovação
Projeto da UFPB, o Laboratório de Composição Musical aniversaria 
hoje, difunde o conhecimento e fez a Paraíba ser referência na área 

O Laboratório de Compo-
sição Musical (Compo-
mus) completa, hoje, 10 
anos de inaugurado. O 
projeto, do Departamen-
to de Música da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB), é inovador, no 

Estado, e representa o passo inicial na 
implementação da área de composição 
na UFPB. O Compomus foi criado pela 
diretoria do Centro de Ciências Huma-
nas, Letras e Artes (CCHLA) da UFPB 
no dia 30 de agosto de 2002, mas sua 
inauguração oficial aconteceu há, exa-
tamente, uma década. 

Eli-Eri Moura, idealizador do pro-
jeto, diz ser orgulhoso da iniciativa que 
teve junto com a equipe. “O primeiro 
concurso para professor de Composição 
Musical foi o que eu participei, com a 
missão justamente de implantar a área. 
E o resultado foi o Compomus. Foi atra-
vés dele que surgiram os primeiros cur-
sos de Composição, pois, antes o curso 
de música não abordava formalmente o 
processo de composição”, lembra.

Um dos principais objetivos do La-
boratório de Composição Musical é o 
de difundir o conhecimento. Depois da 
criação do Compomus foram implan-
tados, na UFPB, a Pós-Graduação em 
Composição, em seguida o Mestrado 
e, provavelmente ainda no segundo 
semestre de 2013, seja aprovado e im-
plantado o Doutorado. Segundo Eli-Eri 
Moura, “o Compomus tem como obje-
tivos o ensino da composição, o estudo 
da música contemporânea, o incentivo 
à pesquisa, e também a elaboração de 
debates, fóruns e palestras. Por exem-
plo, temos uma série chamada Fala 
Compositor, que traz um compositor 
famoso que esteja por João Pessoa para 
conversar com a comunidade em geral”. 
Em 2013, Eli-Eri contou que acontecerá 
a próxima edição do evento Eu, Augusto, 
que comemorou em 2012 os cem anos 
do livro Eu.

O Compomus se tornou, ao longo 
desses 10 anos, um projeto singular da 
UFPB. “Modéstia à parte, a gente tem 
feito um bocado de coisa. A Paraíba é co-
nhecida, hoje, por causa do Compomus. 
A gente fez turnê nacional em 2008 
com quinteto Brassil, promovendo CD, 
fazendo palestra nas universidades. 
Na música contemporânea todo mun-
do conhece o Compomus”, completa 
Eli-Eri, acerca dos projetos relativos ao 
Laboratório.

Eli-Eri diz que, no decorrer de 2013, 
haverá uma série de eventos promovi-
dos em comemoração aos 10 anos do 
Compomus. “Neste ano a gente está fa-

Cairé Andrade
Especial para A União
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O maestro Eli-Eri 
Moura lembrou que, por 

meio do Compomus, 
 surgiram os primeiros 

cursos com abordagem 
formal do processo de 

composição

zendo uma série de concertos comemo-
rativos. O primeiro vai ser no dia 19 de 
abril, às 21h, com a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba (OSPB), executando apenas 
peças de compositores do Compomus. 
É propriamente a questão de consoli-
dar, de divulgar a música atual em João 
Pessoa através do ensino”, explica.

 Fazem parte do Compo-
mus os seguintes setores: De-
partamento de Música, De-
partamento de Educação 
Musical e Coordenação 
de Extensão Cultural 
(COEX). A origem do 
projeto se deu por 
meio de um grupo 
de professores-
compositores da 
UFPB que, desde 
a década de 80, 
vem desenvol-
vendo pesqui-
sas relaciona-
das à compre-
ensão, docu-
mentação e à 
divulgação da 
música brasi-
leira. 

P a r a  s e 
t o r n a r  u m 
m e m b r o  d o 
L a b o r a t ó r i o 
não é necessá-
rio ser vinculado 
à Universidade 
Federal da Paraí-
ba. É preciso ape-
nas ser atuante na 
área, apresentar o 
Curriculum Vitae com 
atividades relacionadas 
às do Compomus e ter um 
projeto aprovado pelo Con-
selho. Sendo assim, o tempo de 
permanência variará de acordo 
com a duração da execução do pro-
jeto aprovado.

Os membros-fundadores do Com-
pomus são permanentes, pois parti-
ciparam de todo o processo inicial de 
elaboração do projeto. Fazem parte do 
grupo os seguintes: Eli-Eri Moura (Dou-
tor em Composição – McGill University, 
Canadá); Carlos Anísio (Mestre em 
Regência Orquestral – UFBA); Didier 
Guigue (Doutor em Música e Musicolo-
gia do século XX – École dês Hautes Étu-
des en Sciences Sociales, França); Ilza 
Nogueira (Ph.D em Composição, State 
University of New York, Buffalo, EUA); 
José Alberto Kaplan (Especialização em 
Educação Musical  - ITEM, Chile); Antô-
nio Carlos Batista Pinto Coelho (Mestre 
em Regência Coral – UFBA); e Vanildo 
Mousinho Marinho (Doutorando em 
Etnomusicologia – UFBA). 

A data festiva 
do Laboratório de 
Composição Musical 
ainda continuará 
sendo comemorada 
com uma série de 
eventos, a exemplo 
de concertos, 
ao longo do ano 
de 2013    
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Vivências

Na década de oitenta do século passado, hou-
ve tantas mudanças políticas, comportamentais, 
sociais, muito importantes no mundo e no Brasil, 
mas que se perguntado hoje aos jovens dos anos 
dois mil, a grande maioria não faz a menor ideia. A 
bancarrota da União Soviética, as guerrilhas sepa-
ratistas na região Oriental da Europa, o suicídio do 
muro de Berlin, reunificando depois de quarenta 
anos o território e população germânica. Nos pri-
meiros anos do livre ir e vir, morava em Hamburgo e 
assistia assiduamente o noticiário sobre o comércio 
e algumas negociatas em que os primos capitalistas, 
sem qualquer pudor ou espírito de solidariedade, lu-
cravam horrores explorando os primos pobres. Por 
exemplo, Ben, um amigo advogado, assim que elimi-
naram o muro, comprou três caminhões novinhos, 
para transportar de tudo um pouco, cobrando fretes 
absurdos.

Muito interessante e ameaçador também, foi 
que não demorou muito, dos fundos daquela nação 
dividida, depois da segunda guerra mundial, co-
meçou a botar as asinhas de fora, grupos de jovens 
neo-nazistas, violentos e armados até os dentes. 
Prontos para amedrontar e baixar o pau nos es-
trangeiros. Numa noite, por volta de duas horas 
da manhã, Saulo, um grande e querido amigo meu, 
nascido no Cabo Verde, mas casado e com filhos 
em Hamburgo, estava saindo de uma discoteca, 
quando foi abordado por um destes psicopatas, 
que pediu-lhe um cigarro. Ele não atinou que havia 
mais uns três ou quatro elementos do outro lado da 
calçada, vestidos com a mesma farda, armas e cor-
rentes. Então, enquanto tentava retirar do bolso da 
camisa sua carteira de cigarros, levou uma panca-
da na cabeça e chutes pelo corpo inteiro, e muitos 
murros com aquele soco-inglês e sem saber como 
reagir – não havia a menor chance – , conseguiu 
soltar-se das garras daqueles meninos endiabrados 
e correu, correu, correu, até chegar em casa, ensan-
guentado e aos cacos.

Passou três meses no hospital. Quando o encon-
trei, perguntei: E como foi que você escapou vivo? - 
Ele respondeu com duas palavras: Foi Deus!

E outra esquisitice. Logo no início do comércio 
livre, os produtos mais consumidos pelos alemães 
orientais, digamos assim, era banana e acessórios 
para relações sexuais. Mas aí estávamos entrando 

nos anos noventa. Pois como cantava Cazuza “... o 
tempo não pára...”. Os militares brasileiros, total-
mente derrotados, já haviam retornado aos quartéis 
e regiões fronteiriças. O país ficou numa miséria 
de fazer dó. Dívida externa, inflação, desemprego, 
mendicância, criminalidade, violência, fome. Porque 
aquela conversa do João, de plante que o João ga-
rante, era recado para os latifundiários que podiam 
investir em cana-de-açúcar e soja. Pois, se logo em 
seguida, eles mesmos admitiam que exportar era o 
que importava, sobrava então para a gente brasilei-
ra, aquilo que a Luzia deixava atrás da horta. Mas 
como disse o eterno revolucionário Pedro Osmar: 
Nossa vingança é a nossa alegria. Tom Jobim, porém, 
um grande estudioso da fauna, flora e povos desta 
terra, faleceu deixando algumas dúvidas: ... passari-
nho me conta, então me diz, porque que eu também 
não fui feliz...”.

Mas voltando à vaca fria, nos anos oitenta, uma 
grande parte do mundo estava passando por ini-
magináveis transformações - minha geração estava 
vivendo o ápice juvenil e sexual, aconteceu o quê? A 
peste, o pecado, o freio, o castigo, a culpa, a Aids. O 
primeiro lote que nosso Senhor Jesus Cristo mandou 
buscar foi de homossexuais, hemofílicos e usuários 
de drogas injetáveis. Nem dava para acreditar. De 
repente foi um pânico só. Ninguém sabia de onde 
vinha, como tratar, como explicar à família. Não 
demorou muito, descobriram que era uma doen-
ça também transmitida sexualmente. As mulheres 
feministas naquela época, usavam pílulas para não 
engravidarem sem planejamento, ou antes do final 
do curso. E sentindo-nos protegidas, não levávamos 
uma vida promíscua mas o amor era livre. E olhan-
do de hoje - trinta anos depois - sobre as conquis-
tas que alcançamos, nossos pais eram muitíssimo 
mais rígidos - , acho que éramos até que bem mais 
comportados do que a moçadinha de hoje, com este 
negócio de ficar!

Renato Russo, compositor e cantor, homosse-
xual, que foi escalado por Nosso Senhor, numa das 
primeiras safras, cantou: “Mas nos deram um espe-
lho e vimos um mundo doente... “. Quantos jovens 
rapazes, cometeram suicídio para não admitirem 
aos pais, sua opção sexual. Renato Russo terminou 
uma de suas canções assim: tentei chorar, mas não 
consegui.

Assunto que ocupou a mídia 
esportiva nos últimos dias foi o 
lançamento de sinalizadores por 
parte de um membro da torcida 
organizada do Corinthians, no jogo 
da equipe contra o San José, da Bo-
lívia, ocasionando a morte de um 
jovem torcedor daquela agremia-
ção. O fato, que co-
moveu o universo 
esportivo, traz à 
tona novamente a 
questão da violên-
cia nos estádios de 
futebol. O público 
vem diminuindo 
cada vez mais, e 
os clubes  se veem 
obrigados a se 
sujeitar às exigên-
cias de emissoras 
de TV em troca 
do dinheiro que 
os vai sustentar. 
Dificilmente, ou 
nunca mais, se viu 
os estádios com-
pletamente lotados, como aconte-
cia antigamente. Já vi clássicos no 
Maracanã com cem mil torcedores. 
Outro dia, ainda por exigência da 
TV, foi disputado o que era chama-
do Clássico dos Milhões, entre Vas-
co e Flamengo, em plena quarta-
feira, às 22h, diante de um público 

ridículo. Isso mesmo: uma partida 
que sempre foi disputada nos 
domingos, com “casa cheia”. Ou-
tro ponto importante é o horário. 
Os jogos são transmitidos após a 
novela das nove e depois do depri-
mente Big Brother. Ou seja: quem 
mora longe vai chegar em casa de 

madrugada, quase já 
na hora de sair para o 
trabalho. 

Mas, voltando ao 
problema da violência, 
pergunta-se: como 
os artefatos e armas 
conseguem adentrar 
nos estádios? Há alguns 
anos, foi detectado 
que, no Mineirão, estes 
artefatos entravam es-
condidos em pacotes de 
biscoitos de polvilho, 
que lá eram vendidos, 
e dentro dos instru-
mentos musicais das 
torcidas organizadas. 
Entravam nas vésperas 

dos jogos e deixados nos depósitos 
das lanchonetes e nas salas reser-
vadas para as torcidas organizadas. 
No dia dos jogos, a polícia nada 
encontrava nas buscas individuais. 
Qual a responsabilidade dos clu-
bes nestes casos? Aguarda-se uma 
punição maior para o Corinthians, 

além da que foi aplicada, ou seja, a 
proibição de público nos jogos da 
equipe. A punição pode ser até mes-
mo a eliminação dos corinthianos 
do torneio. 

A responsabilidade dos clubes 
reside no fato de que elas incen-
tivam e patrocinam as torcidas. 
Fornecem ingressos gratuitos e 
transporte para os jogos. O costu-
me ficou tão enraizado que essas 
torcidas brigam para garantir isso 
que consideram como um direito. 
Tem-se notícia que clubes como 
Flamengo e Vasco acabaram com 
este tipo de procedimento, en-
frentando a ira das torcidas orga-
nizadas. Alguns torcedores vivem 
por conta das mordomias, como 
foi o caso de um entrevistado que, 
recentemente, ao lhe ser pergunta-
do qual era a sua profissão, res-
pondeu: acompanho meu time nos 
jogos onde quer que ele vá.

Aqui na Paraíba, não se tem 
notícia de casos graves de violên-
cia entre torcedores. Ainda existe 
um ambiente de segurança, e o 
que se espera é que as autoridades 
consigam manter esse ambiente 
para que o torcedor possa  ir aos 
estádios, inclusive com seus fami-
liares, e se sentirem seguros para 
torcer e vibrar por seus clubes do 
coração.  

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Arquitetura 
sustentável

Muito se fala em construção sustentável, eficiência 
energética, e outras expressões que traduzem as atuais 
ações empreendidas em direção à proteção do meio 
ambiente. É verdade que do jeito que caminha o desen-
volvimento das cidades, o crescimento da indústria e o 
da população mundial, dificilmente se recuperariam os 
estragos ambientais já feitos. A inexperiência, incon-
sequência, com inocência ou culpabilidade, mediante 
as quais a humanidade se organizou e construiu o seu 
cenário sócio-urbano provocou e ainda provoca a des-
truição de ecossistemas, desertificação e a extinção de 
recursos naturais do planeta.

O futuro é sombrio, pois as ações benéficas são 
produzidas em escala menor que os danos. Mas, há 
uma animadora conscientização advinda da sociedade, 
reforçada pelas estatísticas e pelos estudiosos da Eco-
logia. Todavia, somos cada vez mais convictos de que, 
além do controle, aplicação das leis e medidas para 
reverter a devastação da Natureza, nada seria mais 
sensato, eficaz e produtivo do que investir na educação 
da população. 

Na atividade profissional de arquitetos, urbanis-
tas e construtores, que são cidadãos mais diretamente 
ligados ao planejamento de edificações e a correlata 
expansão das cidades, já se dispõe de uma significativa 
gama de diretrizes para a construção sustentável.

Daí se ressaltar a progressiva e crescente 
importância, não somente da ciência, mas da cons-
ciência diante das sombrias perspectivas futuras 
do planeta. Ressalte-se idem que tais posturas não 
implicam em medidas tão onerosas. E, se são, num 
primeiro momento, logo virá a compensação finan-
ceira, e, sobretudo ambiental, como na opção pelo 
uso da energia solar.

A preferência para especificação de materiais 
que sejam fabricados dentro dos preceitos ecológicos 
atuais, com a devida certificação, também é de suma 
importância, pois a maneira e os componentes com 
os quais são produzidos agridem mais ou menos a 
Natureza. Idem para o uso de concreto com dosagem 
otimizada, cimento pozolônico, e a pavimentação com 
resíduos da construção.

A modulação de componentes e materiais evita o 
desperdício e descarte de resíduos, assim como formas 
e escoras reutilizáveis minimizam o uso de madeira, 
que deve ser sempre certificada.

Privilegiar a iluminação e ventilação natural, 
com orientação correta ao sol e ventos, aberturas 
maiores e integração generosa com o exterior, além 
de opção por sistemas de refrigeração à base de 
recursos menos danosos e menos dispendiosos são 
outras metas a seguir.

Nos itens de consumo, podemos citar a ilumi-
nação programada com lâmpadas de baixo consumo, 
eletrodomésticos eficientes, sensores de presença 
e fotocélulas que dão autonomia de funcionamento 
adequado ao uso e nível de luminosidade. Além de 
elevadores inteligentes, que economizam consumo 
de energia, há também a irrigação programada auto-
matizada.

Outra opção fundamental são as descargas sanitá-
rias de fluxo duplo, com opção de menos volume para 
esgoto de resíduos líquidos. Assim como o aproveita-
mento das águas pluviais que podem ser reutilizadas 
de várias maneiras.

Dentre estas e outras metas para a sustentabi-
lidade das edificações, podemos igualmente citar a 
previsão, em projeto, de toda a estrutura para a seleta 
coletiva, tanto durante a obra como após a entrega do 
empreendimento aos seus usuários se moradores.

O espaço é pequeno para enumerar diversos 
outros itens que podem compor uma construção 
sustentável, mas é inegável que, apenas com os supra-
citados, arquitetos e urbanistas têm muito com o que 
contribuir, principalmente com a preservação de áreas 
permeáveis, com a devida infiltração de águas pluviais 
e a preocupando de manter João Pessoa como um 
exemplo de cidade verde.

Germano
RomeroNos deram espelhos

A violência nos estádios

A responsabilidade 
dos clubes reside 
no fato de que 
elas incentivam 
e patrocinam as 
torcidas. Fornecem 
ingressos gratuitos 
e transporte 
para os jogos
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Roteiro

O poeta, cantor e com-
positor Zé Trovão lançará seu 
terceiro CD - denominado 
Já acharam Walter? - hoje, a 
partir das 19h, na Livraria 
Leitura, instalada no Manaíra 
Shopping, em João Pessoa. O 
álbum, de cunho lítero-musi-
cal, contém 13 canções, uma 
das quais em parceria com 
Cacá Ribeiro, é um trabalho 
considerado inusitado e ino-
vador, a começar pela faixa 
título, que já tem despertado 
a curiosidade dos fãs do ar-
tista, passando pela capa, em 
forma de livreto, até o próprio 
conteúdo das composições. 
Na ocasião, ele vai realizar 
um minisshow acompanha-
do pelos músicos Letinho, Zé 
Mauro, Jorge Negão e Paulo 
Batera.    

“As pessoas têm me per-
guntado, meio surpresas, a 
razão do título. A ideia de 
escolher Walter ego foi para 
servir, de maneira debocha-
da, como trocadilho para a 
palavra alter ego”, justificou 
Zé Trovão, durante entrevista 
concedida ao jornal A União. 
A ironia também perpassa 
pelos títulos das outras faixas 
do disco, cuja capa, de acordo 
com o poeta e cantor, também 
é um diferencial, pois, con-
forme comparou, “parece um 

Dois filmes serão exibidos 
hoje, no Espaço Mundo 

Dois filmes Angeli 24h e Delírios de um Cinemanía-
co serão exibidos a partir das 21h desta quinta-feira 
(28), no Compacto.Cine no Espaço Mundo, localizado no 
Centro Histórico da capital, dentro da área de Audiovis-
ual da programação do Festival Grito Rock João Pessoa. 
A entrada para as sessões, assim como a pipoca, são 
gratuitas. O evento é realizado pelo Coletivo Mundo e 
pelo Circuito Fora do Eixo, com o apoio da Prefeitura 
Municipal, por meio da Fundação Cultural de João Pes-
soa - Funjope. 

Eleito com 28 vo-
tos em pleito realizado 
no dia 11 de janeiro 
deste ano, o desem-
bargador Marcos 
Cavalcanti será empos-
sado hoje, às 19h30, na 
Academia Paraibana 
de Letras (APL), em 
João Pessoa. Ele, que é 
presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), vai 
ocupar a cadeira de 
número 17, vaga com 
o falecimento de Joa-
cil de Britto Pereira e 
cujo patrono é Gama 
e Mello. Durante a 
solenidade, o novo aca-
dêmico será saudado 
pelo escritor Astênio 
Fernandes. Mas a pro-
gramação começa com 
a celebração de uma 
missa em Ação de Gra-
ças, às 10h, na Igreja 
do Carmo. 

Desembargador 
Marcos Cavalcanti 
toma posse, na APL

Ponto de Cultura 
definiu calendário 
de eventos

Drops & notas

filme”. Explica-se: a ilustração 
é feita com fotos do artista, 
encarnando os personagens 
protagonistas das canções do 
álbum, que custa R$ 15.

O poeta esclareceu que 
Walter é um personagem de-
tetive que investiga, procu-
ra sua identidade perdida, a 
qual pode ser encontrada em 
personagens de outras can-
ções existentes no CD. O disco 
é aberto com a faixa Universo 
e vida e segue com Sebastião 
Bach, O último Rango em Pa-
ris, Marcha do Bacana, De 
Karma e Osso, Let it Dylan, Já 
acharam Walter?, Academia 
Brasileira de Bestas, Poeta 
não tem classe?, Na Praia da 
Penha, Decanto dos sentidos, 

Tempo de esfera e conclui 
com Viagem ao centro do eu. 
“Há um elo entre as músicas”, 
disse ele, acrescentando que 
a última faixa retrata, em cli-
ma feliz, o autoconhecimento. 

As músicas do tercei-
ro CD de Zé Trovão - que ele 
disse considerar MPB, mas 
também com aspecto uni-
versal - possuem letras poé-
ticas, mas há momentos de 
narração, à semelhança de 
um livro melódico, onde os 
personagens são descritos de 
maneira irônica, alegre e, às 
vezes, nostálgica. Durante a 
performance, o poeta-cantor 
aparece recitando em cenas 
inesperadas, comentando a 
si mesmo como se fosse ou-

O calendário dos prin-
cipais eventos para este 
primeiro trimestre de 2013 
foi definido em reunião no 
último dia 16 pelos coorde-
nadores do Ponto de Cultura 
Cantiga de Ninar, da Socie-
dade Amigos da Rainha do 
Vale do Paraíba. A primeira 
atividade já acontece, que é 
o curso de violão para inici-
antes e oficinas avançadas 
do instrumento, ministradas 
pelo professor Vital Alves. A 
programação ainda inclui, 
por exemplo, os seguintes 
eventos: nos dias 9 e 16 de 
março, o 1º Sarau Cultural, 
na sede do Ponto, com o 
cantor Vital Alves, e a entrega 
do Prêmio Leonilla Almeida, 
comemorativo ao mês das 
mulheres, e lançamento do 
livro Fatos Pitorescos do 
Futebol, de Arnaud Costa, 
respectivamente. E, em 7 
de abril, início da oficina do 
Projeto Paraíba Cine Senhor.

FOTO: Divulgação

Zé Trovão retorna à cena com CD lítero-musical  

tra pessoa, ou colocando-se 
na condição de protagonista 
ou, ainda, cantando ao lado 
do próprio narrador. Produ-
ção independente, o disco 
foi gravado em João Pessoa, 
masterizado em Recife-PE e 
o artista pretende divulgá-lo 
no Rio de Janeiro, a partir de 
meados de março.

Natural de Olinda-PE, Zé 
Trovão está radicado na Para-
íba desde quando veio morar 
em Campina Grande, aos seis 
anos de idade. O artista co-
meçou na música nos anos 
80, quando lançou o seu pri-
meiro trabalho em fita casse-
te: Decanto dos sentidos, em 
parceria com o compositor 
Cacá Ribeiro. Depois de longa 
pausa, estimulado por ami-
gos, retomou a carreira com 
o CD Antes que o disco voe, 
cuja música Albatroz obteve 
grande destaque em rádios 
do Nordeste.

Depois, Zé Trovão gra-
vou o DVD Tempestade de 
Ritmos, cujo resultado favo-
rável estimulou o artista a 
gravar o CD Vale a pena vir do 
ovo - músicas para chocar, o 
qual registrou boa repercus-
são na Paraíba, Pernambuco 
e nos círculos cariocas, tendo 
sido transformado em DVD. 
Ele também é autor dos livros 
intitulados Pra artista ruim, 
tomate no fim, Até onde sua 
cabaça for e O mundo invisí-
vel no limite das descobertas.  
 
 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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O poeta e cantor Zé Trovão lançará seu 
3o CD hoje, na Livraria Cultura, na capital  

Em cartaz
 

Fogo Contra 
Fogo

Bruce Willis atua no filme, cujo gênero é o suspense 

O jovem bombeiro Jeremy 
Coleman sai para beber com os 
amigos e acaba presenciando um 
crime brutal. Ele concorda em iden-
tificar o agressor, mas o assassino 
começa a ameaçá-lo. Ele se une a 
uma gangue rival para conseguir 
proteção. 

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. 
Direção:  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.

São Paulo – Em um 
período de cerca de dez 
anos, o belga Pascal 
Mannaerts viajou por 
vários países capturan-
do imagens da mulher 
contemporânea. Os mais 
de 50 cliques feitos pelo 
fotógrafo belga estarão 
expostos a partir do dia 
2 de março, na Caixa 
Cultural, no Centro de 
São Paulo. 

A exposição “Elas: 
Resistência e Feminili-
dade das Mulheres no 
Mundo” pretende ori-
ginar uma reflexão so-
bre a visibilidade das 
mulheres em diferentes 
países, como vivem, se 
casam, sobrevivem e até 
como enfrentam as di-
ficuldades para criar os 
filhos.

A co-curadora e pro-
dutora da exposição no 
Brasil, Lilian Fraiji, con-
tou que o interesse de 
Mannaerts pelo tema co-
meçou quando ele traba-
lhava no Departamento 
de Imigração da Bélgica. 

“Ele trabalhava como 
advogado, fazendo a par-
te da autorização da imi-
gração. Com esse traba-
lho, passou a ouvir muitas 
histórias de imigrantes e 
se interessou muito por 
essas histórias de vida. Ele 
começou então a viajar 
pelo mundo fazendo o 

registro dessas pessoas”, 
explicou.

Mostrando os dife-
rentes hábitos culturais, 
religiosos e sociais de 
cada país, Mannaerts 
retrata especificamente 
mulheres, principalmen-
te aquelas que vivem em 
países ou comunidades 
que enfrentam graves 
problemas de miséria e 
de exclusão social. Nesse 
trabalho, ele notou que, 
independentemente 
de classe social, muitas 
mulheres são vítimas de 
violência (física, moral, 
sexual e psicológica) e 
enfrentam dificuldades 
de acesso ao trabalho, à 
geração de renda, à edu-
cação e à participação 
política.

A ideia do fotógrafo 
era não se limitar a um 
trabalho etnográfico e 
documental, mas enfati-
zar o fortalecimento da 
autoestima das mulheres. 

“Essa exposição foi 
um grande desafio para 
a gente porque não que-
ríamos mostrar as mulhe-
res como vítimas. Só que 
a realidade não é essa. A 
realidade é que a mulher 
sofre um problema sério 
de violência em todo o 
mundo. Independente-
mente do país, a mulher 
ainda sofre uma série de 
problemas sociais, tendo 
que lutar pelas condições 
mais básicas e primor-
diais”, disse a co-curado-
ra Lilian Fraiji.

Exposição em SP revela 
a mulher contemporânea

RESISTENTE E FEMININA

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil
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Artes plásticas

O Projeto Arte na Empresa 
traz, no hall de exposi-
ções da sede da Energisa 
em João Pessoa, a partir 
de amanhã, a Mostra do 
paulistano, radicado na 
Paraíba, Francisco Milho-
rança. O público poderá 

prestigiar as quinze pinturas do artista 
plástico de segunda à sexta das 7h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17h30, com entrada 
gratuita. A exposição surgiu por meio de 
convite da Energisa ao artista e faz parte 
da política cultural da empresa, ficando em 
cartaz durante o mês de março em João 
Pessoa, e seguindo em abril, para a cidade 
de Patos, no hall de exposições do Núcleo 
Regional Oeste, e, em maio, em Campina 
Grande, no hall de exposições da Energisa 
Borborema.  

Essa se constitui como a primeira 
exposição individual de Francisco Milho-
rança em João Pessoa. O artista reside 
com a sua esposa, na capital paraibana, há 
cinco anos, onde eles possuem uma loja de 
objetos de decoração, utensílios, roupas e 

Expressionismo pop
Artista paulistano Francisco Milhorança abrirá exposição 
de telas amanhã, na sede da Energisa, em João Pessoa 

Foto: Divulgação

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Apesar de João Pessoa ter sido 
escolhida como paisagem, 

Francisco Milhorança produziu as 
obras em São Paulo

acessórios de artigos de cultura popular 
e artesanais em Tambaú, chamada de Ba-
bel das Artes. Em entrevista ao jornal A 
União, Francisco Milhorança revelou que 
a vinda a João Pessoa se deu pela procura 
por “mudar o ritmo. Também buscava 
melhorar a qualidade de vida, vivenciar 
outro cotidiano em uma nova paisagem. 
Entre as capitais do Nordeste, João Pessoa 
foi escolhida por ter menos de um milhão 
de habitantes e por ser uma cidade linda, 
porém discreta, entre dois polos turísticos 
importantes como Natal e Recife.” 

Apesar de João Pessoa ter sido a es-
colha dessa nova paisagem, nenhuma das 
quinze pinturas que ficarão expostas, a 
partir de amanhã, foram produzidas na ca-
pital paraibana, todas foram compostas em 
São Paulo, se constituindo como uma es-
pécie de retrospectiva dos dois ambientes 
urbanos de extrema diferença, nos quais 
Francisco Milhorança morou: Itaim Bibi, 
zona Sul de São Paulo, com arranhas céus, 
escritórios multinacionais e shoppings de 
luxo; e Rua Augusta, no Centro paulistano, 
conhecida pela atmosfera boca de lixo 
com prostíbulos, baladas ruidosas e bares 
undergrounds. Assim, a exposição que não 
tem um título, é influenciada pela urbani-

dade, pela vida moderna e por objetos que 
perpassaram o cotidiano do artista. 

 “A exposição da Energisa não tem 
uma narrativa linear, porque as telas foram 
produzidas em anos diferentes. Mas, as 
pinturas estão conectadas porque o tema 
central é a metrópole intensa, movimenta-
da, inspiradora e também opressiva. Há um 
diálogo entre cenas urbanas, do pequeno 
ao macro. Há objetos em ambientes inter-
nos e também cenas externas. O gesto e as 
cores intensas dão movimento a cada uma 
das pinturas. Apesar de admirar artistas 
desde Rembrandt até Picasso, a influência 
para essa exposição não vem de pintores, 
mas de um movimento: do expressionismo 
alemão ou expressionismo abstrato de Ja-
ckson Pollock e Pop Art”, explica Francisco 
Milhorança. 

Formado em Publicidade e Propagan-
da, na Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo, há mais de trinta 
anos Francisco Milhorança desenvolve sua 
carreira na área de designer gráfico, onde 
já trabalhou na Editora Abril, na parte da 
editoria de arte das revistas Cláudia e Pla-
car, e em projetos de revistas corporativas 
para empresas como Odebrecht, Fujifilm 
e TyssenKrupp. A aptidão pelo desenho 

surgiu desde a infância, mas o estudo da 
pintura começou apenas nos anos 80 com o 
artista multimídia Wilton Azevedo. Expres-
sionismo pop é assim que o artista define 
sua arte, devido a brincadeira que faz com 
a imprecisão do traço, a mistura das cores 
e a marca das pinceladas. Mesmo durante o 
período em que trabalha em revistas, Fran-
cisco não abandona a pintura, dividindo 
seu tempo atualmente entre as inspirações 
para as telas, o designer das revistas e o 
comércio de arte popular que desenvolve 
em João Pessoa. 

A mostra não 
possui narrativa 
linear, pois as telas 
foram produzidas em 
anos diferentes. No 
entanto, os trabalhos 
estão conectados 
pelo tema central, que 
é a metrópole intensa
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Saúde sem Fronteiras
Programa ofereceu exame e assistência ao público 
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Investimento em qualidade 
e certificação elevam o 
status da cachaça

Milhares de pessoas fo-
ram atendidas ontem dian-
te do Busto de Tamandaré 
(Praia de Tambaú), em João 
Pessoa, durante a primei-
ra edição do ano do projeto 
“Saúde sem Fronteiras”, ação 
social realizada pela Cruz 
Vermelha Brasileira e o Hos-
pital Estadual de Emergên-
cia e Trauma Senador Hum-
berto Lucena, em parceria 
com equipes voluntárias das 
faculdades Santa Emília de 
Rodat, Maurício de Nassau e 
Unipê. 

O projeto disponibilizou 
para o público exames de gli-
cemia, tipo sanguíneo, afe-
rição de pressão arterial, 
avaliação nutricional e fisio-
terápica, além de assistência 
jurídica.

Segundo disse o coorde-
nador do projeto, Uguaraci de 
Souza, o trabalho realizado 
pelo Saúde sem Fronteiras é 
preventivo, mas quando as 
equipes médicas encontram 
uma pessoa que apresenta al-
tos índices de glicemia, peso, 
ou pressão arterial, o encami-
nha rapidamente para o pos-
to de saúde do bairro em que 
reside para realizar exames 
mais precisos. 

Uguaraci informou que 
a próxima etapa do evento 
acontecerá no bairro Baixo 
Róger, na Capital, na última 
quarta-feira do mês de mar-
ço. Ontem o atendimento 
ao público ocorreu entre às 
6h30 e o meio dia. O aposen-
tado José Antônio de Souza, 
que caminhava na orla, fez 
os exames e lá mesmo desco-
briu que estava com a glice-
mia alta. 

Após os exames, ele foi 
orientado a procurar o pos-
to de saúde do bairro onde 
mora para a realização de um 
check-up. O projeto “Saúde 
sem Fronteiras”, que é execu-
tado desde 2011, e já benefi-
ciou vários bairros da Grande 
João Pessoa, reúne médicos, 
técnicos de enfermagem e 
de laboratório, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeu-
tas, advogados, assistentes 
sociais e voluntários. 

De acordo com o coor-
denador do Núcleo de Está-
gios, Capacitação e Eventos 
do Trauma, Carlos Jayves, o 
evento é de extrema impor-
tância social e a primeira 
edição do ano movimentou 
moradores, banhistas e des-
portistas das praias de Tam-
baú e Cabo Branco. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTO: Ortilo Antônio

Próximo 
atendimento 
do projeto será 
oferecido aos 
habitantes do 
bairro Baixo 
Róger no final do 
mês de março

A utilização de smartphones e 
tablets é um fenômeno mundial que 
mantém milhares de pessoas conec-
tadas 24h por dia atualmente, na 
maioria das vezes, em busca de lazer 
através das redes sociais. O manu-
seio destes aparelhos eletrônicos é 
tão grande que fez surgir um novo 
tipo de lesão nas mãos, chamado de 
‘textingtendinitis’, identificado pelo 
Hospital das Clínicas de São Paulo. 
“A textingtendinitis é mais comum 
nos dedos polegares, pois esse dedo 
é o principal responsável pela digita-
ção de mensagens e e-mails, além de 
também servir para segurar o apa-
relho”, disse a fisioterapeuta Kalina 
Brindeiro.

O problema vem sendo consta-
tado em diversos estudos como, por 
exemplo, em uma pesquisa realizada 
no Canadá, onde cerca de 140 estu-
dantes foram ouvidos e aproxima-
damente 84% deles se queixam de 
dores no dedo polegar.  “Devido ao 
tempo prolongado na mesma posi-
ção e os movimentos de repetição, 
pode haver o aparecimento de en-
fermidades do esqueleto e também 
devido á alienação física e psicológi-
ca que pode levar ao vício e à com-
pulsão”, disse o ortopedista Felipe 
Sena.

Os principais indícios de que o 
uso destes aparelhos deixou de ser 
um momento de lazer para se tornar 
um vício ou uma compulsão é quan-

do o uso dele passa a interferir na 
vida profissional e social da pessoa. 
Além disso, sinais físicos podem ser 
manifestados através de lesões oste-
omioarticulares por esforço repetido, 
ou seja, a famosa e danosa LER, assim 
como hérnia de disco cervical, ambas, 
incapacitantes e, por vezes, provoca-
doras de invalidez permanente, que, 
se não cuidadas em tempo, poderão 
culminar nestas lesões que necessi-
tam de exames onerosos e cirurgias 
neurológicas de média a alta comple-
xidade, informou Kalina Brindeiro.

De acordo com Andréia Quei-
roga, fisioterapeuta, as lesões da 
coluna vertebral já são reconhecidas 
como a nova epidemia deste século. 
“Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE), há 
mais de 5,2 milhões de brasileiros 
com hérnia de disco e as dores nas 
costas estão em terceiro lugar no 
ranking de motivos para aposenta-
doria precoce”, disse ela.  Segundo 
a fisioterapeuta, o simples ato de se-
gurar um tablet já traz cansaço aos 
braços, mãos e ombros. 

Sintomas
Os sinais do abuso na utilização 

destes aparelhos eletrônicos variam 
de acordo com o tipo de aparelho, 
mas segundo Andréia Queiroga, eles 
podem ser divididos em três fases. Na 
primeira as dores aparecem durante 
os movimentos e é difusa, na segun-
da fase a dor se torna mais persisten-
te, na terceira se manifesta em forma 
de pontadas e choques, não passan-

do quando em repouso, o que pode 
levar a insônia. Já na quarta e última 
fase, a dor se torna insuportável atra-
palhando atividades diárias. 

A fisioterapeuta, Kalina Brindei-
ro, alerta ainda que no estágio ini-
cial seja possível reverter o caso com 
medidas de prevenção, tratamentos 
com anti-inflamatório e terapia con-
vencional. “Em estágio mais avan-
çado, quando a lesão é crônica, os 
tratamentos já citados podem ape-
nas amenizar o quadro clínico e em 
muitos casos o tratamento recomen-
dado pode chegar a ser cirúrgico, o 
que depende do quadro clínico do 
paciente”, disse. 

Segundo Kalina, esse tipo de le-
são pode estar relacionado a doen-
ças degenerativas e com pacientes 
que possuem pré-disposição às doen-
ças reumatológicas. “Assim os movi-
mentos repetitivos vão acentuar es-
ses graus de compreensões nervosas, 
o que torna o quadro mais grave e 
de difícil reversão”, disse. O primeiro 
passo, logo que identificado esses si-
nais, é buscar a orientação de profis-
sionais da área, como Ortopedistas e 
Fisioterapeutas para diagnóstico pre-
ciso e tratamento adequado. 

Recomenda-se que a cada 50 mi-
nutos de trabalho contínuo deve-se 
fazer uma pausa de pelo menos 10 
minutos. Aproveite nesse tempo para 
levantar-se, beber um copo d’água, 
caminhar, fazer alongamentos e, no 
dia a dia, realizar ginástica laboral, 
exercícios físicos e manter uma boa 
alimentação. 

Uso pode provocar dor crônica
SMARTPHONES E TABLETS

Populares se submeteram a exames de saúde feitos por médicos do Trauma e de faculdades em tenda armada na Praia de Tambaú

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

27 capitais 
terão unidades 
móveis de teste 
rápido de Aids

Rio de Janeiro – O Ministé-
rio da Saúde vai disponibilizar, 
até o fim de 2014, unidades 
móveis de testagem rápida e 
gratuita de HIV/Aids a todas 
as 27 capitais do Brasil. O pú-
blico-alvo do trailer são ho-
mossexuais, mas o teste pode 
ser feito por qualquer pessoa 
interessada.

Ontem, o ministério inau-
gurou um trailer no Rio de Ja-
neiro. As cidades de Brasília, do 
Recife e de São Paulo já contam 
com o equipamento de testa-
gem voluntária, que é parte do 
Projeto Quero Fazer, iniciado 
em 2011 pela Organização não 
Governamental (ONG) Espaço 
de Prevenção e Atenção Hu-
manizada (Epah), com o apoio 
da Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Inter-
nacional (Usaid) e do Departa-
mento de DST, Aids e Hepatites 
Virais do Ministério da Saúde.

O diretor adjunto do 
Departamento de DST/Aids 
e Hepatites Virais, Eduardo 
Barbosa, que participou da 
inauguração do novo trailer, 
explicou que o trabalho está 
sendo desenvolvido em parce-
ria com prefeituras e governos 
estaduais. “Estamos adquirin-
do 12 trailers para as capitais-
sedes dos jogos, já na Copa das 
Confederações. E até o fim de 
2014 pretendemos montar 
essa estrutura para atender 
especialmente ao público de 
gays, travestis, profissionais 
do sexo, mas também ao pú-
blico em geral.”

No Rio, o trailer será o 
segundo ponto de aconselha-
mento e testagem. O primeiro 
funciona na sede do Grupo 
Arco-íris, desde 2011. No ano 
passado, nas quatro cidades 
em que o projeto atua (Bra-
sília, Recife, São Paulo e Rio 
de Janeiro), foram realizadas 
8.389 ações de aconselhamen-
to e testagem, sendo 309 com 
resultados positivos. Desde o 
início das atividades, foram re-
alizados 15.237 testes nas qua-
tro capitais.

Além dos testes, a equi-
pe que trabalha no trailer dá 
informações e apoio às po-
pulações mais vulneráveis à 
doença. O coordenador do 
projeto, Beto de Jesus, expli-
cou que a iniciativa tem dado 
capilaridade ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), pois chega a 
pessoas que, geralmente, têm 
medo de sofrer preconceito e 
evitam a rede pública para fa-
zer o exame. 

“Trabalhamos com horá-
rios alternativos, à noite, aos 
domingos, quando as unida-
des de saúde estão fechadas. 
E também vamos onde essa 
população está. Muitas vezes, o 
estigma e a discriminação im-
pedem que essas pessoas se-
jam atendidas na rede pública.”

Os bairros da Lapa e Ma-
dureira, locais identificados 
como os de maior frequência 
desse público na cidade do Rio, 
contarão com o trailer duas ve-
zes por semana, sempre no pe-
ríodo da noite, por cinco horas.

Flávia Villela
da Agência Brasil

l Faça pausas a cada 50 minutos;
l Alongue-se e faça diariamente alguma atividade física;
l Mantenha uma boa alimentação;
l Use cases nos tablets que possam elevar a tela até um 

ângulo de 90°, sem ter a necessidade de baixar ou levantar 
o pescoço;

l Mantenha seu pescoço reto, ombros relaxados e braços 
próximos ao corpo;

l Se for usar por um tempo prolongado, conecte um teclado 
ao tablet;

Dicas para evitar dores

l Dores durante a utilização do aparelho eletrônico ou na 
realização de alguma atividade repetitiva;

l Formigamento e dormência nos membros afetados pelo 
uso do aparelho;

l Dor aguda seguida de pontadas e choque;
l Dor persistente, mesmo com repouso e alongamento 

não há alívio;
l Dor insuportável que leva a insônia;

Alerta para o perigo
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1,3 bilhão de toneladas por ano
desperdício de Alimentos

Brasília – A cada ano, 1,3 
bilhão de toneladas de ali-
mento são perdidas ou des-
perdiçadas no mundo. Dian-
te da expectativa de alguns 
especialistas, que acreditam 
que essas perdas podem ser 
revertidas com mudanças 
de padrões de produção e 
consumo, representantes do 
Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnu-
ma) e da Organização das Na-
ções Unidas para a Alimen-
tação e a Agricultura (FAO) 
lançaram, este ano, em Gene-
bra, uma campanha intitula-
da “Pensar, Comer, Preservar” 
para tentar estimular novas 
ações em todo o planeta.

Segundo o subsecretá-
rio-geral e diretor-executivo 
do Pnuma, Achim Steiner, a 
proposta é revelar a situa-
ção atual e apresentar mo-
delos que foram adotados 
com sucesso para minimizar 
o desperdício. Steiner acre-
dita que essas informações 
podem estimular um novo 
debate no mundo e uma re-
flexão sobre o que deve ser 
feito para reverter o cenário.

O representante do Pnu-
ma lembrou as projeções 
que indicam que a população 
mundial deve passar de 7 bi-
lhões de pessoas para 9 bi-
lhões até 2050, o que significa 
um crescimento da demanda 
por alimentos. “Não faz sen-
tido, economicamente, am-
bientalmente e eticamente, 
desperdiçar alimentos”, dis-
se, destacando o impacto do 
desperdício e da pressão pela 
maior produção de alimen-

ONU lança campanha para 
tentar estimular novas 
ações em todo o planeta

Economia

Foto: Arquivo

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

tos sobre o meio ambiente. 
“São desperdiçados também 
recursos como água, terras 
cultiváveis, insumos agríco-
las e tempo de trabalho, sem 
contar a geração de gases es-
tufa pela comida em decom-
posição e pelo transporte dos 
alimentos. Para termos uma 
vida verdadeiramente susten-
tável, precisamos transformar 
a maneira como produzimos 
nossos alimentos”, acrescen-
tou Steiner.

Terras cultiváveis
De acordo com dados 

divulgados por represen-
tantes da FAO, 20% de todas 
as terras do mundo já são 
cultivadas pela agricultura, 
que também responde pelo 

consumo de 70% da água 
doce do mundo. A organi-
zação também destaca que 
quase metade da comida 
descartada nas regiões in-
dustrializadas ainda poderia 
ser consumida. O volume de 
desperdício das nações mais 
ricas soma quase 300 tonela-
das por ano, quantidade que, 
segundo a FAO, é equivalente 
à toda a produção de alimen-
tos da África Subsaariana e 
suficiente para alimentar 870 
milhões de pessoas.

Diretora do departamen-
to de Infraestrutura Rural e 
Agroindústrias da FAO, Euge-
nia Serova, defendeu uma pro-
funda mudança nas formas 
de consumo e produção de 
alimentos. Ela lembrou que, 

apesar de os países desen-
volverem diferentes padrões 
agrícolas, “todos desperdiçam 
comida, em maior ou menor 
volume”. Dados da FAO reve-
lam que um terço dos alimen-
tos produzidos no mundo é 
perdido durante os processos 
de produção e venda, o equi-
valente a US$ 1 trilhão.

O movimento lançado 
hoje pelos órgãos das Nações 
Unidas é resultado de deba-
te que ganhou força durante 
a Rio +20, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável, que 
ocorreu em junho do ano pas-
sado, no Rio de Janeiro. Du-
rante o encontro, os chefes de 
Estado que participaram das 
negociações concordaram em 

adotar iniciativas para mudar 
os padrões de consumo e pro-
dução em seus países.

A campanha reúne em 
um portal da internet infor-
mações em mais de quatro 
idiomas, incluindo o por-
tuguês, sobre ações orga-
nizadas em todo o mundo. 
O site destaca dicas para os 
consumidores sobre o que 
fazer para reduzir as perdas, 
como elaborar listas e com-
prar vegetais que, mesmo 
não atendendo o padrão dos 
mercados, estão plenamente 
adequados para o consumo. 
As orientações também são 
voltadas para comerciantes 
que podem medir melhor o 
desperdício e evitar algumas 
perdas.

Boate Kiss: mp quer 
homicídio doloso

São Paulo – O Ministério Público 
do Rio Grande do Sul deverá denunciar 
os responsáveis pelo incêndio na Boate 
Kiss, em Santa Maria (RS), ocorrido em 
janeiro, por homicídio doloso qualifica-
do – em que a pessoa assume o risco 
por sua atitude, mesmo sabendo que 
a conduta pode resultar em morte. 
Devem ser denunciadas as quatro 
pessoas que estão presas: os proprie-
tários da boate, Elissandro Callegaro 
Spohr e Mauro Hoffman, o vocalista da 
banda Gurizada Fandangueira, Marcelo 
de Jesus dos Santos, e o produtor Lu-
ciano Augusto Bonilha Leão.

“Nossa intenção, em princípio, é 
denunciar por homicídio doloso quali-
ficado essas pessoas que estão mais 
próximas do incêndio, vamos dizer, do 
fato em si. São aquelas pessoas que 
tinham domínio sobre o local e que po-
deriam, de algum modo, ter evitado a 
tragédia. Vão ser denunciadas, nessa 
primeira etapa, por homicídio doloso 
qualificado, em função da asfixia, em 
princípio”, disse à Agência Brasil o pro-
motor Joel Dutra. Segundo ele, outras 
pessoas, além dos quatro já presos, 
podem ser denunciadas, a depender 
de informações do inquérito da polícia, 
que ainda não foi concluído. 

Anatel quer agilizar 
cobrança de multas

Brasília - A Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) estuda 
mudanças em seu regimento interno 
para acelerar o processo administra-
tivo de aplicação de multas às em-
presas que descumprirem as regras 
do setor. O objetivo é eliminar uma 
das etapas do recurso que a empresa 
pode apresentar ao Conselho Diretor 
da Anatel.

“Isso vai adiantar bastante o 
prazo para encerramento do processo 
administrativo e acelerar o início da 
cobrança judicial das multas”, disse à 
Agência Brasil o procurador-geral da 
Anatel, Victor Cravo. Segundo ele, a 
mudança deve ser feita ainda neste 
semestre. Entre 2000 e 2012, a Anatel 
aplicou 34,9 mil multas, que somam R$ 
2,17 bilhões, mas R$ 1,75 bilhão ainda 
estão em processo de arrecadação. Do 
total, R$ 420,9 milhões já foram arreca-
dados integralmente e R$ 3 milhões fo-
ram arrecadados parcialmente. A maior 
parte dos valores das multas que estão 
sendo questionadas na Justiça já foi 
depositada em juízo e outra parte está 
garantida por fiança.

indicador aponta para 
a recuperação do piB

Brasília - O ministro interino da 
Fazenda, Nelson Barbosa, destacou 
ontem, durante a 40ª Reunião Ordi-
nária do Pleno do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social (CDES), 
que indicadores de janeiro confirmam 
a perspectiva de recuperação da eco-
nomia brasileira. Entre eles, Barbosa 
citou o aumento da produção e do li-
cenciamento de veículos, da comercia-
lização de cimento e da consulta para 
vendas no varejo.

Nelson Barbosa também desta-
cou a queda da inflação dos alimentos 
que, segundo ele, tem mostrado sinais 
de desaceleração. “Não é segredo, é 
conhecido por todos que grande parte 
do aumento da inflação do ano pas-
sado veio de um choque no preço dos 
alimentos. Esse choque começa a ser 
revertido. Nós temos trabalhado para 
aumentar a produtividade e a produ-
ção na agricultura por meio de planos 
governamentais”, destacou.

 Para o ministro interino, a ex-
pectativa do governo é que a inflação 
caia ao longo do ano, principalmente 
no segundo semestre. Ele destacou 
que o combate à inflação é uma con-
quista da sociedade brasileira e é in-
dispensável para qualquer estratégia 
de desenvolvimento. 

Perdas de alimentos podem ser revertidas com mudanças dos padrões de produção e consumo, avaliam especialistas da FAO

Rio de Janeiro - Os hotéis susten-
táveis do Brasil querem transformar o 
quanto antes em realidade a campanha 
global contra o desperdício de alimen-
tos lançada pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) 
e a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO). Uma 
das primeiras iniciativas já em curso des-
taca a compra de produtos regionais de 
pequenos agricultores para a elabora-
ção de cardápios sustentáveis.

A hotelaria nacional foi represen-
tada na solenidade de lançamento da 
campanha da ONU, em Genebra, em 
janeiro passado, pelo presidente da 
Associação de Hotéis Roteiros de Char-
me, Helenio Waddington. A entidade 
reúne 59 hotéis e pousadas sustentá-
veis das cinco regiões brasileiras, em 16 
estados e 51 destinos turísticos. Em en-
trevista a Agência Brasil, Waddington 
ressaltou que a principal característica 
dos empreendimentos associados é 
aliar a qualidade do produto nacional 
à sustentabilidade. “Um sem o outro 
não funciona”.

Segundo Waddington, todo o pro-
cesso de desenvolvimento sustentável 
se baseia no princípio da redução do 
desperdício de água, energia e alimen-
tos. No caso do desperdício de alimen-
tos, o processo vai desde o tratamento 
que é dado ao que sobra até como fa-
zer com que sobre menos. Ele disse que, 

além de valorizar a separação do lixo e 
o tratamento orgânico das sobras, a as-
sociação pretende agora influir no pro-
cesso. “É como se evita o desperdício”.

O Pnuma está elaborando um ma-
nual para implantação em nível mun-
dial com procedimentos e técnicas para 
orientar as equipes de cozinha a elabo-
rar cardápios sustentáveis. “Na parte 
de cozinha sustentável, você começa 
com o menu. Cardápio sustentável é 
aquele que prioriza a compra de pro-
dutos regionais. Com isso, você pro-
move o desenvolvimento sustentável 
daquela região e ajuda a promover o 
pequeno agricultor, o pequeno criador 
de galinhas. É a comida ecológica”, dis-
se Waddington.

A inclusão de produtos regionais 
nos cardápios dos hotéis evita a perda 
de mercadorias transportadas, ao mes-
mo tempo que reduz o consumo de 
combustível e diminui a emissão de gás 
carbônico, por exemplo. A associação 
está empenhada agora em trabalhar 
para que as cozinhas dos estabeleci-
mentos desperdicem o mínimo possível 
de alimentos. “Tudo que você tirar, tem 
que aproveitar”.

Ele acredita que dentro de 60 dias 
a associação receberá o manual do 
Pnuma, para fazer as adaptações ne-
cessárias à realidade brasileira. Segun-
do Waddington, a implementação do 
manual no Brasil “é um projeto maior” 
que deverá ocorrer antes do segundo 
semestre e contará com apoio da ONU, 
“inclusive para a constituição do grupo 
de monitores”.

Campanha tem adesão de hotéis

São Paulo – A redução 
do desperdício de alimentos 
é uma preocupação cada vez 
maior dos empresários que 
produzem ou vendem comi-
da, avalia Luciana Curvello 
uma das coordenadoras do 
Programa Mesa Brasil em 
São Paulo. Uma iniciativa do 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc), o Mesa Brasil recolhe 
alimentos de 630 empresas 
doadoras e distribui para 
650 instituições, benefician-
do cerca de 120 mil pessoas 
no Estado. “O Mesa funcio-
na baseado em um conceito 
de segurança alimentar, que 
busca trabalhar com a ques-
tão do acesso ao alimento”, 
explica Luciana.

Segundo ela, no início do 
programa, em 1994, ainda 
havia resistência dos empre-
sários em doar os alimentos 
que não tinham mais condi-
ções de ser comercializados. 
Atualmente a ideia está mui-
to mais disseminada, na opi-
nião de Luciana. “No começo 
era muito difícil convencer 
uma empresa a participar, 
porque não se tinha esse 
tipo de experiência no Bra-
sil. Hoje, essa situação mu-
dou”, explica. Como atende a 
entidades pequenas, o Sesc 
usa a própria estrutura para 

entregar as doações. O pro-
cedimento é usado também 
como estratégia para aumen-
tar a eficiência do programa. 
“Entregando na instituição 
é que a gente tem condições 
de conhecer melhor o nosso 
parceiro e adequar a entrega 
de alimento de acordo com 
a necessidade dela”, ressalta 
Luciana. “Não é uma simples 
distribuição, mas uma en-
trega de acordo com o per-
fil, com a faixa etária que se 
serve, com a estrutura que se 
tem. Então há a preocupação 
de não se levar um produto 
congelado para uma insti-
tuição que não tem freezer”, 
exemplifica.

Esse cuidado não é possí-
vel em outro programa seme-
lhante, o Banco de Alimentos 
da Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp). Em 2012 o 
projeto distribuiu mais de 2 
mil toneladas de alimentos 
recolhidos de 587 empresas 
colaboradoras. “São alimen-
tos que não têm mais valor 
comercial, mas ainda há con-
dições de serem consumidos. 
É uma fruta mais madura, 
uma verdura com a folhagem 
um pouco murcha, mas que 
ainda tem condições de apro-
veitamento para o consumo 
humano”, explica a nutricio-
nista Alessandra Figueiredo a 
respeito do programa que co-
meçou a funcionar em 2003.

Ação na capital paulista

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Daniel Mello
Da Agência Brasil
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Cachaça
Qualidade e certificação dão novo status à bebida

Bebida antes vista com precon-
ceito, a cachaça tem conquistado um 
público mais sofisticado, a produção 
vem aprimorando a qualidade e ob-
tendo mais certificações. Embora a 
exportação ainda seja tímida, vários 
esforços têm sido feitos para levar 
o produto mais legitimamente na-
cional para outros países. A Finep já 
investiu cerca de R$ 3,3 milhões nos 
últimos oito anos, especialmente na 
instalação de laboratórios de análise 
específicos para garantir a qualida-
de da bebida.

Boa parte do caminho para 
uma produção mais profissiona-
lizada e um maior ganho de valor 
agregado vem por meio de certifi-
cações. Nesse ponto, o Estado de 
Minas Gerais foi pioneiro, e a As-
sociação Mineira dos Produtores 
de Cachaça de Qualidade (AMPAQ) 
tem seu próprio selo de qualidade. 
Iniciativas semelhantes se espalha-
ram por outras regiões, especial-
mente no restante do Sudeste, Nor-
deste e Sul. 

No Rio de Janeiro, Estado com 
pequena produção, os alambiques 
têm se sofisticado e investido na 
busca da certificação, com olhos no 
mercado externo. O primeiro selo 
de indicação geográfica (IG) para 
cachaça, emitido pelo Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial 
(INPI), foi dado a alguns alambi-
ques da cidade de Paraty, palavra 
que é um dos sinônimos de cachaça 
no dicionário. Cachaças da região 
de Salinas (MG) devem ser as pró-
ximas a receber o selo IG.

Recentemente, a primeira ca-
chaça fluminense obteve uma certi-
ficação de qualidade, pelo Instituto 
Nacional de Tecnologia (INT). Em 
2007, o INT passou a ser a primei-
ra – e ainda a única - instituição no 
Estado do Rio a certificar cachaça. 
O projeto nasceu no Programa de 
Apoio Tecnológico à Exportação 
(Progex), gerido pela Finep coorde-
nado por Luiz Carlos Correia Pinto, 
coordenador executivo da Rede de 
Extensão Tecnológica do Sistema 
Brasileiro de Tecnologia (Sibratec/
RJ). 

Hoje, a iniciativa de melhoria 
da cachaça fluminense continua a 

Alambique de cobre ainda é muito utilizado pelos produtores brasileiros para destilar a cachaça cujo manejo de produção foi aperfeiçoado nos últimos anos

ganhar impulso, com apoio do Se-
brae, via Sibratec Exportação. Nessa 
empreitada, foi realizado um levan-
tamento dos melhores alambiques 
do RJ e, como resultado, foram sele-
cionados 30. Desses, definiu-se que 
15 tinham potencial para exporta-
ção, que receberão financiamento 
com vistas a 15 certificações.

Controle
Os técnicos fazem avalição de 

conformidade, estabelecida por 
vários quesitos do processo pro-
dutivo, como controle ambiental, 

segurança alimentar, higiene e 
qualidade fisicoquímica do produ-
to, entre outros. “No momento, os 
alambiques estão adequando os 
processos. Nós também organiza-
mos palestras para desmistificar a 
certificação como um bicho de sete 
cabeças”, explica Lilian Grace Ali-
prandini, extensionista tecnológica 
do INT. “Estamos atrás do restante 
do Brasil em termos de certificação, 
principalmente dos grandes polos 
produtores de minas, Pernambuco 
e São Paulo”, diz Lilian. Apesar desse 
relativo atraso, a cachaça produzida 

no Rio tem se mostrado de excelen-
te qualidade. “São as melhores em 
termos de higiene, segurança e ou-
tras conformidades”, afirma Lilian. 
Cerca de 8% da cachaça exportada 
pelo Brasil é produzida no Estado, 
segundo dados do Centro Brasileiro 
de Referência da Cachaça (CBRC).

O projeto conta com uma unida-
de móvel que já atendeu 13 alambi-
ques, onde são realizados testes de 
verificação de qualidade, avaliações 
de níveis de contaminantes e qua-
lidade da água, entre outros. Além 
das análises, há treinamento de 

boas práticas junto aos produtores. 
“Estamos partindo de um segmen-
to que era um negócio de fundo de 
quintal, um hobby de família, para 
hoje ser consolidado como uma 
indústria de bebidas”, diz Luiz Car-
los. “O potencial para exportação é 
grande. São Paulo levou a cachaça 
a granel para o mundo, e em vários 
países a caipirinha é um drink fami-
liar. Minas tem um apelo imenso no 
mercado interno. Já o Rio pode aliar 
a qualidade especial de sua cachaça 
ao seu potencial turístico”, observa 
Lilian. (Ascom da Finep).

O Instituto Brasileiro da Cachaça 
(Ibrac), após muitas lutas, conseguiu que 
a cachaça nacional fosse reconhecida no 
mercado externo como um produto típi-
co e exclusivo do Brasil, como ocorre em 
relação à tequila, no México, e ao cham-
panhe, na França. Os principais alvos do 
setor foram, em anos passados, os Esta-
dos Unidos e a Comunidade Europeia.

Decreto presidencial de 2001confe-
riu à cachaça o reconhecimento de pro-
cedência,ou seja, certificou que a be-
bida é tipicamente brasileira. Mas, no 
entanto, que o decreto só tem força no 
Brasil. Daí a soma de esforços que foi 
efetuada para que ela fosse reconheci-
da também no exterior.

Nos Estados Unidos, segundo maior 
consumidor internacional da cachaça 
brasileira, depois da Alemanha, o pro-
duto era rotulado desde 2000 como rum 
brasileiro(brazilian rum). Uma das metas 
da presidente Dilma Rousseff foi mudar 
essa denominação para cachaça, simples-
mente, porque aí estaria implícita a pro-
cedência brasileira.

O Ibrac está aguardando a publica-
ção de uma consulta pública nos Estados 
Unidos, que possa dar o reconhecimento 
de produto típico e exclusivo do Brasil, 
para que a bebida não entre mais no ex-

terior com esse rótulo de rum equivoca-
do. Há pouco anos atrás, na Europa, o 
processo era um pouco diferente, pois 
algumas empresas estavam se apro-
priando do nome cachaça para rotula-
rem seus produtos que nada têm a ver 
com a bebida brasileira. Conforme o 
Ibrac, a ideia, há alguns anos atrás, era 
mostrar aos países a ligação histórica 
que a cachaça tem como Brasil. O Ibrac 
então começou a resolver  alguns pro-
cessos internos para poder apresentar 
um pleito formal à Comunidade Euro-
peia para o reconhecimento da cachaça 
como uma bebida exclusiva do Brasil.

O setor produtivo de cachaça reú-
ne cerca de 4 mil marcas e gera mais de 
600 mil empregos em todo o país. Ele 
não foi afetado pela crise financeira in-
ternacional, que ocorreu em meados de 
1979. “É um setor que vem crescendo 
e se desenvolvendo cada vez mais”. A 
capacidade instalada de produção de 
cachaça no Brasil alcança, aproximada-
mente, 1,2 bilhão de litros. 

Os especialistas na área de cahaças 
dizem que pelo sabor se escolhe uma 
boa pinga. Mas reforçam que a origem 
da bebida também conta. Da cidade de 
Salinas, no Vale do Jequitinhonha, no 
interior de Minas Gerais, vêm as cacha-

ças artesanais mais vendidas e mais ca-
ras do país, segundo distribuidores do 
próprio Estado e do Rio de Janeiro.

Famoso no Sertão mineiro, o produ-
to atrai todos os anos distribuidores de 
vários estados para o Festival Mundial da 
Cachaça, com a oitava edição marcada 
para este final de semana. O sucesso da 
feira aumenta a cada ano e é atribuído 
à qualidade das pingas salinenses. Este 
ano, o evento deve movimentar até R$ 
3 milhões. Muitos atribuem o sabor da 
pinga de Salinas ao solo fértil (que não 
precisaria de adubo), à fermentação e ao 
processo de envelhecimento. 

Leveduras
De acordo com a Associação de Pro-

dutores de Cachaça de Salinas (Apacs), 
vários fatores fazem da cidade líder no 
segmento.“Pesquisas mostram que algu-
mas leveduras fungos responsáveis pela 
fermentação diferenciam nosso produto. 
Também tem a questão do sol, devido à 
altitude das nossas terras, onde estão os 
canaviais, e até mesmo a composição do 
solo”, avalia o presidente da Apacs, Ni-
valdo Gonçalves. Dono de uma das mar-
cas mais tradicionais da região, a Havana, 
Oswaldo Santiago diz que o produto não 
tem segredo. Desde a década de 40 a ca-

chaça é produzida com as mesmas técni-
cas e é uma das mais caras do Brasil (custa 
entre R$ 300 e R$ 700).  Para Santiago, 
o mistério está mesmo na terra.“O nosso 
segredo é asseio, asseio, asseio. Cuidado 
com os depósitos, com o canavial, com 
o envasamento e o armazenamento, de 
mais de dez anos. Mas a qualidade do 
solo influi, da cana influi. Na verdade, 
tudo aqui influi”, disse o proprietário da 
Havana, declarada patrimônio imaterial 
de Salinas em 2006.Representante de 
um dos maiores fabricantes individuais 
de pinga artesanal do país, Renata Ro-
drigues, da Seleta, confirma que a quali-
dade da bebida salinense está ligada ao 
cuidado com a produção e às condições 
do clima e do solo.

 A Seleta custa entre R$ 10 e R$ 30 e 
está entre as pingas mais vendidas.“Acho 
que o segredo está na localização geo-
gráfica. Existe até estudo sobre isso. Que-
rem ver, por exemplo, por que no norte 
a cachaça sai de um jeito e, no sul, num 
raio de 40 quilômetros de diferença, a 
cachaça sai de outro”, comentou Renata. 
Para pesquisar o assunto, a cidade criou o 
primeiro curso de nível superior em Tec-
nologia da Cachaça, oferecido tempora-
riamente pelo Instituto Federal de Edu-
cação Tecnológica (Ifet). 

Reconhecimento do produto brasileiro no exterior

FOTO: Divulgação



Zé Trovão 
O POETA E COMPOSITOR Zé Trovão lança hoje 

seu terceiro CD com o inusitado título de “Já acharam 
Walter?”. O Walter no caso é um personagem detetive 
que investiga, procura sua identidade perdida, mas que 
pode ser achada em personagens de outras músicas 
existentes no CD que tem 13 faixas.

O lançamento será às 19h na Livraria Leitura, no 
Manaíra Shopping, com direito a minisshow de Zé Tro-
vão, acompanhado de Letinho, Zé Mauro, Jorge Negão 
e Paulo Batera.

Executivo Demóste-
nes Dantas, jornalista 
Glaudenice Nunes, pu-
blicitário Alberto Arcela, 
médico João Cavalcanti 
Albuquerque, empresá-
rios Geraldo Dias Ribeiro 
Filho e  Lizete Nunes, 
Sras. Niza Borba, Sandra 
Rolim Cartaxo, Fernanda 
Menezes, Socorro Leite 
Fontes e Sandra Ma-
druga, juiz João de Deus 
Rodrigues.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Eu prefiro ser uma 
matamorfose ambulante, 
do que ter aquela velha 
opinião formada sobre 
tudo...”

“O fraco treme diante 
da opinião pública; 
o louco afronta-a; o sábio 
julga-a; o homem hábil 
dirige-a”

RAUL SEIXAS JEANNE ROLAND

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

  As empresárias de moda Nor-
ma e Larissa Pedrosa aportam hoje 
em João Pessoa, vindas do eixo Belo 
Horizonte e São Paulo para alegria 
de suas amigas e clientes.

 Na bagagem, elas trazem 
a novíssima coleção da Maison 
NP para o outono inverno 2013, 
que inclusive será apresentada 
oficialmente na tarde da próxima 
quarta-feira, 6, com um coquetel 
para clientes e convidadas. 

Zum ZumZum
   A arquiteta e professora Madalena Zaccara convidando para o lançamento 
do livro “Arte Cultura e Memória”, de sua autoria em parceria com as professoras 
Maria Betânia e Silva e Renata Wilner, no próximo dia 15, às 20h na Galeria 
Gamela de Tambaú.

   A presidente da PBTur, Ruth Avelino e o diretor da BCR Brazilians 
Cruises, Milton Sanches fizeram visita técnica ao Porto de Cabedelo, última 
quarta-feira. Na pauta, o atracamento do transatlântico Orient Queen 
previsto para dezembro.

   A badalada banda baiana Olodum deverá estar em João Pessoa no 
próximo mês de setembro onde participará do Festival de Turismo que vai ser 
realizado no  Centro de Convenções da capital paraibana. 

FOTO: Dalva Rocha

Lizete Nunes está aniversariando hoje

FOTO: Goretti Zenaide
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Novo visual
O CABELEIREIRO  

Gera Pereira fez 
uma repaginação 
no seu salão de 
beleza, em Tambaú, 
que agora dispõe 
de espaços mais 
amplos, arrojados e 
bem clean.

Para comemo-
rar o fato, as ami-
gas Roberta Aquino 
e Risomar Dias 
fizeram-lhe uma 
surpresa na última 
terça-feira com 
objetos da Maison 
du Chef para o novo 
espaço.

A aniversariante de hoje, Socorro Leite Fontes com os amigos Kubi e Francis Pinheiro

Roberta Aquino, cabeleireiro Gera Pereira e Risomar Dias

Homenagem

O ESCRITOR  e 
ex-deputado consti-
tuinte Agassiz Almeida 
foi homenageado, na 
última terça-feira, 
pelo deputado Wilson 
Braga em sessão na 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba. A honraria, 
enaltecida também na 
ocasião pelo deputado 
Frei Anastácio, foi por 
conta do seu livro O 
Fenômeno Humano.

FOTO: Goretti Zenaide

Andréa e Alberto Arcela, ele é o aniversariante de hoje

Modernização fiscal
ESTÁ NA ALPB e já foi aprovado pelos deputados 

integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, proposta do Governo do Estado que dispõe 
sobre o ordenamento processual tributário, o processo 
administrativo tributário e a administração tributária.

A ideia é consolidar os disciplinamentos tributários 
relativos aos impostos que vão resultar em consecução 
de obras, prestação de serviços e bem-estar social.

Novo hotel

OS EMPRESÁRIOS  
Chiquinho e Maria Emília 
Freitas reúnem hoje o 
trade turístico paraibano 
e a imprensa especializada 
para apresentar o mais 
novo empreendimento 
do grupo.

Trata-se do hotel 
Atlântico Cabo Branco, 
um arrojado projeto da 
arquiteta Betânia Tejo, 
que tem vista para o 
mar e vai oferecer mais 
leitos para a rede hote-
leira paraibana.

O coquetel será às 
18h30 no restaurante 
Roccia, no térreo do 
hotel.

Marcos, o imortal
HOJE É DIA DE EMOÇÕES para o desembargador e 

mamanguapense de boa cepa, Marcos Cavalcanti com a 
sua posse como imortal da Academia Paraibana de Letras.

Uma missa em Ação de Graças será celebrada às 10h 
na Igreja do Carmo e às 19h30 acontecerá a solenidade de 
posse no novo espaço da APL, onde ele será apresentado 
pelo acadêmico Astênio Fernandes e ocupará a cadeira 17, 
que foi do saudoso Joacil de Britto Pereira.

Cursos de Mestrado
NO AUDITÓRIO do Zarinha Centro de Cultura, em 

Tambaú, às 19h haverá hoje a apresentação dos cursos de 
Mestrado em Psicanálise em João Pessoa, através de um 
protocolo de cooperação entre a Uniderce e a Universidade 
do Futuro. Com isso, o Zarinha promove intercâmbio com 
instituições de pesquisa e desenvolvimento que vai ampliar 
a experiência profissional de seus alunos.

Precatórios

O JUIZ AUXILIAR  da 
presidência do TJPB, Car-
los Eduardo Leite Lisboa 
vai comandar o Comitê 
Estadual de Precatórios, 
criado para agilizar o pro-
cesso de pagamento dos 
mesmos pelo Estado.

O trabalho da equipe 
sob seu comando será 
para auxiliar o Comitê 
Gestor formado pelos 
presidentes do TJPB, do 
Tribunal Regional da 5a 
Região e do TRT da 13a 
Região na equação dos 
problemas referentes aos 
precatórios.

Imóveis

O MERCADO Imo-
biliário estará agitado hoje 
e sábado com a apre-
sentação do projeto DCT 
- Due Corporate Towers 
feito pela Construtora 
Planc, no seu estande de 
vendas em Manaíra.

O projeto desen-
volvido pelo escritório 
CRN Arquitetura, reúne 
em um mesmo ambiente, 
grandes empresas de di-
versos setores e, segun-
do o arquiteto Cristiano 
Rolim, não tem similares 
na Paraíba.
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Prefeitura prorroga 
prazo para pagamento 
do IPTU com desconto
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Hoje, são vários pontos 
de coleta espalhados por 
todo o Estado. Enquanto o 
total de material recolhido 
pela Ecobras, empresa res-
ponsável pela coleta do e-
-lixo na Paraíba, em 2011 foi 
de 80 toneladas, em 2012 
foi de 130. Ao encaminhar 
equipamentos de informá-
tica, aparelhos celulares e 
baterias para os pontos de 
reciclagem, além de evitar a 
contaminação do meio am-
biente com resíduos como o 
chumbo, o cidadão faz tam-
bém com que menos recur-
sos naturais sejam extraídos 
para a montagem de novos 
equipamentos.  

Uma das empresas par-
ceiras de Ecobras é a Com-
panhia de Processamento de 
Dados da Paraíba (Codata), 
que, desde outubro de 2011 
realiza a campanha Descar-
te Responsável e já recebeu 
cerca de 6 toneladas em seus 
dois pontos de coleta (um na 
própria sede da Codata, na 
Avenida Barão do Triunfo, e 
outro no Centro Administra-
tivo Estadual, localizado em 
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Descarte responsável 
evita a contaminação 
do meio ambiente

Reciclagem aumenta 62,5%
lIxo eleTrônIco

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Jaguaribe). Além de dispor 
desses dois pontos, a Codata 
realiza, também, a divulga-
ção de outros pontos dispo-
níveis da Ecobras. 

De acordo com o diretor 
da Ecobras Flávio Costa, todo 
o material recebido é levado 
para um galpão onde é feito 
sua descaracterização, depois 
o material é separado por 
tipo de resíduo e, em seguida, 
enviado para as indústrias es-
pecíficas. 

“O ferro, por exemplo, é 
enviado para indústrias de 
aço. Já o vidro, para as indús-
trias cimentícias; as placas, 
exportadas para empresas 
na Itália, que fazem sua re-
ciclagem”, afirma. Segundo 
ele, a importância em fazer 
a doação se dá não somente 
pelo fato de retirar aqueles 
resíduos do meio ambiente 
que podem acabar contami-
nando-o, mas, também, por 
reduzir a extração de maté-
ria-prima. “É uma via de mão 
dupla”, comenta.

A Codata, por sua vez, 
ainda agrega um outro be-
nefício à reciclagem dos 
materiais que chegam à sua 
sede: acontece que a empre-
sa tem, também, parceria 
com dois projetos sociais - 
o Projeto Casa Brasil (que 
utiliza as máquinas para 
que os alunos façam cursos 

como o de manutenção de 
redes) e o Projeto de Apoio 
à Inclusão Digital do Unipê 
(que montam máquinas a 
partir do reaproveitamen-
to de peças usadas). Antes 
de enviar o material para a 
Ecobras, o material é apre-
sentado a esses dois pro-
jetos e somente aquilo que 
não for utilizado é encami-
nhado para a reciclagem. 

como reciclar 
Se você possui algum 

equipamento em sua casa 
que não utilize mais e dese-
ja se desfazer dele, basta ir 
até um dos pontos de coleta 
oferecidos em todo o Estado 
pela Ecobras. Chegando lá, o 
cidadão deve preencher um 
termo de doação, com infor-
mações como nome e CPF, e 
descrever o material que está 
sendo doado. 

Malefícios do lixo 
Chumbo e mercúrio. Es-

ses são alguns dos elementos 
que estão presentes em equi-
pamentos eletrônicos como 
computadores e TVs. Ao jo-
gá-los no meio ambiente, é 
possível que contaminem a 
água do solo e até mesmo o 
ar, e, quando inalados ou in-
geridos, podem causar danos 
ao sistema nervoso e, mes-
mo, danos cerebrais.

l Sede da codata – Avenida Barão do Triunfo, 340 – Varadouro – João Pessoa. 
l cPD codata – Av. João da Mata, s/n – Centro Administrativo Estadual - Jaguaribe – João Pessoa. 
l eco Informática – Rua Monteiro da Franca, 744 – Manaíra – João Pessoa. 
l Softcom – Av. Rio Grande do Sul, 1520 – Bairro dos Estados – João Pessoa. 
l Projeto AID / Unipê – BR 230 Km 22, S/N – Bloco Eva – Água Fria – João Pessoa. 
l PeTee/ IFPB – Av. 1º de Maio, 720 – Jaguaribe – João Pessoa. 
l eMlUr – R. Gouveia Nóbrega, em frente ao Parque Arruda Câmara (Bica), S/N - Tambiá - 
João Pessoa. 
l Fundação educar – Rua Projetada, 611 – Centro – Conde. 
l rcTec resíduos eletrônicos (Galpão) – Av. Liberdade, 1232/1268 – D. São Bento – Bayeux. 
l Qualitech Informática - Av. Pres. Epitácio Pessoa, 531 – Centro - João Pessoa.
l Qualitech Informática - Shopping Manaíra, Piso Térreo – Manaíra - João Pessoa.
l Qualitech Informática - Shopping Tambiá, 3º Piso – Tambiá - João Pessoa.
l cultura Inglesa - Av. João Maurício, 1.073 – Manaíra - João Pessoa.
l cultura Inglesa - Rua João Batista de Menezes, 245 – Bessa - João Pessoa.
l cnA - Avenida Ruy Carneiro, 416 - Miramar - João Pessoa.
l escola Técnica redentorista - Av. Doutor Francisco Pinto, 317, Bairro Bodocongó – Campina Grande.

Pontos de coleta de lixo eletrônico

No ano passado foram recolhidas 130 toneladas de lixo eletrônico nos pontos de coleta no Estado

FOTO: Marcos Russo



Prazo para pagamento do IPTU e 
TCR com desconto é prorrogado

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2013

O prazo para o paga-
mento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e 
da Taxa de Coleta de Resídu-
os (TCR) com desconto de 
15% foi ampliado até o dia 8 
de março. Todos os carnês já 
foram entregues nas residên-
cias pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP). Mais 
de 33 mil pessoas já efetua-
ram os pagamentos em cota 
única e outras três mil opta-
ram pelo parcelamento dos 
tributos. O total arrecadado 
até então é de R$ 7,8 milhões.

Segundo o secretário da 
Receita Municipal (Serem), 
Fábio Guerra, a prorrogação 
do prazo aconteceu para be-
neficiar a população. “Fize-
mos uma reunião e percebe-
mos que muitas categorias 
ainda não teriam recebido os 
seus salários na data de ven-
cimento estipulada anterior-

Contribuinte agora tem até 
dia 8 e quem optar pela cota 
única terá desconto de 15%

Foto: Secom-PB

mente, portanto, resolvemos 
ampliar este prazo”, afirmou.

Os demais vencimentos 
também foram modificados. 
Para os contribuintes que op-
taram pelo parcelamento do 
IPTU em até 10 meses, a pri-
meira parcela deverá ser paga 
até o dia 8 de março. As de-
mais foram prorrogadas para 
o quinto dia útil de cada mês. 
Aqueles que preferirem pa-
gar o valor total do imposto, 
sem desconto, a data limite 
foi modificada para 5 de abril.

O secretário Fábio Guer-
ra informou que, com a mu-
dança, os carnês recebidos 
em casa podem ser utiliza-
dos para o pagamento efetu-
ado nas agências do Banco 
do Brasil, nos demais casos, 
deve-se retirar a 2ª via dos 
boletos, por meio do portal 
PMJP (http://www.joaopes-
soa.pb.gov.br), nos postos de 
atendimento da Serem, no 
Centro Administrativo Muni-
cipal (CAM), nas Casas da Ci-
dadania, ou nas Subprefeitu-
ras de Tambaú e Mangabeira.

Sete professores de 
Língua Inglesa de escolas 
estaduais da Paraíba parti-
ciparam de um intercâmbio 
nos Estados Unidos, onde 
fizeram um curso de aper-
feiçoamento de seis sema-
nas para o ensino de Inglês 
no Brasil, integrando um 
grupo de 540 brasileiros. 
Os professores foram sele-
cionados entre 1.600 can-
didatos para o programa do 
Institute of International 
Educacion (IIE).

Da Paraíba, participa-
ram professores do Lyceu 
Paraibano (João Pessoa), 
Nenzinha Cunha Lima (Cam-
pina Grande), Doutor Hor-
tênsio de Souza Ribeiro 
(Campina Grande), Cône-
go José Vital Ribeiro Bessa 
(Mataraca), Maria Honorina 
Santiago (Santa Rita), Or-
lando Venâncio dos Santos 
(Cuité) e Professora Ilza Ri-
beiro de Almeida (Conde).

O curso foi promovido 
pela Fulbright Brasil (Co-
missão para intercâmbio en-
tre EUA e Brasil), Embaixada 
dos EUA no Brasil e Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes), do Ministério 
da Educação (MEC). Foram 
selecionados professores 
de Língua Inglesa da rede 
pública de ensino básico de 
cada um dos Estados brasi-
leiros e do Distrito Federal. 

Os pré-requisitos para o 
curso eram ser professor de 
rede pública de ensino e não 
estar no estágio probatório.

O curso faz parte do 
Programa de Desenvolvi-
mento Profissional para 
Professores de Língua Ingle-
sa nos EUA (PDPI). O progra-
ma busca fortalecer a fluên-
cia oral e escrita em inglês, 
compartilhar metodologias 
de ensino e avaliação que 
estimulem a participação 
do aluno em sala de aula, 
estimular o uso de recursos 
on-line e outras ferramentas 
na formação continuada de 
professores e na preparação 
de planos de aula. Estão co-
bertos pelo PDPI custos com 
o curso, alojamento, alimen-
tação, seguro saúde, passa-
gens aéreas de ida e volta, 
visto J-1, taxas e materiais 
escolares, além de uma aju-
da de custo.

Os sete professores 
paraibanos participaram 
do graduation (término do 
curso) no último dia 22 de 
fevereiro, em 15 Estados 
americanos. “Participar do 
curso foi uma experiência 
riquíssima, pois mesmo es-
tando grávida, com coragem 
e garra, consegui concluir as 
seis semanas e me capacitar 
para melhorar a qualidade 
do meu trabalho”, destacou 
a professora Ana Carolina 
Queiroz.

Professores estaduais 
fazem curso nos EUA

Calendário de pagamento

l 8/3 – vencimento da cota única com desconto de 
15% e da 1ª parcela
l 5/4 – vencimento da cota única sem desconto e da 
2ª parcela
l 8/5 – vencimento da 3ª parcela
l 7/6 – vencimento da 4ª parcela
l 5/7 – vencimento da 5ª parcela
l 7/8 – vencimento da 6ª parcela
l 6/9 – vencimento da 7ª parcela
l 7/10 – vencimento da 8ª parcela
l 7/11 – vencimento da 9ª parcela
l 6/12 – vencimento da 10ª parcela

A Polícia Militar reali-
zou, na noite da última ter-
ça-feira, a maior apreensão 
de armas de fogo registrada 
este ano, na Paraíba. Foram 
apreendidas oito armas de 
vários calibres, quase tre-
zentas munições, dois cole-
tes e duas algemas. O mate-
rial estava em uma casa, no 
Bairro das Indústrias, em 
João Pessoa. O dono do arse-
nal é Veríssimo Carvalho do 
Nascimento, de 54 anos, que 
foi preso em flagrante com 
parte das armas no carro.

Os policiais chegaram 
até o suspeito após denún-
cias de que existiria um pon-
to de comercialização de 
armas dentro do bairro. 30 
policiais da Força Tática e da 
Ronda Ostensiva Tática com 
Apoio de Motocicletas (Ro-
tam) do 5º Batalhão junta-
mente com a Polícia Ambien-
tal interceptaram o carro em 
que o acusado estava. Dentro 

do veículo foram encontra-
das três armas. A polícia foi 
até a casa dele e encontrou o 
restante do arsenal.

No total, foram apreen-
didas duas escopetas calibre 
12, dois revólveres calibre 
38, uma pistola calibre 635, 
duas espingardas (uma cali-
bre 12 e outra 32), além de 
um rifle calibre 45 – arma  
utilizada pelas Forças Arma-
das brasileiras. A operação 
apreendeu ainda 294 muni-
ções de vários calibres. 

O acusado foi encami-
nhado para a 1ª Delegacia 
Distrital, em Cruz das Ar-
mas. Ele foi autuado por 
posse, porte e comércio 
ilegal de armas. Um ho-
mem que estava de moto 
seguindo o carro do acusa-
do, no momento da prisão, 
também foi conduzido para 
a delegacia.

Para o comandante geral 
da PM, coronel Euller Chaves, 

“é fundamental a retirada 
dessas armas de circulação, 
pois elas produzem violência 
e mexem com o cotidiano das 
pessoas, inclusive podem ti-
rar vidas e destruir famílias”.

Outra apreensão
Durante a tarde da últi-

ma terça-feira os policiais do 
5º Batalhão prenderam dois 
homens que teriam tentado 
assaltar uma casa lotérica, 
no bairro do Geisel. A dupla 
foi detida nas proximidades 
da ladeira do Cuiá, no mesmo 
bairro.

Tráfico de drogas
Um homem foi preso 

e dois adolescentes, de 17 
e 16 anos, foram apreendi-
dos por policiais militares 
do 5º Batalhão, no bairro do 
Valentina (na capital), por 
tráfico de entorpecentes. A 
ocorrência mais recente foi 
registrada na madrugada 

de ontem, quando Thiago 
do Nascimento Magalhães, 
29 anos, foi flagrado comer-
cializando 200 gramas de 
crack, cocaína e uma trouxa 
com uma pequena quanti-
dade de maconha. Com ele, 
a polícia ainda apreendeu 
14 comprimidos entorpe-
centes.  

Segundo o sargento 
Alan Silva, Thiago do Nas-
cimento foi conduzido para 
a 9ª Delegacia Distrital. 
Na última terça-feira, em 
rondas pela comunidade 
Carandiru (também no Va-
lentina), a equipe da Ronda 
Ostensiva Tática com Apoio 
de Motocicletas (Rotam) 
apreendeu os dois adoles-
centes com 55 papelotes, 
21 trouxas e um pacote 
de maconha, além de uma 
pequena quantia em din-
heiro. Eles foram levados 
para a Delegacia da Infân-
cia e Juventude. 

Polícia Militar realiza maior apreensão de 
armas de fogo e munições este ano na PB

A edição do Diário Oficial 
do Estado (DOE), do último 
domingo (24), trouxe os locais 
onde serão realizadas as provas 
objetivas do concurso público 
promovido pela Companhia de 
Processamento de Dados (Coda-
ta). De acordo com a Fundação 
Professor Carlos Augusto Bitten-
court (Funcab), responsável pela 
organização do processo seleti-
vo, os cerca de 4.200 candidatos 
inscritos no certame realizarão 
as provas objetivas no próximo 
domingo (3), nas cidades de Ca-
jazeiras, Sousa, Patos, Campina 
Grande e João Pessoa.

Os candidatos também po-
dem verificar, no site da Fun-

cab (www.funcab.org), os locais 
onde realizarão as provas objeti-
vas do concurso por meio do Co-
municado Oficial de Convocação 
para Prova.

No mesmo site está disponível 
a relação preliminar dos inscritos 
na disputa por uma das 91 vagas 
oferecidas na companhia de TI da 
Paraíba. Além de conferir a lista, o 
candidato pode verificar o status 
da inscrição.

Das 91 vagas oferecidas no 
concurso público, 55 são para 
analista de informática, 14 para 
assistente de informática, 5 para 
auxiliar de informática, 4 para 
técnico de administração e fi-
nanças, 10 para auxiliar de ad-

ministração e finanças e 3 para 
técnico administrativo/finanças. 
Os salários variam entre R$ 622 
e R$ 2.029.

O resultado final para os car-
gos de Ensino Médio ou curso téc-
nico equivalente será conhecido 
no dia 21 de março, quando tam-
bém acontece a convocação para 
a entrega dos títulos dos cargos de 
Ensino Superior.

O resultado final para os car-
gos de Ensino Superior, por sua 
vez, será publicado no Diário Ofi-
cial do Estado da Paraíba e divul-
gado nos sites www.funcab.org, 
www.secadm.pb.gov.br e www.
codata.pb.gov.br, apenas no dia 
26 de abril.

Fundação divulga locais de provas
COnCursO da COdaTa

Durante a ação da Polícia Militar no Bairro das Indústrias, foram apreendidas oito armas de vários calibres e quase trezentas munições
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Vigilância armada será instalada 
amanhã em 12 Promotorias do MP

Doze Promotorias de 
Justiça do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) passam 
a ter  a partir de amanhã 
vigilância armada durante 
o horário de expediente e o 
monitoramento eletrônico a 
partir das 13h. A mudança 
faz parte do projeto ‘Promo-
toria Segura’, desenvolvido 
pelo Comitê de Políticas de 
Segurança Institucional (Co-
mitê Gestor de Segurança – 
CGS) da instituição.

Na manhã de ontem, 34 
promotores de Justiça das 
12 promotorias contem-
pladas foram reunidos no 
auditório da sede das Pro-
motorias Especializadas de 
João Pessoa para conhecer 
detalhes do projeto e seu 
funcionamento, além de re-
ceberem informações sobre 
a operacionalização do novo 
esquema de segurança. As 
orientações foram repassa-
das pelo promotor de Jus-
tiça Bertrand Asfora, coor-
denador do CaoCrim, e pelo 
assessor militar do MPPB, 
major Werton.

Primeira etapa
A colocação de vigi-

lância armada e do moni-
toramento eletrônico, que 
integram parte do projeto 
da ‘Promotoria Segura’, vai 
atender, nesta primeira eta-
pa, as Promotorias de Jus-
tiça de Araruna, Cajazeiras, 
Catolé do Rocha, Conceição, 
Cuité, Guarabira, Itaporan-
ga, Monteiro, Pedras de 

A mudança faz parte do 
projeto Promotoria Segura
do Ministério Público da PB

Fogo, Piancó, Princesa Isa-
bel e Santa Rita.

Os promotores tam-
bém foram informados que 
irão participar dos cursos 
em direção defensiva, de 
tiro e primeiros socorros 
avançados. No cronograma 
que está sendo elaborado, o 
Curso de Primeiros Socorros 
Avançado será em parceria 
com o Corpo de Bombeiros. 
Já o Curso de Direção Defen-
siva será em parceria com a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF); e o Curso de Tiro será 
ministrado pelo Grupo de 
Atuação Especial Contra o 
Crime Organizado na Paraí-
ba (Gaeco) do MPPB.

O Comitê Gestor de Se-
gurança do MPPB é encarre-
gado de analisar os proble-
mas apresentados para, em 
seguida, propor a adoção de 
políticas, planos, projetos e 
ações, de modo a resguar-
dar o patrimônio, os ativos 
informacionais, a integri-
dade física dos membros e 
servidores da instituição, 
garantindo-lhes condições 
satisfatórias para o desem-
penho das atividades.

 Vinte agentes de desenvolvi-
mento regional sustentável (ADRS) 
e dois supervisores estão sendo ca-
pacitados pelo Sebrae Paraíba até 
amanhã para atenderem 600 pro-
dutores de caprinos e ovinos, em 
19 cidades do Cariri paraibano. Os 
agentes participaram de uma sele-
ção no final do ano passado, passa-
rão pelo treinamento e, até o final 
do mês de março deste ano, já deve-
rão estar trabalhando.

O trabalho feito pelos agentes 
tem o objetivo de contribuir para 
a promoção do desenvolvimento 
econômico-social e fortalecer a base 
produtiva da caprinocultura (lei-

te e carne) da Paraíba. “Com esse 
programa, o produtor familiar tem 
acesso à orientação técnica, eco-
nômica, social e ambiental. O pro-
dutor aprende o manejo correto, 
questões de higiene, tecnologias 
apropriadas e o resultado de tudo 
isso em sua produção”, ressaltou o 
coordenador do Agronegócio no 
Sebrae Paraíba, Jucieux Palmeira.

 Segundo o analista do Sebrae,  
o trabalho dos ADRS contribui para 
melhorar a cadeia da caprinocultu-
ra no Estado. “Através deste traba-
lho, estamos também consolidando 
as redes associativas e estimulando 
a abertura de mercados. Isso é mui-

to importante para enfrentarmos 
os períodos de seca”, destacou Ju-
cieux.

Os vinte novos agentes e os dois 
supervisores atuarão em 19 municí-
pios do Cariri: Monteiro, Sumé, São 
João do Cariri, Serra Branca, Prata, 
Amparo, São Sebastião do Umbu-
zeiro, Zabelê, Cabaceiras, Boquei-
rão, Caturité, Riacho de Santo An-
tônio, Barra de São Miguel, Gurjão, 
Santo André, Ouro Velho, Desterro, 
Passagem e Quixaba. Eles foram es-
colhidos através de processo de se-
leção realizado pelo Sebrae Paraíba, 
Banco do Brasil e Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB).

Produtores receberão treinamento
CAPRINOCULTURA

Os promotores 
vão participar 
de cursos 
sobre direção 
defensiva, de 
tiro e  primeiros 
socorros.

FOtO: Divulgação

O Sebrae capacita agentes e supervisores para atuarem junto aos produtores, visando o desenvolvimento da caprinocultura

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Para-
íba negou, por unanimidade, 
um pedido de habeas corpus 
movido em favor de Patrícia 
Queiroga Cavalcante. Ela 
responde a uma ação penal 
na 6ª Vara Vista da comarca 
de Sousa, por tráfico de ma-
conha e cocaína. 

A decisão do colegiado 
aconteceu na sessão da últi-
ma terça-feira, sob a relato-
ria do desembargador Joás 
de Brito Pereira Filho. Com 
a decisão da Câmara Crimi-
nal, a ré vai continuar res-
pondendo o processo presa, 
por ter praticado, em tese, 
o delito do artigo 33 da Lei 
11.343/2006.

 De acordo com as in-
formações colhidas na ação 
penal, no dia 1º de dezem-
bro do ano passado, Patrí-
cia Queiroga Cavalcante foi 
presa em flagrante delito 
juntamente com mais dois 
homens. Na oportunidade, 
a polícia apreendeu 81 pa-
pelotes de maconha, uma 
porção de cocaína e ainda 
alguns cheques. O processo 
ainda informa que a possível 
prática do crime acontecia a 
menos de 100 metros do Fó-
rum de Sousa.

 Em seu voto, o relator 
destaca que para a custódia 
cautelar exigem-se indícios 
suficientes de autoria e não 
prova cabal. “A prova cabal 
somente poderá ser verifi-
cada em eventual decisão 
condenatório, após a devida 
instrução dos autos”, citou 
Joás de Brito Pereira Filho, 
lembrando decisão da 5ª 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

O magistrado continua 
rebatendo as teses de defe-
sa, quando afirma que ine-
xiste constrangimento ilegal 
na segregação do paciente 
no caso de decreto da pri-
são preventiva devidamente 
fundamentada na garantia 
da ordem pública, “tendo 
a decisão indicado os fatos 
nos quais se apoia para es-
tabelecer a constrição pro-
cessual”.

Por outro lado, segundo 
o relator, as condições pesso-
ais favoráveis do réu, por si 
sós, não lhes asseguram di-
reito de responder o proces-
so em liberdade se a necessi-
dade da prisão processual é 
motivada por outros elemen-
tos dos autos, como assegu-
ra o artigo 312 do Código de 
Processo Penal (CPP).

Justiça nega liberdade 
a acusada de tráfico

em SOUSA

Policiais do serviço de inteli-
gência do 8o BPM, sediado em Ita-
baiana, em conjunto com policiais 
civis, realizaram a maior apreen-
são de drogas da região do Vale 
do Paraíba, este ano. Foram 520 
pedras de crack e uma pequena 
quantidade de maconha, além de 
um revólver calibre 32, que esta-
vam em poder de um adolescente 
de 17 anos. Ele também é suspeito 
de matar, na madrugada da se-

gunda-feira (25), um jovem de 13 
anos, em Itabaiana.

Segundo o comandante do 
8º BPM, tenente coronel Linhares, 
a polícia chegou ao adolescente 
durante as investigações sobre o 
homicídio. No momento da apre-
ensão, que aconteceu nessa terça 
(26), o adolescente confessou o cri-
me e apontou outro adolescente, 
de 16 anos, como comparsa. 

O caso é investigado pelo de-

legado de Itabaiana, que apura a 
participação dos adolescentes no 
homicídio e no tráfico local. “Toda 
a droga foi encontrada enterrada 
no quintal da casa do adolescente 
de 17 anos, que fica em um bair-
ro carente da cidade, o Açudes das 
Pedras”, contou Linhares, ao afir-
mar que o tráfico de drogas tem 
sido desarticulado em função das 
operações conjuntas entre a PM e 
a Polícia Civil.

PM apreende 520 pedras de crack
 em ITABAIANA

A droga e um revólver, apreendidos pelos policiais do serviço de inteligência, estavam em poder de um adolescente de  17 anos

FOtO: Secom-PB
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Paraíba CAMPINA

Pela cidade

l Jogo duPlo

Nos corredores da Câmara Municipal, há muitos 
questionamentos sobre a postura de alguns vereadores que 
aderiram à bancada do prefeito Romero Rodrigues. Para 
aliados antigos do tucano, que andam desconfiados, haveria 
parlamentares fazendo uma espécie de jogo duplo.

 

l QueIxuMe
 

Por falar em tucanos, o vereador Inácio Falcão anda 
insatisfeito porque não estaria recebendo a atenção que julga 
merecer do governo do correligionário Romero Rodrigues. O 
parlamentar teria, inclusive, se queixado de não ser ouvido nas 
decisões do partido.

Suspeitas

Por outro lado, a popularidade de Inácio Falcão dentro 
do seu partido não está lá mesmo muito em alta. Acontece 
que seus companheiros de ninho juram que o vereador não 
teria votado em Romero Rodrigues, nem no primeiro, nem no 
segundo turno das eleições 2012.

letramento digital

O Programa Intergeracional de Apoio à Terceira Idade 
(PIATI) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 
abriu inscrições para o Curso de Letramento Digital. São 
oferecidas 20 vagas para candidatos que tenham a partir de 16 
anos.

local

As inscrições são realizadas na sala do PIATI, dentro da 
UFCG no bairro de Bodocongó das 8h às 11h e das 14h às 18h. 
Os candidatos devem entregar no ato da inscrição, cópias do 
RG, CPF e comprovante de residência. As aulas estão previstas 
para iniciar no dia 11 de março.

A todo vapor 

As operações de crédito consignado realizadas por 
aposentados e pensionistas do Instituto INSS totalizaram 
R$ 3,655 bilhões em janeiro de 2013. Em valores nominais 
– isto é, sem considerar a inflação – o resultado foi 26,03% 
superior ao mesmo período de 2012.

Hora do leão

A partir do dia 1º de março a declaração de rendimentos 
de Imposto de Renda (IR) dos segurados da Previdência Social 
estará disponível para consulta na página da Previdência 
Social: www.previdencia.gov.br.  

Bancos 

A consulta poderá ser realizada na Agência Eletrônica 
de Serviços ao Segurado (Extrato para Imposto de Renda). 
Os bancos que pagam benefícios já começaram a enviar 
os comprovantes de rendimentos para quem é obrigado a 
declarar.

 

excessos

O vereador Nelson Gomes Filho (PRP), presidente da 
Câmara Municipal de Campina Grande, disse ontem que, 
apesar de os embates fazerem parte do jogo democrático e do 
caráter do parlamento, há discussões que são desnecessárias e 
não deveriam ter espaço no parlamento.

desnecessário

“Às vezes o debate é tomado por picuinhas que ocupam 
o tempo, promovem discussões desnecessárias, que não 
contribuem em nada e ainda criam um ambiente que não leva 
ao entendimento. Na minha opinião pessoal, não é esse o bom 
debate”, afirmou Nelson Gomes Filho.

Emater realiza Dia de Campo hoje
eM CAMPINA

Evento acontecerá das 
8h às 13h, no sítio Lucas, 
zona rural do município

O Governo do Estado, por 
meio da Emater Paraíba, em-
presa vinculada à Secretaria 
do Desenvolvimento Agrope-
cuário e da Pesca (Sedap), rea-
liza nesta quinta-feira, no sítio 
Lucas, em Campina Grande, o 
Dia de Campo sobre Manejo 
Produtivo de Aves Caseira. Na 
ocasião, serão apresentados 
temas para o fortalecimento da 
atividade, que tem se constitu-
ído em uma alternativa de in-
clusão produtiva com geração 
de renda, principalmente nesta 
fase de prolongada estiagem.

O Dia de Campo tem como 
público principal as famílias 
de agricultores da Chamada 
Pública da Borborema inseri-
das no programa Brasil Sem 
Miséria. A programação é or-
ganizada pela Coordenadoria 
Regional e pela Unidade Ope-
rativa da Emater em Campina 
Grande, com a participação da 
Embrapa Algodão. O evento 
começa às 8h e se prolonga-
rá até as 13h, com discussões 
sobre políticas públicas para 
a agricultura familiar, manejo 
produtivo, abate, cortes espe-
ciais e acondicionamento para 
comercialização.

As famílias que integram a 
atividade passam por um pro-
cesso de organização para a co-

Ontem, depois de duas sessões de muita polêmica, 
controvérsias, trocas de farpas e de acusações, e após 
ajustes no Projeto de Resolução, finalmente os vereadores 
aprovaram o aumento do número de comissões 
permanentes da Câmara, que, agora, salta de sete para 
treze.

Resolvido

UEPB realizará 
3º Congresso de 
Envelhecimento 
Humano em junho

A Universidade Estadual 
da Paraíba realizará, entre os 
dias 13 e 15 de junho, a tercei-
ra edição do Congresso Inter-
nacional de Envelhecimento 
Humano (III CIEH), promovido 
em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Geron-
tologia (SBGG) e Universidade 
Aberta a Maturidade (UAMA) 
da UEPB.

O evento, que acontece-
rá no Centro de Convenções 
Raymundo Asfóra, no Garden 
Hotel, em Campina Grande, 
também conta com o apoio de 
docentes, pesquisadores e alu-
nos das Unidades Acadêmicas 
de todo o país, que auxiliam na 
sua organização.

As inscrições para envio 
de trabalhos já estão abertas 
e seguem até o dia 26 de abril, 
podendo ser realizadas pelo 
site www.cieh.com.br. Os tra-
balhos, em idioma português, 
espanhol ou inglês, poderão 
ser apresentados em três mo-
dalidades distintas: tema livre, 
pôster e relato de experiência.

As apresentações devem 
se adequar a uma das seguin-
tes áreas temáticas: Aspectos 
Cognitivos Comportamentais 
e Sócioculturais do Envelhe-
cimento; Atenção integral à 
saúde: promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação do 
idoso; Avanços da ciência para 
o envelhecimento humano; 
Cuidados paliativos: percur-
so e terminalidade; Políticas 
públicas e envelhecimento; 
Qualidade de vida, envelheci-
mento ativo e bem-sucedido; e 
Universidade aberta à terceira 
idade. 

Outras informações po-
dem ser adquiridas pelos tele-
fones (83) 3058-4663 e 3341-
2299.

mercialização de seus produtos 
junto ao programa de compras 
governamentais como PNAE e 
PAA. Mas já tiveram acesso ao 
Crédito Rural, Garantia Safra, 
Bolsa Família, Pronaf e algu-
mas foram contempladas com 

sementes de palma forrageira 
resistente à praga da cochoni-
lha do carmim.

Na última segunda-feira, 
aconteceu uma ação envolven-
do a atividade com aves alter-
nativas no município de Serra 

Branca, onde 38 famílias das 
52 assessoradas pela Emater, 
beneficiadas pelo Programa 
Brasil Sem Miséria, apostaram 
na criação de aves e adquiri-
ram os pintinhos com os recur-
sos recebidos do programa.

Famílias adquirem as aves caseiras com os recursos recebidos do Programa Brasil Sem Miséria

FOTO: José Nunes/Secom-PB



Câmara antecipa eleição da Mesa
biênio 2015/2016

A UNIÃO

Collor assume comissão 
no Senado e pressiona 
ministros “faltosos”
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Durval Ferreira deve ser 
reeleito para o quinto 
mandato consecutivo

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2013

Os vereadores da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP) aprovaram ontem 
Projeto de Resolução que 
altera o Regimento Inter-
no e antecipa a eleição da 
Mesa Diretora para o biênio 
2015/2016. A eleição deve 
acontecer já na próxima quar-
ta-feira. Os parlamentares in-
teressados em concorrer tive-
ram até as 18 horas de ontem 
para inscrever as chapas.  

O Projeto de Resolução 
que altera o Regimento In-
terno foi de iniciativa de 24 
dos 27 vereadores da Casa 
Napoleão Laureano. Apenas 
os parlamentares Ubiratan 
Pereira, conhecido como Bira 
(PSB), Fernando Milanez 
(PMDB) e o atual presidente 
da Mesa Diretora, Durval Fer-
reira (PP), não subscreveram 
o projeto.

Os parlamentares da 
Câmara de João Pessoa ante-
ciparam a eleição da mesma 
forma que os deputados na 
Assembleia Legislativa da 

FoTo: Ortilo Antônio

O transatlântico euro-
peu Louis Aurea de bandei-
ra Malta, da BCR Brazilians 
Cruises, vai realizar, a par-
tir do dia 29 de novembro, 
seis cruzeiros pelo Nordes-
te (Recife, Cabedelo, Natal, 
Fortaleza e Fernando de 
Noronha), com embarques 
e desembarques no Porto 
de Cabedelo. Os horários 
de chegada e saída do tran-
satlântico ainda serão defi-
nidos porque dependem da 
tábua de marés dos meses 
de novembro e dezembro. 

Os detalhes da passa-
gem do transatlântico Louis 
Aurea por Cabedelo foram 
definidos ontem durante 
reunião no Porto de Cabe-
delo com o diretor da BCR 
Brazilians Cruises, Milton 
Sanches, e o presidente da 
Companhia Docas da Paraí-
ba, Wilbur Holmes Jácome, 
além de representantes das 

prefeituras de João Pessoa e 
Cabedelo, da PBTur e da Se-
cretaria de Turismo dos dois 
municípios. 

O presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Wil-
bur Jácome, explicou que Ca-
bedelo tem totais condições 
de receber navios maiores. 
“Temos trabalhado no sen-
tido de dotar nosso equipa-
mento de todas as condições 
físicas e estruturais para re-
ceber navios de grande por-
te. Não tenho dúvidas de que 
brevemente outros navios 
estarão atracando em nosso 
porto”, afirmou. 

Segundo o diretor da 
BCR Brazilians Cruises, Mil-
ton Sanches, os preços das 
suítes variam a partir de 
R$ 430, a diária. Ele infor-
mou também que os dias 
dos embarques e desem-
barques em Cabedelo es-
tão agendados para os dias 
29 de novembro e 3, 8, 13, 
18 e 23 de dezembro para 
quem quiser passar o Natal 

no cruzeiro. “A Paraíba tem 
muitos cruzeiristas e a ex-
pectativa é de 90% de em-
barques no Porto de Cabe-
delo. A capacidade do navio 
é de 900 passageiros, mas 
nós trabalhamos com 720 
para maior tranquilidade 
dos turistas”, disse Sanches, 
informando que o transa-
tlântico tem 15 toneladas, 
160 metros de comprimen-
to e 22 de largura.

O presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, 
Wilbur Jácome, explicou que 
o porto paraibano vem re-
cebendo investimentos para 
torná-lo apto a receber na-
vios de cruzeiro e que, para 
atrair as companhias maríti-
mas responsáveis pelos cru-
zeiros, a Companhia liberou 
as taxas de atracação para 
transatlântico. Ele disse que 
só serão cobrados os forne-
cimentos de água, energia e 
limpeza.

Estiveram presentes 
na reunião de ontem o di-

retor de Marketing da PB-
Tur, Temi Cabral, a gerente 
executiva da Secretaria de 
Estado de Turismo e De-
senvolvimento Econômico 
(SETDE), Alessandra Lon-
tra, a secretária de Turismo 
de Cabedelo, Vera Simões, 
e o diretor de Desenvol-
vimento Institucional da 
Setur-JP, Luciano Lapa, e a 
diretora da empresa Luck 
Receptivos, Christiane Tei-
xeira.

Terminal 
“A verba para constru-

ção do Terminal de Passagei-
ros do porto já está liberada 
na Caixa Econômica Fede-
ral, mas as obras devem ser 
iniciadas no final deste ano 
em parceria com a Suplan. O 
terminal será de grande im-
portância para o porto, pois 
sabemos que esse turismo 
de lazer é estratégico para a 
geração de renda, emprego 
e divisas para a nossa eco-
nomia”, afirmou Jácome.  

Vereadores aumentam 
número de comissões

Cabedelo está na rota dos cruzeirosCAMPinA GRAnDE

TURiSMo

José Alves
zavieira2@gmail.com

Após duas sessões po-
lêmicas, os vereadores apro-
varam, na sessão de ontem, 
Projeto de Resolução de au-
toria do tucano Bruno Cunha 
Lima, com uma emenda do 
comunista Napoleão Maraca-
já, que amplia o número de 
comissões permanentes do 
Legislativo municipal de sete 
para treze. O projeto deveria 
ter sido apreciado na semana 
passada, durante a primeira 
sessão ordinária, mas, por 
não ter cumprido os prazos 
regimentais, acabou tendo 
sua votação adiada para a 
última terça-feira, quando so-
freu novo adiamento por con-
ta de falhas na redação. A lei-
tura da emenda de Napoleão 
ainda provo-
cou discus-
sões por causa 
de um trecho 
que atribuía 
à Comissão 
de Ciência, 
Te c n o l o g i a , 
Inovação, Co-
municação e 
I n fo r m á t i c a 
competência 
para deliberar 
sobre os meios 
de comunica-
ção, liberdade de imprensa, 
produção e programação de 
rádio e TV. Vereadores alerta-
ram que tais atribuições eram 
inconstitucionais e o trecho 
foi removido. 

Também foram aprova-
das as composições das co-
missões. As duas principais, 
conforme já previsto, ficaram 
com vereadores governistas. 
A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação será pre-
sidida pelo tucano Bruno 
Cunha Lima, tendo Hércules 
Lafite (PSC) como secretário 
e Napoleão Maracajá como 
membro. Finanças, Orçamen-
to, Fiscalização e Controle 
ficará sob o comando de Ma-
rinaldo Cardoso (PRB), com 

Murillo Galdino (PSB) como 
secretário e Saulo Noronha 
(DEM) como membro; o pe-
emedebista Ivan Batista pre-
sidirá o grupo de trabalho de 
Educação, Esporte e Turismo, 
com Murillo Galdino como se-
cretário e Lula Cabral (PRB) 
como membro; Saúde e Bem-
-Estar Social terá como presi-
dente Rodrigo Ramos (PMN), 
secretário Murillo Galdino e 
membro Marinaldo Cardoso; 
Obras, Planejamento, Infra-
estrutura e Habitação terá 
como presidente Jóia Germa-
no (PRP), secretário Ivan Ba-
tista e membro Cícero Bucha-
da (PTN).

 Seguindo a ordem presi-
dente, secretário e membro, 
assim ficam as demais co-
missões: Direitos Humanos, 
Defesa do Consumidor, do 

Contribuinte 
e do Servidor 
Público: Na-
poleão Mara-
cajá, Miguel 
R o d r i g u e s 
(PPS) e Ale-
xandre do Sin-
dicato (PTC); 
Meio Ambien-
te e Recursos 
Hídricos: Lula 
Cabral, Napo-
leão Maracajá 
e Rodrigo Ra-

mos; Direitos da Mulher, do 
Idoso, da Criança e do Ado-
lescente: Vaninho Aragão 
(DEM), Bruno Cunha Lima e 
Cícero Buchada. Segurança 
Pública e Defesa Social: Ale-
xandre do Sindicato, Hércu-
les Lafite e Galego do Leite 
(PMN); Transporte e Mobili-
dade Urbana: Sargento Régis 
(PMN), Alexandre do Sindi-
cato e Saulo Noronha; Agri-
cultura e Pecuária: Galego do 
Leite, Hércules Lafite e Lula 
Cabral; Desenvolvimento 
Econômica, Indústrias e Co-
mércio: Hércules Lafite, Sau-
lo Noronha e Sargento Régis; 
Ciência e Tecnologia: Saulo 
Noronha, Miguel Rodrigues e 
Alexandre do Sindicato.

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de camoina Grande

A venda subsidiada de 8.625 to-
neladas de ração animal, que inclui 
farelo de soja, torta de algodão e 
silagem de milho ou sorgo, já bene-
ficiou 13.900 produtores paraibanos. 
A ação é executada pelo Governo 
do Estado através da Empresa Parai-
bana de Abastecimento e Serviços 
Agrícolas (Empasa), que implantou o 
Programa Emergencial de Manuten-
ção do Rebanho Paraibano. Para ga-
rantir a ração ao preço subsidiado, 
o Governo do Estado investiu até 
agora R$ 14,5 milhões, sendo R$ 7,5 
milhões do Fundo de Combate e Er-
radicação da Pobreza (Funcep) e R$ 
7 milhões em recursos próprios.

O diretor de Operações da Em-
pasa, Felipe Adelino, informou que 
a partir de março mais um ponto de 
venda subsidiada da ração vai ser 
aberto, desta vez no município de 

Princesa Isabel, em parceria com a 
prefeitura local. Atualmente, a ra-
ção pode ser adquirida nos municí-
pios de Campina Grande, Monteiro, 
Picuí, Patos, Pombal, Itaporanga, 
Catolé do Rocha, Sousa e Cajazeiras.

O programa emergencial é 
uma das ações de convivência com 
a estiagem e objetiva contribuir 
com a alimentação dos rebanhos 
devido à escassez de ração natural 
no campo. A saca com 50 kg de tor-
ta de algodão é vendida a R$ 30,00 
e a de farelo de soja custa R$ 40,00. 
A silagem de milho e sorgo é repas-
sada a R$ 0,30 o quilo.

Dentre os produtores que ad-
quirem a ração estão 40 associações 
de produtores que fornecem para o 
Programa Leite da Paraíba. Os pro-
dutores têm acesso à compra subsi-
diada a partir do cadastro da compra 

do milho da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). Quem ain-
da não tem esse cadastro apresenta 
a Carteira de Identidade e efetua 
sua inscrição. As pessoas recebem 
o boleto nos escritórios da Empasa, 
vão ao banco, fazem o pagamento 
e, em seguida, se dirigem aos pontos 
de venda para pegar a ração.

Ração grátis 
O Governo também distribui 

ração gratuitamente, numa ação 
da Secretaria de Infraestrutura, por 
meio da Defesa Civil Estadual.

O Programa de Distribuição Ani-
mal Gratuita é uma iniciativa pionei-
ra no país. O projeto teve início em 
julho de 2012, distribuindo 19 mil 
toneladas até dezembro. Em 2013, o 
programa ganhou mais incentivo e 
está distribuindo mais 10 mil.

13,9 mil produtores beneficiados
RAÇÃo SUbSiDiADA

Embarques e desembarques do transatlântico europeu Louis Aurea foram definidos ontem, durante reunião no Porto de Cabedelo

Paraíba fizeram em 2011. 
Eles anteciparam a eleição da 
Mesa Diretora para o biênio 
2013/2015 e reconduziram 
o presidente, deputado esta-
dual Ricardo Marcelo (PEN), 
à presidência.

O prazo para inscrever 
as chapas e disputar a eleição 
antecipada acabou no mes-
mo dia em que foi aprovado 
o projeto, assim, não houve 
tempo para que outras pos-
síveis candidaturas fossem 
inscritas.

Com o apoio da maioria 
dos parlamentares, o atual 
presidente, vereador Durval 
Ferreira (PP), deve ser ree-
leito pela quinta vez conse-
cutiva e comandar Câmara 
também no biênio de 2015-
2016. Além da presidência a 
eleição escolherá o 1º e o 2º 
vice-presidente e o 1º, 2º e 
3º secretário.

No início do ano, os ve-
readores de João Pessoa ele-
geram a Mesa Diretora para 
o biênio 2013/2014, recon-
duzindo Durval à presidên-
cia. A nova eleição deveria 
ser realizada somente no fi-
nal do próximo ano.

Projeto de Bruno 
Cunha Lima foi
aprovado após 
duas sessões 
polêmicas, 
com emenda 
de Maracajá



Deputados querem CPIs na AL
temas variados
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Investigações vão desde 
direitos do consumidor ao 
tráfico de pessoas na PB

zeeuflavio@gmail.com
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Quem aposta na briga 
ricardo e Cássio?

Com temas que variam 
de investigações nas áreas de 
telefonia móvel e planos de 
saúde até o tráfico de pessoas, 
deputados estaduais deram 
entrada em requerimentos 
solicitando instauração de 
Comissões Parlamentares de 
Inquérito na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba. 

A deputada estadual Léa 
Toscano (PSB), uma das re-
querentes, propôs uma CPI 
para apurar a denúncia de 
tráfico de pessoas paraibanas 
para outros países. O requeri-
mento da deputada conta com 
a assinatura de 13 parlamen-
tares e a matéria deve entrar 
em pauta após decisão do 
presidente Ricardo Marcelo 
(PEN), tendo em vista que ou-
tras quatro CPIs estão em pro-
cesso de tramitação na Casa.  

“A minha preocupação 
maior é com o Brejo, pois mui-
tas pessoas têm me procurado 
para relatar casos de tráfico de 
pessoas”, informou a deputa-
da Léa.  Em seu requerimento, 
a deputada justificou a instala-
ção da CPI através dos dados 
do Ministério Público do Tra-
balho. Esses dados apontam 
uma estimativa de que mais 
de dez mulheres paraibanas 
estariam sob o regime de 
“escravidão sexual”, vítimas 
do tráfico de pessoas, e cerca 
de 60 travestis (sendo 40 dos 
municípios de Araçagi, oito de 
Guarabira, cinco de Mulungu, 
três de Rio Tinto, dois de Cui-
tegi e dois de Mamanguape) 
como vítimas do tráfico inter-
nacional de pessoas.

A pretensão da deputada 
é que, com as investigações 
da CPI, outros casos possam 
aparecer. “Com o debate, com 
a divulgação e a investigação 
dessas denúncias através da 
Assembleia, poderemos des-
cobrir novos casos e buscar 
soluções para coibir essa prá-
tica abominável contra o ser 
humano”, exaltou a deputada. 

Planos de saúde
Impetrado pelo deputa-

do Hervázio Bezerra (PSDB), 
um requerimento pede a ins-
tauração de CPI para investi-
gar a atuação dos planos de 
saúde que atuam na Paraíba 
e que, segundo o deputado, 
não prestam bom atendimen-
to aos segurados.  Na linha de 
defesa dos direitos do consu-
midor, o deputado João Gon-
çalves propôs CPI para coibir 
abusos e assegurar melhor 
atendimento aos usuários de 
telefonia móvel. A deputada 
Iraê Lucena (PMDB) por sua 
vez, quer que o parlamento 
estadual instaure CPI para in-
vestigar denúncias de crimes 
e violência contra mulheres.

Fórum
Amanhã, a Assembleia 

Legislativa da Paraíba (ALPB) 
sedia o 2º Fórum Desenvolvi-
mento, Federalismo e Dívidas 
do Estado. O evento começa às 
10h, no plenário José Mariz, e 
vai contar com a participação 
do vice-governador da Paraíba, 
Rômulo Gouveia; do presiden-
te da ALPB, deputado Ricardo 
Marcelo (PEN-PB); do presi-
dente da Unale, Artagão Junior 
(PMDB/PR); e do presidente 
do Colegiado, Dinis Pinheiro.

O líder do Governo do 
Estado na Assembleia, de-
putado Hervázio Bezerra 
(PSDB), tentou sem sucesso 
colocar em votação na ma-
nhã de ontem a matéria so-
bre o aval do Governo para 
o empréstimo da Cagepa. 
O deputado Trocolli Júnior 
(PMDB), que presidiu a 
sessão, alegou questões de 
trâmite jurídico para não 
colocar o assunto em pauta 
e determinou que Hervázio 
Bezerra apresentasse um 
balanço da situação finan-
ceira da Cagepa de 2012 até 
a próxima sexta-feira.

Hervázio Bezerra re-
bateu alegando não en-
tender o porquê de tanta 
procrastinação em relação 
a essa matéria, uma vez 
que o assunto já foi discu-
tido à exaustão pelos par-
lamentares e garantiu que 
o presidente da Cagepa, 
Deusdete Queiroga, bem 
como todos os membros 
da diretoria da companhia 
de água, poderiam compa-
recer à Assembleia na pró-
xima terça-feira e prestar 
todos os esclarecimentos 
que os deputados conside-
rarem necessários.

“Esperamos ter uma 
grande sessão na terça-feira 
e, para a quarta-feira, a ex-
pectativa é de que a matéria 
finalmente entre em votação. 
Esse é um assunto já conhe-
cido de todos os deputados e 
não posso crer que haja mais 
empecilhos para que seja vo-

tado”, destacou Bezerra.
Antes do pronunciamen-

to da Mesa Diretora, o depu-
tado Aníbal Marcolino (PEN) 
ameaçou pedir a obstrução 
de pauta caso o requerimen-
to de Hervázio fosse acatado.

Os deputados Jutahy 
Menezes, Domiciano Cabral, 
João Henrique e Iraê Lucena 
cobraram a votação no dia 
de hoje do aval ao emprésti-
mo da Cagepa. Anísio Maia, 
Frei Anastácio, Gervásio Fi-
lho se manifestaram contrá-
rios à votação. O deputado 
Carlos Batinga (PSC) pediu 
vista ao projeto para analisá
-lo com mais atenção: “Não 
conheço o texto. Apenas 
soube dele pela imprensa e 
isso é muito pouco para po-
der votá-lo”.

Depois de ver rejeitado 
seu requerimento para vo-
tar hoje o projeto de aval do 
Governo do Estado ao em-
préstimo da Cagepa, o líder 
do Governo na Assembleia 
Legislativa, Hervázio Be-
zerra (PSDB), declarou que 
a decisão havia sido toma-
da pelo presidente da Casa, 
Ricardo Marcelo (PEN), e 
apenas transmitida ao pre-
sidente da sessão, Trocolli 
Júnior (PMDB). Ele fez um 
apelo para que os colegas 
aprovassem um outro re-
querimento de sua auto-
ria, prevendo a presença 
do presidente da Cagepa, 
Deusdete Queiroga, na ses-
são da próxima terça-feira, 
5 de março, a fim de escla-

recer eventuais dúvidas 
que ainda existam sobre o 
assunto. 

“É Ricardo Marcelo 
quem decide a pauta. Mas, 
nem o Governo e nem a Ca-
gepa se furtam a fazer esse 
debate sobre a Cagepa”, argu-
mentou o líder do governo.

A votação do pedido 
de empréstimo junto à CEF 
para a Cagepa pode ficar 
para a próxima semana. 
Com relação ao projeto, 
depois de ampla discussão 
entre as bancadas de situa-
ção e oposição, o deputado 
Trócolli Junior (PMDB), que 
presidia a sessão, decidiu 
não acatar a proposição do 
líder do governo, Hervázio 
Bezerra, de colocar a maté-
ria em votação. Trócolli ex-
plicou que, como o parecer 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, que determinou o 
desarquivamento do proje-
to, ainda não transitou em 
julgado, a ALPB tem prazo 
para apresentar recurso e 
o plenário teria que esperar 
um posicionamento da Pro-
curadoria Jurídica da Casa.

Ficou decidido que até 
a próxima sexta-feira (1º), 
Hervázio Bezerra irá apre-
sentar um balanço da Cage-
pa de 2012 e requerimento 
convidando o presidente da 
Cagepa, Deusdete Queiroga, 
para uma audiência pública 
na próxima terça-feira (5), 
para depois o projeto come-
çar a ser apreciado em ple-
nário.

Hervázio tentou colocar o pedido de empréstimo na pauta de votação, mas não obteve sucesso

O deputado Vituriano 
de Abreu (PSC) foi definido 
como líder do bloco parla-
mentar da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba formado 
pelos parlamentares do PT, 
PP e PSC. A notícia foi publi-
cada na edição de ontem do 
Diário do Poder Legislativo 
(DPL). 

A deputada Daniela Ri-

beiro (PP) e o deputado Frei 
Anastácio (PT) são os vice-
-líderes do chamado “blocão” 
que representa mais uma 
ala oposicionista na Casa de 
Epitácio Pessoa. Também in-
tegram a bancada os deputa-
dos Anísio Maia (PT), Carlos 
Batinga (PSC), Arnaldo Mon-
teiro (PSC).

De acordo com o depu-

tado Vituriano, sua atuação 
como líder desse novo bloco 
será pautada pelo diálogo. 
“Não serei um líder para im-
por. Quero estabelecer o diá-
logo e definir o que for acei-
to por todos. Para que isto 
aconteça, faremos reuniões 
semanais para afinarmos o 
discurso e os posicionamen-
tos”, disse. (PT)

Mesa rejeita requerimento de 
Hervázio para votar projeto

Vituriano passa a liderar “blocão”

emPrÉstimo da CaGePa

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com  

Foto: Arquivo

Não sei se vocês já prestaram atenção, mas é 
grande o desejo de uma turma de paraibanos para 
que haja uma briga entre o governador Ricardo Cou-
tinho (PSB) e o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) 
nas eleições de 2014. Em alguns cantos da Paraíba, 
não se fala noutra coisa. 

É a mesma tropa que não acreditava numa coli-
gação política nas eleições de 2010 entre o PSDB e o 
PSB. “Essa coligação é como água e óleo: não se mis-
turam”, diziam à época. 

Enquanto essa frase era pronunciada à boca pe-
quena na Paraíba, Cássio, Efraim e Ricardo se reuniam 
na casa do empresário Eduardo Carlos, em Maria Fa-
rinha, Pernambuco, e traçavam planos para anunciar 
a união de todos em torno da candidatura do PSB ao 
governo. 

No início da semana, o advogado Johnson Abran-
tes divulgou um acórdão do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que permite o senador Cássio Cunha Lima 
ser candidato ao governo em 2014. 

Uma coisa é poder ser; e outra coisa, bem dife-
rente, é anunciar que será. São duas coisas distintas. 

No sábado passado, encontrei o senador Cássio 
Cunha Lima na casa de sua mãe, Dona Glória, em 
Camboinha. Por curiosidade, o abordei sobre esse 
assunto. 

“A eleição de 2014, nós vamos discutir em 2014. 
No momento, eu estou preocupado com a seca que di-
zima o rebanho bovino da Paraíba, desmantela a eco-
nomia e o Governo Federal nada faz”, diz o senador. 

Mas a torcida, principalmente nas hostes do 
PMDB e numa parte do PSDB ligada ao senador Cícero 
Lucena, é grande para que haja o rompimento entre 
Cássio e Ricardo. 

Anteontem, Cássio e Ricardo se encontraram em 
Brasília e conversaram sobre vários assuntos. Menos 
sobre as eleições de 2014. Sabe por quê? Porque não 
é época de se discutir eleição. Nós acabamos de sair 
de uma. 

Tem uma turma que planeja disputar o Governo 
do Estado no próximo ano, mas quer escolher o ad-
versário. Isso é primário. Em política, não se escolhe 
o adversário. 

É como na guerra: você enfrenta o inimigo que 
vier. 

Nonato federal

O vice-prefeito de João Pessoa, o jornalista Nonato Bandeira, não 
concluirá o seu mandato e, assim como fez  Manoel Júnior com Ricardo 
Coutinho, deixará o prefeito Luciano Cartaxo sem vice. Nonato trabalha com 
a perspectiva de sair candidato a deputado federal pelo PPS nas eleições de 
2014. E vem trabalhando para fortalecer cada vez mais o PPS e tomar conta da 
legenda no Estado com o aval de Roberto Freire. 

A fonte que me revelou esse dado é de alta confiança.

Por que brigam?

A deputada Gilma Germano foi eleita presidente do PPS com o apoio do 
grupo de Nonato Bandeira. Depois, houve o rompimento do grupo de Nonato 
com o governador Ricardo Coutinho. Foi aí que começaram os problemas. 
Agora, Nonato quer tirar Gilma do comando do partido e terá que enfrentar a 
deputada na convenção partidária de setembro. 

Em política, você não deve confiar nem na sua sombra.

Batendo chapa

Em setembro próximo, o PPS fará sua Convenção Estadual 
para renovação do diretório e eleição do presidente. Para ser 
candidato a deputado federal, Nonato pensa em ter o controle do 
partido. Para ter o controle, precisa chegar à presidência do PPS. 
Para chegar à presidência, tem que derrotar a deputado Gilma 
Germano, que já anunciou sua disposição de disputar a reeleição “e 
bater chapa com qualquer um”. 

Tanto Gilma quanto Nonato são bem articulados dentro 
do PPS.
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Fernando Collor disse que não 
serão aceitos representantes 
para discutir temas específicos

Brasília - A Comissão de 
Infraestrutura do Senado não 
admitirá mais que ministros 
convidados a debater temas es-
pecíficos enviem representan-
tes sob a alegação de problemas 
na agenda. O senador Fernando 
Collor (PTB-AL) assumiu ontem 
a presidência da comissão pela 
segunda vez em seu mandato 
com o compromisso de que, se o 
ministro não comparecer, “não 
virá ninguém”.

O senador Waldemir 
Moka (PMDB-MS) reforçou a 
determinação. “É importante 
trazer representantes do go-
verno. Nos últimos dois anos 
esse debate (entre Legislativo 
e Executivo) as coisas não têm 
fluído. Talvez não por falta de 
competência das autoridades, 
mas pela excessiva centrali-
zação das negociações”, pon-
derou ele. Collor elencou uma 
série de temas que pretende 
debater ainda este ano. Ele pro-
pôs e os senadores concorda-
ram que a primeira discussão 
com autoridades do governo e 
especialistas seja sobre o setor 
energético.

O novo presidente da Co-
missão de Infraestrutura de-
terminou ainda que seja insta-
lado na comissão um terminal 

Marcos Chagas
Da Agência Brasil
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comISSão de InfRAeStRutuRA

Ministros terão que ir a debates
de computador para acompa-
nhar a execução orçamentária 
e físico-financeira de obras do 
Governo Federal. A prioridade 
será as que estão incluídas no 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

Também não faltaram 
reclamações sobre as medi-
das anunciadas pelo governo 
de recuperação das rodovias 
federais, além do andamen-
to das obras do PAC no setor 
energético e na construção de 
hidrelétricas. "As obras do PAC 
simplesmente não andam", re-
sumiu o presidente do PMDB, 
Valdir Raupp (RO).

De acordo com o balanço 
da segunda fase do PAC, divul-
gado na última sexta-feira (22), 
no que se refere a empreendi-
mentos concluídos, o programa 
desembolsou R$ 328,2 bilhões, 
ou 46,4% do previsto para o 
período. Do total, 61% (R$ 
201,2 bilhões) dos recursos fo-
ram aplicados em 2012, resul-
tado que, segundo o Governo 
Federal, é 58,4% superior ao 
montante de 2011 (R$ 127 bi-
lhões).

“Chegamos à metade do 
período do PAC 2 com prati-
camente metade das ações 
concluídas, e há ainda muitas 
obras em planejamento, licen-
ciamento ou licitação”, disse, na 
ocasião, a ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior, ao classificar 
como “bons” os índices apre-
sentados.

Brasília - A Comissão 
de Infraestrutura do Senado 
estabeleceu novos critérios 
para a aprovação de direto-
res de agências reguladoras 
vinculadas ao setor. O ato 
administrativo foi submeti-
do pelo presidente Fernan-
do Collor (PTB-AL) e apro-
vado pelos senadores da 
comissão.

A partir de agora, as in-
dicações presidenciais serão 
submetidas a uma análise 
preliminar dividida em três 
etapas, que inclui a análise 
prévia da admissibilidade 
do indicado, considerando a 
documentação apresentada. 
Caberá ao relator apresentar 
seu parecer para posterior 
debate e formulação das per-
guntas ao indicado.

Obedecidos esses crité-
rios, o indicado será chamado 
a comparecer em audiência 
da comissão para sabatina e 
votação da mensagem pre-
sidencial. “É necessário que 
as agências estejam sob al-
guma forma de controle, já 
que podem ser capturadas 
pelos interesses das empre-
sas reguladas”, justificou o 
presidente da Comissão de 
Infraestrutura.

O ato apresentado por 
Collor prevê que se as in-
formações encaminhadas 
pelo candidato à vaga para 
diretoria de uma agência re-
guladora forem reprovadas 
preliminarmente devolverá 
a mensagem ao presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL).

Mudança de critérios

Brasília - A dívida lí-
quida do setor público 
chegou a R$ 1,563 trilhão 
em janeiro, informou on-
tem o Banco Central (BC). 
Em janeiro, esse resultado 
correspondeu a 35,2% de 
tudo o que o país produz 
– Produto Interno Bruto 
(PIB) –, com aumento de 
0,1 ponto percentual em 
relação a dezembro.

De acordo com rela-
tório do BC, a “relativa 
estabilidade” da dívida 
líquida em relação ao PIB 
decorreu da contribui-
ção do superávit primário 
(economia para paga-
mento de juros da dívida), 
com redução de 0,7 ponto 
percentual. Outra contri-
buição veio do crescimen-
to do PIB, com redução de 
0,3 ponto percentual. Por 
outro lado, os juros eleva-
ram a relação entre a dí-
vida e o PIB em 0,5 ponto 
percentual e a valorização 
cambial, em 0,4 ponto 
percentual.

Outro indicador di-
vulgado pelo BC é a dívida 
bruta do Governo Geral 
(governos federal, esta-
duais e municipais), muito 
usado para fazer compa-
rações com outros países.

No caso da dívida 
bruta, em que não são 
considerados os ativos em 
moeda estrangeira, mas 
apenas os passivos, a rela-
ção com o PIB é maior. Em 
janeiro, ficou em R$ 2,623 
trilhões, o que correspon-
de a 59% do PIB, com alta 
de 0,4 ponto percentual 
em relação a dezembro.

De acordo com o Ban-
co Central, o aumento da 
dívida bruta em relação 
ao PIB ocorreu, principal-
mente, devido às chama-
das operações compro-
missadas. Nesses casos, 
o BC enxuga liquidez e 
transfere para os bancos 
os papéis da sua carteira. 
Essas operações entram 
como passivo da dívida 
bruta.

A projeção do BC 
para fevereiro é que a dí-
vida bruta corresponda a 

58,8% do PIB. A estimati-
va para a dívida líquida é 
35,2% do PIB.

desemprego
Pesquisa divulgada 

pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) mostra que o índi-
ce de desemprego passou 
de 9,8% em dezembro de 
2012 para 10% em janeiro 
deste ano. Os economistas 
consideram que a estabili-
dade do índice no começo 
do ano é um sinal positivo 
da economia.

Dívida pública em janeiro equivale a 
35,2% de tudo o que o país produz

Em meio à corrida do go-
verno por investidores estran-
geiros na área de infraestrutu-
ra, a presidente Dilma Rousseff 
disse ontem que o governo tem 
como meta que a taxa de inves-
timento alcance 25% do Produ-
to Interno Bruto (PIB - soma de 
todas as riquezas produzidas 
no país). Segundo o ministro 
interino da Fazenda, Nelson 
Barbosa, o percentual de in-
vestimento hoje no Brasil é de 
4,2%, com volume de recursos 
previsto na ordem de R$ 180 
bilhões ao ano.

A uma plateia composta 
por empresários, autoridades 
públicas e sociedade civil, que 
compõem o Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social, 

Dilma elencou as necessidades 
de injeção de recursos em lo-
gística, sobretudo em ferrovias 
e portos - já previstos em plano 
divulgado no ano passado.

"Fizemos um imenso es-
forço na área de infraestrutura 
e queremos que esse esforço 
tenha resultado", disse a presi-
dente. Segundo ela, "é impossí-
vel continuar transportando mi-
nério e grãos só por estradas".

Ao falar do setor de por-
tos, Dilma mandou um reca-
do a centrais sindicais que se 
queixam da retirada da exclu-
sividade do órgão gestor de 
mão de obra (Ogmo) dos por-
tos aos terminais privados. Os 
trabalhadores alegam que isso 
pode reduzir direitos trabalhis-

tas. "O Brasil tem de abrir os 
portos. Nós temos um imenso 
custo desnecessário em portos. 
Abrir os portos não é tirar um 
ou meio direito do trabalhador 
portuário", afirmou Dilma.

desonerações
A presidente prometeu 

no evento uma nova rodada 
de desonerações. Segundo a 
mandatária, é necessário que 
o país tenha "uma racionalida-
de de tributos". "Neste ano va-
mos buscar isso", assegurou a 
presidente. Dilma afirmou que 
"é óbvio que não temos todo o 
dinheiro do mundo para fazer 
desoneração, mas no ano pas-
sado fizemos desonerações sig-
nigicativas".

Dilma quer alcançar 25% do PIB
InVeStImentoS

Piso do professor só 
vale a partir de 2011

câmara passa a 
ter 21 comissões

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu ontem mudar a vigência da lei do 
piso nacional dos professores da rede pú-
blica. Embora tenha sido editada em 2008, 
ficou definido que a lei só pode ser consi-
derada a partir da data na qual o Supremo 
confirmou sua legalidade, em abril de 
2011. Haverá impacto direto na programa-
ção orçamentária dos estados e da União.

Os ministros atenderam a recursos 
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do 
Ceará, que alegaram dificuldades para adap-
tar as finanças às novas regras. As unidades 
da Federação lembraram que o STF deu limi-
nar em 2008 suspendendo os efeitos da lei. 
Os estados passaram a aguardar posiciona-
mento definitivo da Corte antes de alterar os 
orçamentos. A decisão liminar caiu quando 
o julgamento foi concluído pelo plenário do 
STF, três anos depois.

O julgamento de hoje começou com 
o voto do relator do processo e presidente 
do STF, ministro Joaquim Barbosa. Ao negar 
os recursos, ele entendeu que os estados 
estavam usando de artifícios processuais 
para atrasar a conclusão do julgamento e, 
consequentemente, não cumprir a lei. 

Depois de acordo entre os líderes 
partidários para ampliar o número de 
comissões permanentes da Câmara dos 
Deputados, o plenário aprovou ontem 
projeto de resolução desmembrando a 
Comissão de Educação e Cultura em duas 
- a Comissão de Educação e a Comissão de 
Cultura. Com isso, a Casa passa a ter 21 
comissões fixas.

A medida visa a abrir espaço para 
novas legendas. O comando desses 
colegiados é definido proporcionalmen-
te, conforme o tamanho dos partidos. 
Inicialmente, os líderes haviam decidido 
desmembrar outras duas comissões: 
a do Desporto e Turismo e a da Saúde e 
Previdência. Contudo, como o aumento 
do número de comissões mudaria tam-
bém o coeficiente para a distribuição dos 
postos de comando, alguns partidos se 
posicionaram contra a proposta.

Os deputados devem entrar em 
acordo para que a titularidade da Comis-
são de Cultura possa ser cumulativa com 
a de outras comissões. Isso porque cada 
deputado só pode ser titular de uma co-
missão, à exceção das Comissões de Se-
gurança Pública e de Legislação Participa-
tiva. Para isso, uma nova votação deverá 
ser feita sobre esse ponto específico.

O desmembramento também foi 
motivado pela necessidade dos partidos 
de manter a divisão de poder na Casa 
depois da criação do PSD em 2010, que, 
pelo tamanho da bancada, passou a ter 
direito a presidir duas comissões.

Fernando Collor assumiu ontem 
a presidência da Comissão de 

Infraestrutura do Senado

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil
 

A projeção do 
BC para o mês 
de fevereiro 
é que a dívida 
bruta corres-
ponda a 58,8% 
do PIB e dívida 
líquida 35,2%
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Bento XVI se despede dos fiéis 
e renuncia hoje ao pontificado

Em seu último sermão 
como papa, Bento VXI rei-
terou ontem que está fraco 
e que renunciou pelo bem 
da Igreja. Sob aplausos da 
multidão na Praça São Pe-
dro, o papa voltou a justifi-
car a sua decisão, afirman-
do que, nos últimos anos, 
sentiu as suas forças dimi-
nuírem. Ele disse ainda que 
tem “plena consciência da 
gravidade e inovação” da 
sua atitude, mas que era 
preciso “ter a coragem de 
fazer escolhas sofridas”.

No discurso de despe-
dida, o pontífice agradeceu 
aos seus colaboradores 
mais próximos, entre eles 
o seu secretário de Esta-
do, cardeal Tarcisio Berto-
ne, e ressaltou que nunca 
se sentiu só na condução 
da Igreja. “Nunca me senti 
sozinho ao levar a alegria e 
o peso do ministério petri-
no.” Bento XVI citou ainda 
as manifestações de cari-
nho que recebeu de inúme-
ros fiéis ao redor do mundo 
desde que anunciou a sua 
renúncia: “O papa nunca 
está sozinho”.

Joseph Ratzinger che-
gou a dizer que o pontifica-
do é um peso muito grande, 
mas que não abandonará 
a cruz e permanecerá “de 
uma maneira nova per-
to do Senhor crucificado”. 
Ao longo dos cerca de oito 
anos do seu papado, ele 
afirmou ter vivido momen-
tos de alegria e momentos 
difíceis.

“O Senhor nos deu 
muitos dias de sol e ligeira 
brisa, dias nos quais a pes-
ca foi abundante, mas tam-
bém momentos nos quais 
as águas estiveram muito 
agitadas e o vento contrá-
rio, como em toda a histó-
ria da Igreja e o Senhor pa-
recia dormir”, disse.

Logo no início da ceri-
mônia de ontem, ele agrade-
ceu a presença em massa de 
fiéis na praça em frente à Ba-
sílica de São Pedro e acres-
centou que “vê a Igreja viva”. 
O pontífice deixa oficialmen-
te o comando da Igreja Cató-
lica hoje. “Neste momento, 
abraço toda a Igreja espalha-
da pelo mundo.”

 A expectativa era que 
mais de 50 mil fiéis fossem 
até a praça, segundo o por-
ta-voz do Vaticano, padre 
Federico Lombardi, mas 
estimativas iniciais apon-
taram para a presença de 
100 mil pessoas no local.

 O tradicional “beija 
mão”, em que o papa é cum-
primentado, foi suspenso 
devido à quantidade de pre-
sentes. Antes e depois da 
audiência, porém, o papa 
percorreu a praça no seu pa-
pamóvel para fazer um cum-
primento geral. No meio do 
caminho, fez paradas para 
beijar algumas crianças.

Após a audiência públi-
ca, o papa deverá receber 
as autoridades presentes 
na Sala Clementina do Palá-
cio do Vaticano. Na manhã 
de ontem, último dia de seu 
pontificado, ele se reunirá 
com os cardeais que estão 
em Roma.

 A previsão é que Ben-
to XVI deixe o Vaticano de 

No último sermão como 
papa, ele reiterou que está 
fraco e explicou a renúncia

helicóptero em direção à re-
sidência de verão de Castel 
Gandolfo, no sul de Roma, 
por volta das 17h15 (13h15 
no horário de Brasília). As-
sim que chegar ao local, ele 
deverá aparecer na sacada 
para saudar as pessoas que 
tiverem ido recebê-lo.

O pontífice vai morar em 
Castel Gandolfo pelos próxi-
mos dois meses, antes de se 
estabelecer em um convento 
dentro do Vaticano. A Sede 
Vacante, período em que o 
Vaticano fica sem papa, terá 
início às 20h no horário local.

 A renúncia
O papa Bento XVI anun-

ciou a sua renúncia no dia 
11 de fevereiro durante en-
contro de cardeais no Va-
ticano. Ao justificar a sua 
decisão, o pontífice de 85 
anos alegou estar cansado 
e com a saúde frágil por 
conta da idade avançada. O 
Vaticano negou, porém, que 
ele tenha alguma doença. 
É a primeira vez em quase 
600 anos que um papa re-
nuncia ao seu pontificado.

 O jornal “O Estado de 
S.Paulo” chegou a apon-

tar uma disputa interna de 
poder praticada por ex-a-
liados nos últimos meses 
como uma das razões para 
a saída do pontífice.

 Já o jornal italiano “La 
Reppublica” relacionou a 
renúncia a um relatório, 
entregue a Bento XVI em 
dezembro passado, que in-
vestigou as suspeitas de 
corrupção e escândalos 
sexuais dentro da Igreja. O 
Vaticano reconheceu a exis-
tência do documento, mas 
descartou qualquer ligação.

Ao deixar o pontifica-

do, o cargo ficará vago até 
a eleição do próximo papa. 
A expectativa é que o con-
clave de cardeais eleja um 
novo pontífice ainda em 
março, antes da Páscoa. 

 Cinco cardeais brasi-
leiros deverão participar da 
eleição. Segundo a última 
lista do Vaticano, há um to-
tal de 116 cardeais aptos a 
votar. 

O Brasil tem um total 
de nove integrantes no Co-
légio Cardinalício, mas qua-
tro deles já ultrapassaram a 
idade limite de 80 anos.

O papa Bento XVI acena para fiéis ao chegar na Praça São Pedro, no Vaticano, onde fez seu último sermão como líder da Igreja Católica

FOtO: Divulgação

Roma (Reuters) - A crise 
política italiana que agitou a 
zona do euro se aprofundou 
ontem, quando dois líderes 
partidários descartaram as op-
ções mais prováveis de formar 
um governo e evitar uma nova 
eleição.

O líder populista Beppe 
Grillo fechou a porta para son-
dagens feitas do chefe da cen-
tro-esquerda Pier Luigi Bersani 
com uma torrente de insultos, 
enquanto Nichi Vendola, o par-
ceiro da coalizão júnior de Ber-
sani, descartou uma aliança de 

governo com a centro-direita. 
Essas duas opções são vistas 
como a única maneira de evitar 
a volta às urnas imediatamente 
depois da eleição de 24 e 25 de 
fevereiro, no qual um enorme 
voto de protesto contra políti-
cos tradicionais e políticas de 
austeridade mergulhou a Itália 
num impasse.

A perspectiva de uma in-
certeza prolongada na terceira 
maior economia da zona do 
euro provocou quedas pronun-
ciadas nos mercados mundiais 
logo depois do resultado elei-

toral, mas eles se acalmaram 
ontem depois de uma sólida 
demanda pela dívida do gover-
no italiano em um leilão, com 
títulos europeus, ações e euro 
mais reforçados.

A centro-esquerda ficou 
com a maioria das cadeiras na 
eleição, mas nenhum grupo 
tem uma maioria para gover-
nar. O Movimento 5 Estrelas 
de Grillo bloqueou o controle 
do Parlamento pela centro-es-
querda, depois de uma das 
maiores vitórias na história eu-
ropeia recente.

Caracas (Reuters) - A 
maioria dos venezuelanos 
acredita que o presidente 
Hugo Chávez vai se recuperar 
do câncer e voltar a ter papel 
ativo no governo, disse uma 
pesquisa divulgada na última  
terça-feira, embora ele esteja 
hospitalizado e praticamente 
não seja visto há dois meses e 
meio.

Segundo o instituto Hin-

terlaces, 60% dos seus entre-
vistados acham que Chávez 
vai se curar e voltará a gover-
nar; 14 por cento acham que 
ele vai se recuperar, mas não 
terá condições de retomar o 
poder; e 12 por cento acham 
que seu estado é incurável.

Chávez, de 58 anos, se 
submeteu em 11 de dezem-
bro à quarta operação contra 
um câncer, em Cuba, e na se-

mana passada voltou à Vene-
zuela, onde se internou num 
hospital militar de Caracas.

Exceto por quatro fotos 
dele em Havana, o presiden-
te socialista não foi visto 
nem ouvido em público, e 
mesmo seu amigo e aliado 
Evo Morales, presidente da 
Bolívia, não pôde entrar no 
quarto dele ao fazer visitas 
a Caracas.

Líderes descartam apoiar governo
e aumenta crise política na Itália 

Maioria de venezuelanos acredita
na recuperação de Hugo Chávez

INStABILIDADE

VENEzUELA
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Técnico do Campinense
quer o time bem mais
ofensivo na decisão

futsal

Paraibano começa em março
Dirigentes programam 
para o próximo dia 16 
o início da competição

O Campeonato Paraiba-
no de Futsal começa a ser dis-
putado no dia 16 de março, 
pelas equipes das categorias 
Sub-17 masculino e Adulto 
feminino. Com calendário 
da temporada já definido e 
divulgado na semana passa-
da, a Federação Paraibana 
de Futsal (FPFS) buscou re-
solver no último sábado, em 
reunião com representantes 
dos clubes e dirigentes da 
entidade, os detalhes finais 
da competição nestas duas 
categorias.

No Sub-17 masculino, 
serão nove equipes brigando 
pelo troféu de campeão da 
temporada 2013. Participam 
do Paraibano Sub-17: EPCF/
Guarabira (atual campeão), 
Treze Futebol Clube, São 
Bento/Craques do Futuro, 
Sesi Paraíba, Benfica Futsal 
Clube/HBE, Esporte Clube 
Cabo Branco, Clube dos Ofi-
ciais da Polícia Militar, Asso-
ciação Atlética Paraíba e Bo-
tafogo Futebol Clube.

No Adulto feminino, oito 
clubes disputarão o título. O 
atual campeão da categoria, 
Servicar, além de Treze Fu-
tebol Clube, River Plate, Real 
Madrid, Santa Cruz, Esporte 
Clube Cabo Branco/CCCLB, 
Botafogo Futebol Clube e 
Juventude Brasileira são as 
equipes que competirão no 
Paraibano a partir do próxi-
mo mês.

“O Sub-17 me surpre-
endeu com nove equipes. Já 
o Adulto feminino não teve 
novidade, foram as mesmas 
equipes do ano passado. Mas 
o Sub-17 me surpreendeu, 
porque eu pensei que da-
ria menos times”, declarou 
o presidente da Federação, 
João Bosco Crispim.

Apesar de definir na 
reunião de sábado pontos 
como a homologação da ta-
bela, organização, critérios 
dos jogos, entre outros deta-
lhes do evento, a FPFS ainda 
vai montar a tabela de jogos 
do Estadual com os horários 
e locais das partidas. 

Segundo Bosco, até o 
momento foram confirma-
dos para sediar os jogos do 
Paraibano os ginásios Gua-
rany (Roger), Hermes Tauri-
no (Mangabeira), Odilon Ri-
beiro Coutinho (Valentina) e 
Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar da Paraíba (Bessa).

O Paraibano este ano 
será disputado nas catego-
rias Sub-7, Sub-8, Sub-9, 
Sub-10, Sub-11, Sub-13, Sub-
15, Sub-17, Sub-20 e Adulto. 
Nestas quatro últimas cate-
gorias competem atletas do 
masculino e feminino.

Além do Paraibano, o 
calendário divulgado pela 
Federação prevê a realiza-
ção de outras quatro com-
petições: a X Taça Campina 
Grande de Futsal, a VIII Taça 
Paraíba, a Copa Primavera e 
a Copa Cidade Verde. A pri-
meira ocorre no dia 22 de 
março, a segunda e a terceira 
no mês de setembro e a quar-
ta em outubro.

Herbert Clemente
Especial para A União

A comunidade pesso-
ense tem agora mais uma 
oportunidade para deixar a 
ociosidade de lado e começar 
a praticar exercícios físicos. 
Na última terça-feira, o Cen-
tro Universitário de João Pes-
soa (Unipê) abriu inscrições 
para 483 vagas gratuitas em 
14 modalidades esportivas. 
Essas vagas são destinadas a 
qualquer interessado em par-
ticipar das atividades.

As modalidades ofereci-
das pelo Unipê são: ginástica 
aeróbica, sppining, dança de 
salão, hidroginástica, natação, 
handebol, futsal, judô, jiu-jitsu, 
taekwondo, badminton, bas-
quete, vôlei e musculação.

Os candidatos que dese-
jarem se inscrever em um dos 
esportes deve acessar o portal 
do Unipê, através do endereço 
eletrônico www.unipe.br, esco-
lher a sua modalidade e reali-
zar a inscrição, que também é 
gratuita. Cada modalidade tem 
dias e horários definidos. A lis-
ta com as modalidades ofere-
cidas, número de vagas, dias e 
horários também está disponí-
vel no portal da instituição.

O professor Ramon Mon-
tenegro, responsável pelo La-
boratório de Avaliação Física 
do Unipê, explicou que, para 
confirmar a inscrição, o can-
didato deverá ainda agendar a 
sua avaliação física na Recep-
ção da Extensão, no Ginásio 
Poliesportivo da instituição, 
de segunda a sexta, das 13h 
às 17h e das 18h às 22h. E, no 

dia da avaliação, apresentar 
os exames de hemograma, gli-
cemia (teste de diabetes), aslo 
(antiestreptolisina O), eletro-
cardiograma e raio X de tórax 
(PA + perfil).

“Toda pessoa que vai ini-
ciar uma atividade física preci-
sa se submeter a esses exames, 
que é o mínimo exigido para 
ter segurança. É um erro gra-
ve iniciar uma atividade física 
sem pedir os exames, que de-
vem ser renovados a cada seis 
meses”, alertou o professor Ra-
mon, que é mestre em Ciências 
da Saúde.

O professor José Ricardo 
Nunes observou que, à medi-
da que as turmas forem sen-
do preenchidas, também será 
feito um cadastro de reserva 
online, em caso de desistência 
ou o candidato não estar em 
condições físicas de praticar a 
atividade. 

As primeiras turmas de-
vem começar já no mês de 
março. As atividades físicas 
serão realizadas no Complexo 
Desportivo do Unipê, que in-
clui a moderna academia do 
curso de Educação Física, o 
Ginásio Poliesportivo e a pisci-
na, no campus universitário, às 
margens da BR-230, no bairro 
de Água Fria, na capital.

O Unipê também abriu 
uma turma especial de mus-
culação para idosos. Estão sen-
do oferecidas 20 vagas para 
pessoas acima de 60 anos, nas 
segundas, quartas e sextas, das 
7h às 8h.

Unipê abre inscrições 
gratuitas à comunidade

ATIVIDADES FÍSICAS

A reunião aconteceu na sede do Esporte Clube Cabo Branco. O Paraibano de 2013 na categoria Sub-17 terá a participação de nove clubes

FOTOS: Divulgação

O Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel-PB) estará 
inscrevendo no período de 11 a 
22 de março, escolinhas de fu-
tebol interessadas em participar 
da I Copa Paraíba Sub-15 de Fu-
tebol, que terá início no dia 5 de 
abril, em Campina Grande e 6 de 
abril, em João Pessoa, com encer-
ramento programado para o mês 
de junho. As disputas terão as 
presenças de 64 clubes, sendo 32 
da Grande João Pessoa e outras 
32 da região polarizada por Cam-
pina Grande.

De acordo com Raimundo 
Braga, um dos integrantes da 
comissão de organização da Ia 
Copa Paraíba Sub-15 de Fute-
bol, na próxima quarta-feira, o 
secretário Tibério Limeira fará o 
lançamento do evento, em sole-

nidade que ocorrerá no auditório 
da Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraíba, 
situada na Avenida Epitácio Pes-
soa, na capital. Na quinta-feira, 
7, a competição será lançada em 
Campina Grande, na Secretaria 
de Interiorização.

De acordo com a programa-
ção previamente elaborada da 
competição, no próximo dia 26, 
em Campina Grande, será rea-
lizado o Congresso Técnico. No 
dia seguinte, ocorrerá o Congres-
so Técnico em João Pessoa. “A Ia  
Copa Paraíba Sub-15 de Futebol 
tem o objetivo de fazer a intera-
ção entre as equipes e atletas par-
ticipantes, em defesa do despor-
to como lazer e saúde”, afirmou 
Raimundo Braga, acrescentando 
que “o projeto já foi elaborado, 
teve o aval do secretário Tibério 
Limeira e todas as providências 
para o bom êxito da competição 
estão sendo tomadas”. 

A forma de disputa, bem 
como outros detalhes da compe-
tição serão decididas pelos par-
ticipantes no congresso técnico. 
Raimundo Braga afirmou que, 
no caso da Grande João Pessoa, 
as 32 equipes serão da capital do 
Estado, Bayeux, Condes, Santa 
Rita, Cabedelo, Caaporã, dentre 
outros. “Já da região de Campina 
Grande serão times dos municí-
pios vizinhos à Rainha da Borbo-
rema”, garantiu.

A Sejel-PB vai premiar o 
campeão com troféu, medalha 
e uma quantia em dinheiro no 
valor de R$ 2.500,00. O vice-cam-
peão receberá troféu, medalha 
e R$ 1.500,00, enquanto o ter-
ceiro colocado, além de troféu 
e medalha receberá também R$ 
1.000,00. No ato da inscrição, 
toda escolinha receberá uma 
bola oficial. “Acreditamos no su-
cesso da competição”, finalizou 
Raimundo Braga.

Governo organiza I Copa Paraíba sub-15
com clubes de João Pessoa e do interior
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Os garotos da Grande João Pessoa e do interior vão ter oportunidade de mostrar o seu talento na Copa Paraíba Sub-15



Natação entra em crise três
anos antes das Olimpíadas

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2013

AMADOR

E por falar no returno, a 
Federação Paraibana de 
Futebol decidiu que só vai 
publicar a tabela na próxima 
segunda-feira. O esboço já 
está pronto, mas a Entidade 
prefere aguardar o desfecho 
do jogo do Campinense para 
que as datas sejam encai-
xadas. O início é no dia 10 
de março, mas se a Raposa 
disputar as finais, seus jogos podem ser alterados 
para que o clube fique concentrado apenas na 
Copa do Nordeste que é o que todos os paraiba-
nos devem estar torcendo. Sendo assim, vamos 
aguardar a decisão de domingo e na segunda-feira, 
dia 4, aguardar a divulgação da tabela.

Segundo turno

Treze vai perseguir o 
Bota no segundo turno

Quem disse que o segundo turno para Botafogo 
e Treze será apenas de amistosos não leu direitinho 
o parágrafo oitavo do artigo nono do regulamento do 
Campeonato Paraibano de 2013. Que os dois clubes 
conquistaram vantagens não há nenhuma dúvida e vão 
jogar a segunda partida do cruzamento olímpico em 
casa. Mas se a final for Botafogo x Treze, o local da 
última partida irá depender unicamente da campanha 
dos clubes nos dois turnos. Hoje, o Botafogo tem uma 
vantagem de quatro pontos sobre o rival.

Como o segundo turno começa do zero, o Treze 
certamente vai à caça do Tricolor para que ao final do 
returno se coloque à frente do adversário. Então, os jo-
gos não serão amistosos, pois o Botafogo tem a obri-
gação de se manter na frente e para isso vai acumular 
mais pontos para evitar surpresa, afinal está há 10 anos 
sem conquistas do Paraibano da Primeira Divisão.

E os outros seis participantes? Tem duas vagas 
para as semifinais e estes clubes certamente vão se 
empenhar ao máximo para obterem a classificação. De 
saída, Campinense e Sousa aparecem como favoritos 
porque vão entrar mais descansados, principalmente o 
Sousa que está apenas treinando e aguardando o início 
da disputa, programada para o próximo dia 10. O Cam-
pinense ainda está na Copa do Nordeste, porém bem 
ajustado.

Se não perder nenhum jogador ao final de sua par-
ticipação na competição com certeza entra muito forte 
e pode ser parâmetro para o Botafogo, hoje disparada-
mente o melhor time. Diante deste cenário, Botafogo e 
Treze vão entrar ainda mais ligados na disputa. Um para 
não perder a vantagem e o outro decidido a mudar o 
panorama em caso de uma final contra o rival.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Atletas e dirigentes estão 
ansiosos pela divulgação 
dos nomes contempla-
dos com o Bolsa Atleta. A 
relação já foi entregue ao 
secretário da Sejel, Tibério 
Limeira, que será o respon-
sável pela liberação.

Expectativa

A casa noturna de propriedade da família de Ronaldinho 
Gaúcho foi interditada ontem. O Planet Music Hall não pos-
sui Plano de Prevenção Contra Incêndios e, consequente-
mente, também não tem alvará de funcionamento. Por isso, 
teve as portas lacradas pela prefeitura de Porto Alegre.

Onde estão os dirigentes da 
natação brasileira que nâo 
se manifestam diante da 
situação vivida pelas atletas 
que estão sem patrocínio e 
sendo desrespeitados pelos 
clubes que pouco investem 
no esporte. E a Rio 2016?

Desrespeito

Até tu Ronaldinho!

A cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, está recebendo 
pela primeira vez uma final do Circuito Nacional de Han-
debol de Areia, ou Beach Hand, como é conhecido pelos 
atletas. A  Paraíba está sendo representada pelo HCP e a 
disputa que começou ontem vai até o próximo domingo.

Handebol beach

Programa Rumo ao Ouro
de 2016 fracassa e Cielo 
culpa falta de patrocínio

Ao reunir os melhores 
nadadores do país em uma 
mesma piscina, César Cielo 
queria estimular seus com-
panheiros a nadar mais rápi-
do. Juntando a esse sistema 
de competitividade diária 
uma equipe multidisciplinar 
numerosa, com técnicos tra-
balhando quase individual-
mente com cada atleta, nascia 
uma verdadeira “tropa de eli-
te” da natação verde-amarela.

Na teoria, o PRO 16 (Pro-
jeto Rumo ao Ouro 2016) ti-
nha tudo pra dar certo. Mas 
acabou fracassando.

Após dois anos de su-
cesso, incluindo medalhas 
olímpicas para Thiago Perei-
ra e Cielo, o idealizador está 
de volta à prancheta para 
redesenhar seu sonho. Na-
dadores saíram, deixando o 
campeão dos 50m livre em 
Pequim-2008 sozinho para 
reformatar sua equipe de 
natação. Os vilões para o fim 
do projeto, pelo menos como 
inicialmente idealizado, são 
inúmeros. Custo alto da es-
trutura, atrasos nos paga-
mentos dos clubes aos atle-
tas. Principalmente, porém, 
a continuidade esbarrou no 
modelo esportivo da natação 
nacional, baseada em clubes, 
e na falta de empresas para 
bancar o time.

Nenhum patrocínio
Um dos grandes atrati-

vos do PRO 16 era a forma-
ção de um grupo de elite de 
nadadores, com um trabalho 
individualizado para cada 

necessidade específica. Esse 
é um modelo que está sendo 
usado com sucesso nos EUA 
e na Europa. Menos atletas, 
mais técnicos, mais atenção 
aos detalhes.

Treinavam no Centro 
Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa, em São Paulo, além 
de Cielo, nadadores como 
Thiago Pereira, Nicholas 
Santos, Léo de Deus e Tales 
Cerdeira. À beira da piscina, 
Alberto Silva, o Albertinho, 
coordenava uma equipe que 
tinha praticamente um mem-
bro para cada atleta.

O problema é que toda 
essa estrutura era cara. Ape-
sar da presença de grandes 
nomes e dos resultados que 
apareceram no período, Cie-
lo não conseguiu transfor-
mar seu prestígio em apoio 
de empresas para o projeto. 
Nenhum dos seus patrocina-
dores investiu no time. E isso 
virou alvo de críticas: “Como 
uma equipe dessas não con-

segue investidor? Acho que 
a maneira de gestão do meu 
ex-grupo foi errada”, afirmou 
Léo de Deus em entrevista 
à Rádio Globo. Ele deixou o 
PRO e agora é nadador do 
Corinthians.

Sem uma empresa ban-
cando os custos, os atletas 
acabavam arcando com a es-
trutura. E, como Léo, nem to-
dos tinham verba para isso.

Atraso de salários
Excluindo Cielo, o di-

nheiro dos membros do pro-
jeto tinha duas origens: Cor-
reios, fruto do patrocínio da 
empresa à CBDA, e clubes. O 
dinheiro da empresa estatal, 
destinado a todos os mem-
bros da Seleção Brasileira, 
era certo. O dos clubes, não.

Nesse cenário, a apos-
ta pelo Flamengo, um clube 
de futebol, custou caro. Se 
atrasos no pagamento de 
salários ficaram frequentes 
entre os jogadores do time 

principal de futebol desde o 
ano passado, com os nada-
dores era ainda pior. A situ-
ação ficou ainda mais crítica 
quando a ex-nadadora Pa-
trícia Amorim, responsável 
pelo renascimento da equi-
pe de natação rubro-negra, 
deixou a presidência dando 
lugar a Eduardo Bandeira de 
Mello. O fim do time de nata-
ção, confirmado há algumas 
semanas, era certo desde as 
eleições.

Sem o apoio do clube 
carioca, os nadadores passa-
ram a procurar alternativas. 
E a deixar Cielo isolado. “Foi 
uma opção individual. Não 
estava sendo rentável, pela 
parte financeira, não ter um 
clube fechado após o con-
trato com o Flamengo. Teria 
de assumir um compromis-
so financeiro com o PRO 16. 
Vários profissionais estão no 
projeto. Eu preferi sair”, afir-
ma Nicholas Santos, que pro-
cura um novo time.

Thiago Pereira treinava no Centro Olímpico e foi um dos grandes prejudicados 

Além disso, atletas e clubes 
viviam uma situação peculiar. 
Bem ou mal, cada clube oferece 
a seus atletas a estrutura necessá-
ria para competir em alto nível. É 
verdade que existem problemas. 
Técnico dividido por 40 atletas. 
Piscinas congestionadas em que é 
necessário estabelecer mão e con-
tramão para evitar trombadas. 
Temperatura da piscina fora da 
faixa ideal porque sócios querem 
a água "mais quentinha".

Ainda assim, piscina, sala de 
musculação, treinadores, fisiote-
rapia, musculação, tudo está dis-
ponível. Clubes investem para dar 
essas condições aos atletas e, na 
hora de acertar salários, esse cus-
to está diluído. No caso dos mem-
bros do PRO 16, além de ignorar 
esse investimento, ainda pagaram 
para criar uma segunda versão de 
serviços que já lhes era oferecido.

Isso era aceito pelo Flamen-
go e pelo Corinthians, mas com o 
fim do time carioca das piscinas, 
outros clubes se negaram a ban-
car a duplicidade. O time paulista 
diminuiu investimentos e trocou 
Thiago Pereira, mais valorizado 
pela medalha de prata em Lon-
dres-2012, por Léo. Outros clubes 
já avisaram que não iriam permitir 
que seus atletas treinassem fora 
de suas dependências no Brasil.

Ídolos como inspiração
Motivos para isso não faltam. 

Atletas de ponta usando suas pis-
cinas atraem talentos, inspiram 

Atletas enfrentam várias dificuldades nos clubes

jovens e dão orgulhos a sócios. 
Um exemplo dessa ideologia 
é o Sesi. O time formou uma 
equipe de ponta feminina, com 
Ana Marcela Cunha, Daynara de 
Paula, Etiene Medeiros e Jéssi-
ca Cavalheiro, sob o comando 
de Fernando Vanzella. Apesar 
do pouco número de atletas de 
ponta, o time conta com mais 13 
atletas de divisões menores. E a 
presença do quarteto no clube é 
essencial.

"A ideia do Sesi é usar os 
atletas não apenas para con-
quistar resultados. É inspirar as 
crianças. O Sesi tem, além dos 
próprios atletas jovens, uma es-
cola de Ensino Fundamental. E 
a função dos atletas é servir de 

inspiração para essas crianças. É 
uma filosofia interessante, que 
foge um pouco do que os clubes 
fazem tradicionalmente", expli-
ca o técnico.

Outro problema, relacionado 
aos clubes, é o próprio modelo da 
natação brasileira. "O sistema de 
competição que temos hoje, com 
Maria Lenk, Finkel e Open, exige 
grandes equipes de atletas. Os 
principais clubes precisam de 40, 
50, até 60 nadadores para dispu-
tar. Nesse aspecto, você tem de 
montar uma equipe muldiscipli-
nar grande", diz Vanzella.

Ou seja. Exatamente o opos-
to do que o PRO 16 pregava. Nas 
principais competições nacionais, 
o PRO 16, na teoria, não existia. 

César Cielo lamentou o fracasso do Projeto Rio 2016 e a saída do Flamengo, que não apoia a natação

FOTOS: Divulgação



Canindé vai escalar três atacantes
copa do nordeste

FUTEBOL 
PARAÍBA
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No jogo decisivo contra 
o Fortaleza, no Amigão, 
a Raposa será ofensiva

O técnico Oliveira Canin-
dé Lopes está prestes a com-
pletar três meses à frente do 
Campinense e nunca esteve 
tão misterioso. Ontem, no 
Estádio Governador Ernani 
Sátyro - O Amigão, local da 
decisiva semifinal contra o 
Fortaleza, domingo (3), pela 
Copa do Nordeste, o treina-
dor comandou o primeiro 
coletivo da semana, com por-
tões fechados para o torcedor.

A ausência de Tiago 
Granja na lateral direita vai 
ser ocupada pelo reserva 
imediato, o também ala João 
Paulo. Mas o mistério de Ca-
nindé reside no meio e no 
ataque. Desde que entrou 
no time, na segunda rodada, 
contra o Santa Cruz, o lateral 
esquerdo Glaybson foi deslo-
cado para o meio, no lugar do 
então lesionado Danilo Portu-
gal. E não saiu mais.

Entretanto, Glaybson 
começou a semana entre os 
reservas. No treino tático de 
terça-feira, o técnico raposei-
ro utilizou apenas Wellington, 
Dedé e Bismarck no meio, so-
brando espaço para Andre-
zinho se somar a Zé Paulo 
e Jefferson Maranhense no 
ataque. A formação ofensiva 
foi repetida em boa parte do 
coletivo de ontem, como indi-
cou o novo dono da camisa 2.

“O professor não treina 
apenas uma formação, são vá-

rias situações. Mas a gente vai 
marcar mais forte na direita, 
fechando os espaços e dei-
xando o pessoal do meio e do 
ataque resolver”, comentou 
João Paulo, dando mostras 
de que é pensamento de Oli-
veira Canindé optar por três 
atacantes para surpreender o 
adversário.

No próprio jogo de ida, 
quando perdia para o Forta-
leza por 2 a 0, o treinador ru-
bro-negro usou Andrezinho, 
Selmir e Jefferson na linha de 
frente a partir da metade do 
segundo tempo. A ofensivi-
dade abriu espaço e o meia 
Ricardo Maranhão conseguiu 
anotar o gol que devolveu a 
Raposa ao páreo.

Na volta, a situação pode 
se repetir desde o início. “Não 
temos outra forma para nos 
classificar a não ser com a 
vitória. Então é por isso que 
vamos pra cima”, asseverou 
Canindé.

Questionado sobre a 
formação da equipe, o técni-
co manteve o tom de misté-
rio. “Nós imaginamos duas 
situações. Em uma mexere-
mos pouco. Na outra muda-
remos a forma de jogar e o 
esquema tático. Ainda tenho 
hoje e amanhã para traba-
lhar e definir. O importante 
é manter o grupo focado, 
concentrado”, pontuou.

Hoje a equipe Raposa 
volta trabalhar em dois ex-
pedientes. Amanhã os joga-
dores terão folga no período 
matinal e à tarde voltam ao 
gramado do Amigão para o 
coletivo de apronto.

Cruzeiro de Itapo-
ranga e Paraíba de Caja-
zeiras se despedem hoje, 
a partir das 15h15, do 
Campeonato Paraibano, 
no Estádio Zezão, no Vale 
do Piancó, na abertura da 
14ª rodada dos jogos de 
volta do primeiro turno 
da competição. Um jogo 
para cumprir tabela, com 
duas equipes rebaixadas 
para a Segundona. 

Nas 13 partidas dispu-
tadas o Paraíba conseguiu 
uma vitória, cinco empa-
tes, sete derrotas e ocupa 
a 7a posição, com oito pon-
tos ganhos. O Cruzeiro, 
que está na lanterna, com 
sete pontos, obteve uma 
vitória, quatro empates e 
oito derrotas. Campanhas 
quase idênticas para dois 
times que sempre estive-
ram nas últimas posições 
na competição, principal-
mente o Cruzeiro, que 
obteve o vice da Segun-
dona do ano passado - o 
campeão foi o Atlético de 
Cajazeiras - e retorna no-
vamente à Série B. 

Lamentando a falta 
de sorte, abandono da ini-
ciativa privada e do poder 
público, como os  princi-
pais motivos para o insu-

cesso do time na disputa o 
presidente da Raposa do 
Sertão, Nosman Barreiro, 
deseja encerrar com o de-
ver cumprido, apesar do 
rebaixamento da equipe. 

"Tentarei sanar as 
despesas e deixar o Cru-
zeiro pronto para encarar 
novamente a Segundona. 
Ninguém gosta de ser re-
baixado, mas com os pro-
blemas que enfrentamos 
durante a competição fi-
cou difícil evitar o pior. A 
falta de apoio e os erros 
da arbitragem também 
contribuíram  para que o 
Cruzeiro chegasse a esta 
situação", frisou. 

Sobre o futuro do 
clube o dirigente ressal-
tou que vai dar conti-
nuidade ao projeto com 
atletas de 12 aos 18 anos 
e montar o time para 
disputar a Segundona e 
retornar a divisão de eli-
te do futebol paraibano. 
"Queremos intensificar o 
trabalho com os novos va-
lores e montar uma equi-
pe capaz de obter a vaga 
para o Estadual. Teremos 
tempo para trabalhar e 
obter os resultados positi-
vos na formação dos futu-
ros craques", disse. 

cruzeiro e paraíba se
despedem da 1a divisão

Phillipy Costa
Especial para A Uniião

O Cruzeiro fracassou com este elenco no Paraibano 2013
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O técnico Oliveira Canindé observa treino coletivo preparatório para o jogo de domingo próximo contra o Fortaleza, no Amigão

Marcelo Villar não poupa titulares
Para quem pensa que o 

Botafogo, por está já classifi-
cado para a fase final, enca-
ra o Botauto deste domingo 
como um amistoso de luxo, o 
técnico Marcelo Villar manda 
um recado: "Vamos entrar 
com o time titular, nada de 
poupar jogadores. Queremos 
vencer para comemorar com 
a nossa torcida a conquista 
do primeiro turno".

O treinador não coman-
dou o treino técnico-tático de 
ontem à tarde, na Maravilha 
do Contorno. Ele teve de via-

jar a Fortaleza para resolver 
alguns problemas particula-
res e só retorna hoje a João 
Pessoa. Apesar de garantir a 
formação máxima, ele só de-
finirá o time amanhã, após 
um coletivo.

Para o Botauto, o Bota-
fogo não tem nenhum desfal-
que. O volante Fernando e o 
lateral Zadda estão se recu-
perando de uma contusão, fa-
zendo fisioterapia e deverão 
ter condições de jogo para 
o próximo domingo. Sandro 
também está se recuperando 
de um problema muscular, 
mas já vem treinando nor-
malmente desde a última 

terça-feira. Nenhum jogador 
está suspenso e todos estão à 
disposição do treinador.

A expectativa para esta 
partida é muito grande, por-
que os dois times vêm de 
vitórias. O Belo venceu o Pa-
raíba por 3 a 0, e o Auto Es-
porte o Cruzeiro, por 1 a 0. os 
ingressos para esta partida já 
estão à venda deste a última 
terça-feira, na rede de pos-
tos Opção, ao preço de R$ 10 
reais para o primeiro lote. A 
diretoria do Botafogo espera 
um público em torno de 4 mil 
pessoas no Estádio da Graça, 
para comemorar o título sim-
bólico do 1º turno.

BOTAFOGO

Auto Esporte sonha em quebrar a
invencibilidade do Bota na Graça

Após escapar do fantas-
ma do rebaixamento, o Auto 
Esporte quer fechar a sua 
participação na primeira fase 
com chave de ouro, com uma 
vitória sobre o maior rival, 
no Botauto deste domingo, 
às 16h no Estádio da Graça, 
em João Pessoa. O clima no 
Alvirrubro é de muita con-
fiança, após a vitória sobre 
o Cruzeiro e o crescimento 
da equipe nos últimos jogos.

Ontem, o técnico Jai-
ro Santos comandou um 
treino tático à tarde no 
Mangabeirão. Para hoje es-
tão previstos treinos nos 
dois turnos, mas o time que 
enfrenta  o Botafogo só será 
definido amanhã de manhã, 
após o coletivo apronto no 
Estádio da Graça. 

O atacante Somália, o 
lateral Esquerdinha e o vol-
ante Gildo já estão liberados 
pelo Departamento Médico 
e à disposição do treinador.
Este último deverá retornar 
ao time titular, no lugar de 
Danilo. Os demais jogadores 
deverão ser os mesmos que 
venceram o Cruzeiro e ga-
rantiram a equipe nas próx-
imas fases do Campeonato 
Paraibano.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Técnico escalará força máxima

O Auto Esporte tem 15 
pontos e ocupa hoje a quinta 
colocação do campeonato. O 
presidente Manoel Demócri-
to promete reforços para a 
segunda fase da competição. 
A comissão técnica pediu a 
contratação de um goleiro, 
um volante e um meia. O 
goleiro deverá chegar ainda 
hoje e vem de Mossoró. Os 
nomes dos atletas só serão 
divulgados, após a assinat-
ura dos contratos, para não 
prejudicadas negociações." 
Já passamos por situações 
deste tipo e estamos evitan-
do para que não aconteça 

problemas de última hora. 
Só anunciaremos quando as 
duas partes estiverem acer-
tadas", disse o presidente.

Após escapar do re-
baixamento o Auto Esporte 
começa a fortalecer a equipe 
visando o segundo turno 
do Campeonato Paraibano. 
Para o presidente do clube, 
Manoel Demócrito, os no-
mes só serão anunciados 
quando os contratos es-
tiverem assinados, para 
evitar qualquer empecilho 
nas negociações. " Sobre a 
expectativa da equipe na 
segunda fase o dirigente res-

saltou que são as melhores 
possíveis, principalmente 
porque existe um grupo bom 
e afinado, com perspectivas 
de realizar uma melhor cam-
panha em relação ao início 
do Estadual. 

"Tivemos altos e baixos 
no começo, principalmente 
com a mudança da comissão 
técnica que implantou uma 
nova filosofia de trabalho den-
tro da competição. Com a per-
manência da equipe na disputa 
poderemos trabalhar com 
mais calma e fazer um time 
mais forte para ficar entre os 
primeiros", avaliou o dirigente.

O Auto Esporte faz uma campanha sem empolgação. Se livrou do rebaixamento e quer vencer o Bota

FOTO: Marcos Russo
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O volante Denilson e o 
atacante Aloísio são as no-
vidades do São Paulo para 
enfrentar o The Strongest, 
hoje, às 21h30, no Morumbi, 
pela segunda rodada da fase 
de grupos da Taça Liberta-
dores. No treino de ontem, 
no CT da Barra Funda, o téc-
nico Ney Franco confirmou a 
equipe que inicia o confron-
to sem o meia Paulo Henri-
que Ganso.

No fim da atividade do 
dia anterior, uma brincadeira 
de chutes a gol e de controle 
de bola deu pistas falsas so-
bre a formação. Ao lado de 
outros nove jogadores titula-
res estava o meia Maicon, es-
calado no início dos confron-
tos diante de São Caetano 
e Linense. No entanto, isso 
não se confirmou e Denilson, 
preservado na rodada passa-
da, voltou.

Ney Franco quer o São 
Paulo jogando da mesma 
maneira que a goleada por 
5 a 0 sobre o Bolíviar, pela 
fase prévia da competição 
sul-americana. O time foi 

escalado no esquema 4-2-3-
1, com Aloísio posicionado 
pelo lado direito do ataque, 
na mesma linha de Osvaldo, 
pela esquerda, e Luis Fabia-
no como centroavante. Jad-
son ficou na armação.

O treinador parou o 
trabalho por diversas vezes 
para orientar o posiciona-
mento da equipe, insistindo 
bastante na marcação ofen-
siva. Para que isso aconte-
cesse, Denilson esteve livre 
para encostar no setor ofen-
sivo. Os laterais Douglas e 
Cortez se alternaram nas 
descidas.

Com a confirmação do 
time, Paulo Henrique Ganso 
continua sem ser titular em 
confrontos da Libertadores. 
O jogador foi utilizado mais 
vezes no Campeonato Paulis-
ta, competição utilizada pelo 
técnico como um laboratório 
visando possíveis modifica-
ções na Libertadores.

Escalação confirmada
O São Paulo começa a 

partida com a seguinte for-
mação: Rogério Ceni, Dou-
glas, Lúcio, Rafael Toloi e 
Cortez; Wellington, Denilson 
e Jadson; Aloísio, Luis Fabia-
no e Osvaldo.
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Jogador perde vaga e 
técnico prefere Denilson e 
Aloísio como titulares

Ney escala São Paulo sem Ganso
TAÇA LIBERTADORES
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A prorrogação do contrato de Ra-
finha com o Flamengo foi sacramen-
tada ontem. O atacante, de 19 anos, 
assinou com o clube por cinco anos. O 
novo vínculo vai vigorar de 10 de feve-
reiro de 2013 a 31 de janeiro de 2018. 
Com a renovação, o clube estabeleceu 
uma multa rescisória para clubes do 
exterior de € 50 milhões (quase R$ 130 
milhões). Para equipes brasileiras, o 
valor é de R$ 23 milhões.

Rafinha é o destaque do Rubro-
Negro neste início de temporada. Titu-
lar absoluto do técnico Dorival Júnior, 
o jovem tem dois gols na Taça Guana-
bara e é a principal revelação do cam-
peonato. O contrato anterior termina-
ria em março de 2014. O Flamengo é 
dono de 50% dos direitos econômicos. 
A outra metade é da MFD.

No próximo domingo, o novo xodó 

da torcida rubro-negra vai disputar a 
primeira semifinal dele como profissio-
nal do clube. O Flamengo enfrenta o 
Botafogo em busca da vaga na decisão 
do primeiro turno. A partida será às 
16h (de Brasília), no Engenhão.

Perto de acerto com Rodolfo
O meia Rodolfo, de 19 anos e em-

prestado pelo Madureira até o dia 27 
de março, será contratado. O Flamen-
go já definiu que irá firmar um con-
trato de quatro anos com o jogador 
e o valor do novo salário, que atual-
mente é de R$ 1.500. O Rubro-Negro 
pretende adquirir 50% dos direitos 
econômicos do meia, mas o percen-
tual ainda está em discussão. O valor 
da negociação giraria em torno de R$ 
600 mil. A assinatura vai ocorrer nos 
próximos dias.

Flamengo prorroga contrato 
de Rafinha até janeiro de 2018

MULTA DE R$ 130 MILhõES

Atacante Rafinha a partir de agora tem contrato com o Flamengo até 31 de janeiro de 2018

O zagueiro Thiago Sil-
va, do Paris Saint-Germain, 
é o mais bem pago em sua 
posição em todo o mundo. 
Contratado pelo Paris Sain-
t-Germain junto ao Milan 
na temporada passada, ele 
recebe anualmente 9,8 mi-
lhões de euros (cerca de R$ 
25 milhões) por ano. Assim, 
fica à frente de John Terry, o 
segundo mais bem pago entre 
os zagueiros, que recebe 9,5 
milhões de euros.

Os dados são de levan-
tamento do jornal espanhol 
Fichaje, divulgado ontem. 
Desta maneira, Thiago Silva 
entra em uma “seleção” de 
jogadores mais bem pagos 
por posição. Completam a 
defesa dessa equipe o goleiro 
Casillas (6 milhões de euros), 
do Real Madrid e os laterais 
Phillip Lahm (10 milhões), 
do Bayern de Munique, e 

Ashley Cole (12,4 milhões), 
do Chelsea.

Mesmo assim, Thiago 
Silva fica distante dos joga-
dores mais bem pagos do 
mundo. Dentro dessa “sele-
ção”, ele é apenas o terceiro 
mais bem pago. O que mais 
recebe anualmente é o cama-
ronês Samuel Eto’o, que ga-
nha 20 milhões de euros do 
Anzhi, da Rússia.

Em comparação com le-
vantamento feito em setem-
bro de 2012 pelo mesmo 
jornal, Thiago Silva ainda 
fica atrás de outros joga-
dores que não estão nesse 
“time ideal”, como Didier 
Drogba, Sergio Agüero, Zla-
tan Ibrahimovic, Fernando 
Torres e até mesmo de Da-
río Conca, ex-Fluminense, 
que atua na China. Nenhum 
outro brasileiro aparece 
nas listagens.

Thiago Silva é o mais 
bem pago do mundo

ZAGUEIRO MILIONÁRIO

‘Seleção’ dos mais bem pagos

l Goleiro: Casillas - (6 milhões de euros)

l Lateral direito: Lahm - (10 milhões de euros)

l Zagueiros: 

thiago Silva - (9,8 milhõs de euros)

John terry - (9,5 milhões de euros)

l Lateral esquerdo: Ashley Cole - (12,4 milhões de euros)

l Volante: Yaya touré - (12,4 milhões de euros)

l Meias: 

David Silva - (13 milhões de euros)

Ribéry - (10 milhões de euros)

l Atacantes: 

Cristiano Ronaldo (10 milhões de euros)

Messi - (15 milhões de euros)

Samuel Eto’o - (20 milhões de euros)

Sérgio Ramos exalta 
CR7 após vitória

Autor de dois gols na vitória 
de 3 a 1 do Real Madrid sobre o Bar-
celona, Cristiano Ronaldo foi o grande 
destaque da partida no Camp Nou na 
última terça-feira, pelas semifinais 
da Copa do Rei. E teve seu mérito 
reconhecido pelos companheiros de 
equipe. Com direito a um recado im-
plícito para Lionel Messi, que pouco 
fez no clássico.

“Cristiano é o melhor do mundo 
e nestas partidas ele mostra a cara”, 
salientou o zagueiro Sergio Ramos 
em entrevista à emissora “Canal+”.

O defensor também destacou a 
força defensiva do Real, que só levou 
o gol de Alba nos minutos finais da 
partida, quando já vencia por 3 a 0.

“Contra equipes como o Bar-
celona sempre se sofre. Mas traba-
lhamos bem e conseguimos uma boa 
estabilidade defensiva”, observou.

Iniesta garante que 
Barça vencerá o Milan

As derrotas para Milan e Real 
Madrid nas últimas semanas acen-
deram o sinal de alerta no Barcelona, 
e os próprios jogadores já admitem 
problemas no time. Em entrevista 
coletiva ontem, o meia Andrés Iniesta 
reconheceu a queda de rendimento da 
equipe, mas garantiu que a equipe vai 
conseguir se classificar na Liga dos 
Campeões - o jogo de volta contra os 
italianos acontece no dia 12 de março.

“Ponho a mão no fogo de que 
iremos eliminar o Milan. No dia 12 te-
mos que jogar como se fosse a nossa 
vida. Nossa equipe não se deixou le-
var, os rivais nos superaram e agora 
temos de ser otimistas”.

Apesar da confiança, o meio-
campista admitiu a má fase da equi-
pe. Ainda assim, disse que não sabe 
explicar os motivos para o momento 
ruim.

“Dói ser eliminado pelo Real 
Madrid, mas tem que superar. Há pou-
co o que dizer. Não há desculpas. Não 
estamos como sempre, não estamos 
fazendo algo bem, é uma realidade. 
Quando faltam alguns aspectos, não 
aproveitamos quando estamos com a 
bola”, declarou o jogador.

Foto: Vipcomm

Ney Franco escalou uma equipe bem 
ofensiva, para buscar a recuperação na 
Taça Libertadores diante do The Strongest
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Câmara aprova fim dos 14º e 15º 
salários pagos aos congressistas

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem, em votação 
simbólica, o projeto que de-
termina o fim dos 14º e 15º 
salários pagos todos os anos 
a senadores e deputados fe-
derais.

A proposta, de autoria 
da senadora licenciada Glei-
si Hoffman (PT-PR), atual 
ministra-chefe da Casa Civil, 
será encaminhada para pro-
mulgação pelo presidente do 
Congresso, senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL).

O vencimento mensal 
dos congressistas, sem con-
tar benefícios como plano 
de saúde, passagens áreas e 
cota para gastos de gabinete 
(que cobre telefone, corres-
pondências, transporte e ou-
tros itens), é de R$ 26.723,13. 
Somados, os dois subsídios 
adicionais acresciam R$ 
53.446,26 aos contracheques 
dos parlamentares.

A medida deve gerar uma 
economia anual de, pelo me-
nos, R$ 30,1 milhões para o 
Parlamento, considerando-se 
o que foi gasto pelas duas ca-
sas com esses benefícios em 
2012. No último ano, a Câma-
ra destinou R$ 26.215.390,53 
para custear os 14º e 15º salá-
rios dos deputados, enquanto 
que o Senado desembolsou 
R$ 3.901.576,98.

O primeiro pagamento 
de 2012, realizado em feve-
reiro, a despesa da Câmara 
somou R$ 13.602.073,17. 
Apenas quatro dos 513 par-
lamentares da Casa não qui-
seram embolsar o auxílio.

Já em dezembro, quando 
ocorreu a quitação da ajuda 
de custo final de 2012, 41 de-
putados deixaram de receber, 
voluntariamente, o benefício. 
O 15º salário do ano passado 
custou R$ 12.613.317,36 aos 
cofres da Câmara.

Por fim, no início des-
te mês, a Casa pagou R$ 
12.960.718,05 para bancar 
o 14º salário de deputados. 
Desta vez, 485 parlamenta-
res tiveram os contracheques 
engrossados com o auxílio.

Com as novas regras, os 
513 deputados federais e 81 
senadores passarão a rece-
ber contribuições financei-
ras equivalentes ao valor do 
vencimento mensal somente 
no início e no fim do manda-
to. As duas casas legislativas 
continuarão a pagar duas 
ajudas de custo para auxiliar 
nas despesas de transferên-
cia dos parlamentares: uma 
quando eles se mudam para 
a capital federal e outra no 
momento em que retornam 
para suas bases eleitorais.

‘Urgência urgentíssima’
O acordo que permitiu a 

votação da matéria em caráter 
de “urgência urgentíssima” foi 
costurado na terça-feira (26) 
pelo presidente da Câmara, 
deputado Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN), em reunião 
com os líderes da Casa.

Todos os partidos subs-
creveram o pedido que ga-
rantiu agilidade na votação 
do texto. Com esse carimbo, 
o projeto ficou dispensado de 
tramitar na Comissão de Fi-
nanças e Tributação e na de 
Constituição e Justiça (CCJ).

A proposta que determi-
na o fim do salário extra pago 

A proposta será encaminha-
da para promulgação pelo 
presidente do Congresso

a deputados e senadores com 
a justificativa de ajudar nas 
despesas de transferência 
para Brasília estava parada 
na Comissão de Finanças da 
Câmara desde que o Senado 
a aprovou, em maio do ano 
passado.

O presidente da Câmara 
afirmou na última terça-feira 
que não está em discussão no 
Legislativo nenhuma medida 
para compensar financeira-
mente a extinção da ajuda de 

custo aos congressistas.
“Não (há chance de a 

Câmara criar compensações 
para o fim do 14º e do 15º). 
Uma coisa é uma coisa e ou-
tra coisa é outra coisa”, res-
pondeu Henrique Alves ao 
ser indagado sobre o tema.

Longas negociações
O texto que extinguiu a 

ajuda de custo dos parlamen-
tares já havia recebido pare-
cer favorável pela aprovação 

por parte do relator da Co-
missão de Finanças, deputa-
do Afonso Florence (PT-BA), 
porém, ainda não havia sido 
votado na comissão.

Se tivesse de seguir o 
trâmite normal do Legislati-
vo, após o relatório de Flo-
rence ser apreciado pelos 
integrantes da comissão, o 
projeto ainda teria de ser 
submetido à análise da CCJ. 
O rito não tinha prazo para 
ser concluído.

No entanto, o aval dos 
líderes à necessidade de 
urgência representou um 
atalho, levando a matéria di-
retamente para votação em 
plenário.

Como foi aprovado pelos 
deputados sem sofrer altera-
ções, o projeto segue direto 
para promulgação pelo pre-
sidente do Congresso. Não 
há previsão de quando o ato 
será concluído pelo senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL).

Deputados e senadores terão contribuições equivalentes ao valor do vencimento no início e no fim do mandato

FOTO: Divulgação

O Governo do Estado, em 
parceria com os municípios 
de Marcação, Baía da Traição 
e Rio Tinto, promoverá, no 
período de 24 a 28 de abril, 
os Jogos Indígenas da Paraí-
ba 2013. Mais de 300 indíge-
nas de 32 tribos participarão 
das competições. As equipes 
campeãs receberão premia-
ção em dinheiro. A abertura 
acontecerá na Aldeia Três 
Rios, em Marcação, às 10h.

Os índios e índias poti-

guaras participarão dos jo-
gos nas modalidades cabo de 
guerra, maratona, canoagem, 
corrida da tora, futebol de 
campo, futebol de salão e ar-
remesso de lança.

Com o objetivo de traçar 
os preparativos dos Jogos Indí-
genas 2013, o Governo do Es-
tado promoveu reunião ontem, 
em Marcação, na Aldeia Ca-
murupim. “A realização dos jo-
gos indígenas é uma das ações 
do Governo do Estado no olhar 

especial à cultura e à tradição 
dos povos potiguaras”, afirmou 
o secretário da Juventude, Es-
porte e Lazer, Tibério Limeira.

O secretário executivo 
do Turismo, Walter Aguiar, o 
prefeito de Marcação, Adriano 
Barreto, o prefeito de Baía da 
Traição, Manoel Messias, e um 
representante da Prefeitura de 
Rio Tinto participaram da reu-
nião. O cacique Sandro repre-
sentou a Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana.

Jogos Indígenas 2013 serão 
realizados de 24 a 28 de abril

ESPORTE 

Os principais roteiros e produtos 
turísticos da Paraíba terão uma divul-
gação ampliada no exterior. Para tan-
to, a Embratur  – Instituto Brasileiro de 
Turismo vai organizar, em junho, um 
fampress com jornalistas franceses e 
italianos para visitarem a Paraíba du-
rante os festejos juninos. O objetivo 
é que os europeus conheçam em de-
talhes a organização do “Maior São 
João do Mundo’,em Campina Grande, 
e manifestações culturais promovidas 
em outras cidades paraibanas naquela 
época do ano.

O anúncio deste apoio ao Gover-
no do Estado foi feito ontem pelo 
presidente da Embratur, Flavio Dino, 
durante reunião, em Brasília, com o 
vice-governador Rômulo Gouveia; o 
secretario estadual de Turismo e De-
senvolvimento, Renato Feliciano; a 
presidente da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), Ruth Avelino; e o se-
cretário de representação da Paraíba 
no Distrito Federal, Moacir Carneiro.

“O ‘Maior São João do Mundo’ é um 
evento consolidado como produto turís-
tico e que completa 30 anos em 2013. A 
Embratur tem consciência dessa particu-
laridade do nosso potencial turístico. O 
governador Ricardo Coutinho havia dito 
ao prefeito Romero Rodrigues, de Cam-
pina Grande, que faria todo o esforço 
no sentido de implementar a divulgação 
dos festejos. Por isso estamos aqui”, afir-

mou o vice-governador.
A presidente da PBTur, Ruth Ave-

lino, disse que a Embratur vem acom-
panhando o esforço do Governo do 
Estado em divulgar o ‘Destino Paraíba’ 
em outros países, por meio da partici-
pação em feiras e workshops. “Fomos 
elogiados pelo presidente da Embra-
tur. Isso é positivo e mais um incentivo 
para darmos continuidade ao nosso 
trabalho de dois anos. Por outro lado 
significa que teremos mais apoio na li-
beração de verbas, pois um dos requi-
sitos é estarmos no maior número de 
eventos no exterior”, explicou.

Voos charters
Outro assunto discutido na reunião 

em Brasília foi a viabilização de um voo 
charter entre Buenos Aires, capital da 
Argentina, e João Pessoa. Segundo a 
presidente da PBTur, a Embratur pro-
meteu agilizar o processo de liberação 
de recursos. Desde o ano passado que 
a PBTur e o trade vêm negociando com 
operadoras argentinas a vinda de um 
voo fretado para a capital paraibana. 
Operadores e jornalistas argentinos es-
pecializados em turismo conheceram 
os principais roteiros turísticos do Lito-
ral Sul e Norte paraibanos.

Ruth Avelino disse que o presiden-
te da Embratur discutiu com as autori-
dades paraibanas uma solução para a 
venda dos hotéis da PBTur.

São João da Paraíba vai 
ser divulgado no exterior

PELA EMBRATUR

Vinte e duas famílias de 
agricultores do município de 
Lagoa de Dentro, no Brejo pa-
raibano, vão assinar hoje, em 
solenidade na Câmara Muni-
cipal, às 9h, os contratos de 
crédito rural da linha de finan-
ciamento Pronaf Estiagem, 
do Banco do Nordeste, numa 
ação que tem a participação 
do Governo do Estado, por 
meio da Emater Paraíba, em-
presa vinculada à Secretaria 

do Desenvolvimento Agrope-
cuário e da Pesca (Sedap). 

Os agricultores familiares 
contemplados com os recur-
sos do Pronaf Estiagem rece-
bem assessoramento técnico 
da Emater. Os recursos são 
parte de ações de convivência 
com a estiagem e promoção da 
inclusão produtiva de agricul-
tores familiares no município.

No ano de 2012, com as-
sessoramento da Emater, fo-

ram atendidas 2.199 famílias 
com um aporte de recursos da 
ordem de R$ 21.460.258,78, 
afora os valores que vêm sen-
do creditados desde janeiro. 
Os recursos operacionaliza-
dos pelo BNB destinam-se à 
recuperação ou preservação 
de atividades em municípios 
em situação de emergência ou 
estado de calamidade pública 
reconhecida pelo Ministério 
da Integração Nacional.

Agricultores familiares são 
contemplados com recursos

PROnAf ESTiAgEM



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010611
Responsavel.: PEDRO LINS DE BRITO
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Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010882
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DIDATICO S
CPF/CNPJ....: 012708358/0003-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.750,00
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EPP
CPF/CNPJ....: 003664466/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.881,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010263
Responsavel.: TELMA LOPES PEREIRA DE ARAUJO 
EPP
CPF/CNPJ....: 003664466/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.619,84
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010262
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pa gar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de  Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/02/2013
----------------------------------------

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.: AJDAN CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES L
CPF/CNPJ....: 013147494/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.917,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009853
Responsavel.: ANDRE LINS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 055790174-05
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             60,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010132
Responsavel.: CANADA SEGURANCA ELET. E 
MONIT. LTD
CPF/CNPJ....: 015059070/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            318,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009826
Responsavel.: DIKARLO PEDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 930601814-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010259
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010789
Responsavel.: ELIAS CESAR DE FREITAS DANTAS 
06282
CPF/CNPJ....: 012602716/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009558
Responsavel.: FABIO RICARDO ALVES MIRANDA ME
CPF/CNPJ....: 007410147/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            287,05
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010261
Responsavel.: MAKEL MAQ E EQUIPAMENTOS P 
ESCRITOR
CPF/CNPJ....: 009142381/0001-18

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2013Publicidade
26 A UNIÃO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00004/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Março de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais, exceto Sec.Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373-1010.

Email: cpl.araruna@gmail.com
Araruna - PB, 26 de Fevereiro de 2013.

UBIRATAN BATISTA DA SILVA 
 Pregoeiro Oficial

CPF/CNPJ....: 015000082/0001-41
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            402,22
Apresentante: ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO 
LTDA
                   .                     ..
Protocolo...: 2013 - 009871
Responsavel.: JANAINA AGOSTINHO DE MELO
CPF/CNPJ....: 017070634/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,37
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010108
Responsavel.: MARIA DE FATIMA CARDOSO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 055481698-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            337,50
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009278
Responsavel.: MURILO SABINO DE MOURA
CPF/CNPJ....: 008986842/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.040,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009465
Responsavel.: NILTON BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 451460044-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009171
Responsavel.: P & S PLANEJAMENTO E SERVICOS 
GERAI
CPF/CNPJ....: 005882678/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            539,83
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008464
Responsavel.: SOS MOTORES E BOMBAS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 005940334/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.033,06
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009408
Responsavel.: SOTERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTDA
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009346
Responsavel.: SOTERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTDA
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            321,66
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009359
Responsavel.: THAYSA CRISTINA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 014082009/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            478,49
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009265
Responsavel.: WENDELL VENCESLAU DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 027606294-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.480,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009679
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   PRO-
TESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/02/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANO VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 016657356/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            284,05
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010370
Responsavel.: ALISSON KLEITON ROCHA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010974725/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.363,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010074
Responsavel.: CARDOSO & PINHEIRO LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 009502108/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009270
Responsavel.: CAROLINE  BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 047137674-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            610,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 008538
Responsavel.: CDNI-CONSULTORIO E DESENVOL-
VIMENTO
CPF/CNPJ....: 007668182/0001-12
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             52,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009510
Responsavel.: ELIEZER FERREIRA DE LIMA - ME
CPF/CNPJ....: 465235887-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.519,71
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011143
Responsavel.: ESPINHARAS CONSTRUCOES E 
REPRESENTA
CPF/CNPJ....: 002584463/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.101,65
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009435
Responsavel.: EUROS JOSE COSTA RAMOS
CPF/CNPJ....: 040066584-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009909
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,07
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010413
Responsavel.: FLAVIO DE ALBUQUERQUE CABRAL
CPF/CNPJ....: 413228276-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009919
Responsavel.: FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS 
NETO
CPF/CNPJ....: 424941334-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009891
Responsavel.: IVAN GAMA DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ....: 017036842/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            331,86
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011065
Responsavel.: JANAINA DA SILVA VENTURA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00005/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Professor 
Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:30 horas do dia 15 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS 
E OUTROS, DESTINADOS A ADM. MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 26 de Fevereiro de 2013.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO No 001/2013
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Mari– PB, tornar publico 

aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇO do tipo 
menor preço, objetivando a Contratação de Empresa para realizar obras de melhorias em escolas 
municipais, às 09:00 horas do dia 15/03/2013, na sede da Prefeitura Municipal de MARI/PB, na 
CPL, na Rua Antônio de Luna Freire, 146, Centro, MARI-PB. Maiores informações e obtenção do 
edital na CPL ou pelo Fone: 083-3287-2504.

 Mari, 25 de fevereiro de 2013.
Felipe Silva de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 021/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA SEMIAUTO-
MÁTICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Início 
da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 15/03/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal 
de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-
-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 26 
de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 022/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E DA ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora 
local) do dia 18/03/2013. Local: Sala da CPL, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, s/n, centro. 
Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2481, e-mail 
licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 26 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

27/02/2013
PROCESSO No 04/2013

PREGÃO PRESENCIAL No 02/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para A LOCACÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILI-

DADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA O FUNCIONAMENTO DESTA 
SECRETARIA DE SAUDE .

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA. e:
DIOGENES LEITE GONCALVES
7.458,00 (Sete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais)
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
7.150,00 (Sete Mil, Cento e Cinqüenta Reais)
OBJETO: Contrato para  A LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE 

PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA O FUNCIONAMENTO DESTA SECRE-
TARIA DE SAUDE , subordinados a COORDENACAO DE ATENCAO BASICA.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 14.608,00 (Quatorze 
Mil e Seiscentos e Oito Reais ), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  26/02/2014
SIGNATÁRIOS:
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA                          

Fundo Municipal de Saude de Santa Helena, Estado da Paraíba

DIOGENES LEITE GONCALVES                                            Pela Contratada 
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.                           Pela Contratada   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 023/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 14:30 (hora local) do 
dia 14/03/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-
3372-2246, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 26 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva 
Santos – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E SAMU E ODOONTOLÓGICOS DO CEO E UNIDADES 
DE SAÚDE.

A Prefeita Municipal de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo 
nº 005/2013, opta pela revogação do Pregão Presencial nº 003/2013, fundamentado pelo art. 49 da 
Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao princípio da economicidade, por razões de interesse público e 
ante a ausência concorrência, de forma que deverá ser procedida uma abertura de novo processo 
licitatório para os mesmo itens. Informações de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 83-3372-
2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, nesta cidade.

Cuité - PB, 26 de fevereiro de 2013.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013.
O Prefeito do Município de Brejo dos Santos/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam 

seus efeitos legais, o Pregão Presencial 002/2013, cujo objeto é a contratação de empresa(s) para 
o fornecimento de combustíveis, óleos e lubrificantes para o abastecimento e manutenção da frota 
municipal, sendo a empresa Nerineuma Vieira de Sousa Guedes-EPP, CNPJ n° 00.142.702/0001-
00, vencedora em todos os itens, totalizando o valor de R$ 475.073,00 (quatrocentos e setenta e 
cinco mil setenta e três reais).

Brejo dos Santos/PB, 18 de fevereiro de 2013.

LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 016/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor da empresa CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA CNPJ 11.579.868/0001-04 no 
valor total de R$ 45.000,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair 
o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-
2246. Cuité – PB, em 26 de fevereiro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita 
Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Março de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
destinados a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 26 de Fevereiro de 2013.

UBIRATAN BTISTA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destinados ao 
transporte de estudantes - Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.
araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 26 de Fevereiro de 2013.

UBIRATAN BATISTA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013
Objeto: cujo objeto é a contratação de empresa(s) para o fornecimento de combustíveis, óleos 

e lubrificantes para o abastecimento e manutenção da frota municipal.
PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB.
Contratado: Nerineuma Vieira de Sousa Guedes-EPP, CNPJ n° 00.142.702/0001-00.
VALOR: R$ 475.073,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil setenta e três reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.30.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Convênios.
VIGÊNCIA: 314 (trezentos e quatorze) dias, contados da assinatura do contrato.

Bom Sucesso - PB, 20 de fevereiro de 2013.

LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 016/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor da empresa CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA CNPJ 11.579.868/0001-04 
no valor total de R$ 45.000,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 26 de fevereiro 
de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013
O Pregoeiro oficial do município de Brejo dos Sanos/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 
Nerineuma Vieira de Sousa Guedes-EPP, CNPJ n° 00.142.702/0001-00, vencedora em todos os 
itens, totalizando o valor de R$ 475.073,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil setenta e três reais).

Brejo dos Santos/PB, 18 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00004/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:30 horas do dia 18 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIM-
PEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E OUTROS, DESTINADOS A SEC. SAÚDE/FMS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373-1010.

Email: cpl.araruna@gmail.com.
Araruna - PB, 26 de Fevereiro de 2013.

UBIRATAN BTISTA DA SILVA
Pregoeiro 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

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

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.

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. 

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 Administração da EMPRESA PA-
RAIBANA 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 Governamental n. 5.549 de 03 de fevereiro de 2013.

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2013.
GILBERTO CARNEIRO DA GAMA

Representante do Acionista Majoritário

HOSPITAL PADRE ZÉ
TOMADA DE PREÇOS 001/2013

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS 
CONVOCAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO

A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Padre Zé, designada pela portaria nº 01/2013, 
através de seu Presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes e de quem mais inte-
ressar possa que, relativamente aos recursos interpostos contra o resultado de julgamento na fase 
de habilitação da licitação supramencionada, foram proferidas as seguintes decisões:

1) recorrente MURALHA CONSTRUTORA LTDA  = negado provimento;
2) recorrente SETA CONSTRUÇÕES LTDA = negado provimento

Ficam ainda os Srs. Licitantes convocados para comparecerem, no mesmo local da sessão 
pública anterior, no dia 01/03/2013, às 09:00 horas, para o fim de se dar prosseguimento aos 
ulteriores termos do procedimento licitatório.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2013.

ANDRÉA RIBEIRO WANDERLEY
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
CARTA CONVITE 004/2012

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão - 
SEPLAG, torna público aos interessados o resultado de Julgamento das Propostas de Preços da 
CARTA CONVITE nº 004/2012, que tem como objeto a aquisição de materiais permanentes para 
a SEPLAG/Subsecretaria Executiva do Orçamento Democrático Estadual. Foram vencedoras, por 
apresentarem os menores preços por item, as empresas: AAS INFORMÁTICA - AURÍLIO ALMEIDA 
DE SOUZA - ME, vencedora nos itens 02, 03 e 04 do lote I; itens 01 e 02 do lote II; e item 01 do 
lote III; ORGANIZAÇÃO LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, vencedora dos itens 01 e 
05 do lote I; e item 03 do lote II.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2012.
BOISBAUDRAN O. IMPERIANO

Presidente da CPL/SEPLAG

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 04/2013, referente a Licitação 
(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 02/2013 de 05 de Fevereiro de 
2013, com abertura para 21 de Fevereiro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Fundo 
Municipal de Saude de Santa Helena, mais precisamente à RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 
S/N, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba, e considerando que foram observados todos 
os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: 
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 07.553.129/0001-76, e INSC. 
EST. nº. ., estabelecida à Av. Carneiro da Cunha,40 - Torre, Joao Pessoa, Estado da Paraíba , 
cujo valor da proposta é de R$ 7.150,00(Sete Mil, Cento e Cinqüenta Reais ),DIOGENES LEITE 
GONCALVES, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.015.186/0001-02, e INSC. EST. nº. ., estabelecida à 
Rua Euclides Fernandes,117 - Centro, Uirauna, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de 
R$ 7.458,00(Sete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais );para tomar conhecimento da nota 
do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob 
as penalidades da Lei.

                                                             SANTA HELENA PB, 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA

Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 005/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 03/2013 de 05 de Fevereiro 
de 2013, com abertura para 21 de Fevereiro de 2013, às 1030 horas, na sala de reunião da Fundo 
Municipal de Saude de Santa Helena, mais precisamente à RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 
S/N, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos 
os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: 
ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA -ME  -CENTRAL AUTO PECAS-, inscrita no CNPJ/MF n.º 
11.275.319/0001-46, e INSC. EST. nº. 16.163.995-0, estabelecida à Rua Vinte e Seis de Julho,93 
- Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 236.982,00(Duzentos 
e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais );para tomar conhecimento da nota do 
empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as 
penalidades da Lei.

SANTA HELENA PB, 27 de Fevereiro de 2013.
 

KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

27/02/2013
PROCESSO No 005/2013

PREGÃO PRESENCIAL No 03/2013
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E CONTRATACAO DE 

SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO, MANUTENCAO E CONSUMO 
DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE .

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA. e:
ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA -ME  -CENTRAL AUTO PECAS-
236.982,00(Duzentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E CONTRATACAO DE SER-

VICOS MECANICOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO, MANUTENCAO E CONSUMO DA 
FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, subordinados a COORDENACAO DE 
ATENCAO BASICA.

RECURSOS: Importa o no presente instrumento valor global da licitação de R$ 236.982,00 
Duzentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais), correndo a despesa à seguinte 
Função Programática 3.3.90.30 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA                          
Fundo Municipal de Saude de Santa Helena, 
Estado da Paraíba 
ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA -ME 
 -CENTRAL AUTO PECAS-                                                    Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2013
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito do Município de Alcantil, no uso de suas atribuições legais, torna público à População 

de Alcantil e a quem interessar possa que HOMOLOGA E ADJUDICA o fornecimento de materiais 
de construção, objeto da Tomada de Preço n.º 001/2013, em favor da Empresa JEP MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO LTDA, com valor total de R$ 124.896,90 (cento e vinte e quatro mil oitocentos 
e noventa e seis reais e noventa centavos).

Alcantil, 04 de fevereiro de 2013.
José Ademar de Farias

Prefeito



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os moradores do Residencial Irmã Dulce, através deste vem, convocar a todos os moradores, e 

interessados para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada neste dia 01 
de março  de 2013 (sexta) em primeira convocação as 18:00 horas com o quorum preestabelecido 
e em segunda convocação as 19:00 horas com qualquer numero de participantes, tendo como 
pauta a seguinte ordem do dia:

a) Fundação da AAMID (Associação de Amigos e Moradores do Irmã Dulce);
b) Eleição da Diretoria;
c) Aprovação do Estatuto.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2013.

Ana Paula Cavalcanti Ferreira
Comissão de Moradores

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 06/2013, referente a Licitação 
(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 04/2013 de 05 de Fevereiro de 
2013, com abertura para 21 de Fevereiro de 2013, às 11:00 horas, na sala de reunião do Fundo 
Municipal de Saude de Santa Helena, mais precisamente à RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 
S/N, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba, e considerando que foram observados todos 
os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: 
MCR PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 07.206.138/0001-90, e INSC. EST. nº. 16.147.595-
7, estabelecida à Rua Rotary,1437 - Jardim Oasis, Cajazeiras, Estado da Paraíba , cujo valor da 
proposta é de R$ 27.730,00(Vinte e Sete Mil, Setecentos e Trinta Reais );para tomar conhecimento 
da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma 
legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA PB, 27 de Fevereiro de 2013.

KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 07/2013, referente a Licitação 
(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 05/2013 de 05 de Fevereiro de 
2013, com abertura para 21 de fevereiro de 2013, às 11:30 horas, na sala de reunião da Fundo 
Municipal de Saude de Santa Helena, mais precisamente à RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 
S/N, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos 
os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: C. 
MENDES FEITOSA, inscrita no CNPJ/MF n.º 24.215.436/0001-66, e INSC. EST. nº. 16.082.100-2, 
estabelecida à Rua Cel. Guimaraes,44 - Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba , cujo valor da pro-
posta é de R$ 36.166,50(Trinta e Seis Mil, Cento e sessenta e Seis Reais e Cinqüenta Centavos);para 
tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA PB, 27 de Fevereiro de 2013

KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
27/02/2013
PROCESSO No 06/2013
PREGÃO PRESENCIAL No 04/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para  AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE 

PNEUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSUMO DA FROTA DE 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE..

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA. e:
MCR PNEUS LTDA
27.730,00(Vinte e Sete Mil, Setecentos e Trinta Reais)
OBJETO: Contrato para  para  AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE 

PNEUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSUMO DA FROTA DE 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, subordinados a COORDENACAO DE ATENCAO 
BASICA.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 27.730,00 (Vinte 
e Sete Mil, Setecentos e Trinta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.30 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA     Fundo Municipal de Saude de Santa Helena
                                                                            Estado da Paraiba
MCR PNEUS LTDA                                              Pela Contratada

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
27/02/2013
PROCESSO No 07/2013
PREGÃO PRESENCIAL No 05/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para  AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTI-

NADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA. e:
C. MENDES FEITOSA
36.166,50(Trinta e Seis Mil, Cento e sessenta e Seis Reais e Cinqüenta Centavos)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS 

AO CONSUMO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, subordinados a COORDENACAO DE ATEN-
CAO BASICA.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 36.166,50 (Trinta 
e Seis Mil, Cento e sessenta e Seis Reais e Cinqüenta Centavos), correndo a despesa à seguinte 
Função Programática 3.3.90.30 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA                     Fundo Municipal de Saude de 

Santa Helena
                                                                                                      Estado da Paraíba

C. MENDES FEITOSA                                                                  Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
27/02/2013
PROCESSO No 016/2013
PREGÃO PRESENCIAL No 08/2013  
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE ALIMENTACAO DO TIPO: MERENDA, ALMOCO 

E JANTA, DESTINADOS AOS CONTRATADOS DO PSF, PSBF, PRESTADORES DE SERVICOS 
E OUTROS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA.
JOAO PARNAIBA GOMES
56.000,00 (Cinqüenta e Seis Mil Reais).
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA. e:
OBJETO: Contrato para  AQUISICAO DE ALIMENTACAO DO TIPO: MERENDA, ALMOCO E 

JANTA, DESTINADOS AOS CONTRATADOS DO PSF, PSBF, PRESTADORES DE SERVICOS 
E OUTROS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Planejamento.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 56.000,00 (Cin-
qüenta e Seis Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3 .3.90.30 - Material 
de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS                           Prefeitura Municipal de Santa Helena
                                                                                            Estado da Paraíba
JOAO PARNAIBA GOMES                                                 Pela Contratada

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 
lavrada no Livro 555, às fls. 89, datada de 07.08.2012, no Cartório Serviço Notarial 10º Oficio de 
Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte outorgante JGA ENGENHARIA 
LTDA e parte outorgada o Sr. SERVIO TULIO CAVALCANTI ARAUJO.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013

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 15:00 horas 
do dia 12 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA. 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, 18 de Fevereiro de 2013
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00009/2013

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 15 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 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, 18 de Fevereiro de 2013
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
27/02/2013
PROCESSO No 015/2013
PREGÃO PRESENCIAL No 07/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DESTINADA 

A CRIACAO, DE 01  UM  SITE, A SUA REPAGINACAO, MANUTENCAO E PREPARO DA REDE .
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA. e:
STTIWE WASHINGTON FERREIRA  DE SOUSA
23.540,00(Vinte e Três Mil, Quinhentos e Quarenta Reais)
OBJETO: Contrato para  CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DESTINADA A 

CRIACAO, DE 01  UM  SITE, A SUA REPAGINACAO, MANUTENCAO E PREPARO DA REDE, 
subordinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 23.540,00 (Vinte 
e Três Mil, Quinhentos e Quarenta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2013
SIGNATÁRIOS:
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS                             Prefeitura Municipal de Santa Helena,
                                                                                           Estado da Paraíba                                                

STTIWE WASHINGTON FERREIRA  DE SOUSA                 Pela Contratada

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00001/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Senador Cabral, S/N - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Março de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3316-1070.
Email: riachaodobacamarte_prefeitura@hotmail.com

Riachão do Bacamarte - PB, 27 de Fevereiro de 2013
SANDRO FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO – O Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias dom Estado da 
Paraíba/PB, no uso das suas atribuições estatutárias e, com arrimo no Artigo 612 do Texto Conso-
lidado, convoca os trabalhadores pertencentes à empresa: N3 COMPUTADORES PERIFÉRICOS 
ELETRÔNICOS LTDA, para tomarem parte de uma Assembleia Geral Extraordinária, a qual será 
realizada no dia: 11 de Março de 2013, nas dependências da citada empresa, sita, a AV. João 
Wallig, s/n – Bloco 01 – Distrito Industrial – Campina Grande/PB., em 1ª (primeira) convocação para 
às 13h00min, com 2/3 (dois terços) dos trabalhadores e, em 2ª (Segunda) convocação, para às 
14h00min com qualquer número de presentes, amparados nos preceitos dos estatutos da entidade, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação, b) Autorizar 
Celebração de Acordo Coletivo de Trabalho (PLR) com Cláusulas e condições conforme elenco de 
reivindicações a ser discutidas com colaboradores da citada empresa , e, b) Assuntos Diversos. 
Campina Grande/PB, 27 de Fevereiro de 2013. JOSÉ DE ANCHIETA ARAÚJO - PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 015/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 07/2013 de 05 de 
Fevereiro de 2013, com abertura para 21 de Fevereiro de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: 
STTIWE WASHINGTON FERREIRA  DE SOUSA, CPF n.º 056.382.744-05, e RG nº. 3.07.898 SSP 
PB, estabelecida à Rua Antonio Pinto Ramalho,163 - Centro, Santa Helena, Estado da Paraíba , 
cujo valor da proposta é de R$ 23.540,00(Vinte e Três Mil, Quinhentos e Quarenta Reais );para 
tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA PB, 27 de Fevereiro de 2013.
   

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 017/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 09/2013 de 05 DE Feve-
reiro de 2013, com abertura para 21 de Fevereiro de 2013, às 12:00 horas, na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: PUBLIC 
SOFTWARE INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 07.553.129/0001-76, e INSC. EST. nº. ., 
estabelecida à Av. Carneiro da Cunha,40 - Torre, Joao Pessoa, Estado da Paraíba , cujo valor da 
proposta é de R$ 33.000,00(Trinta e Três Mil Reais ), DIOGENES LEITE GONCALVES, inscrita no CNPJ/
MF n.º 13.015.186/0001-02, e INSC. EST. nº. ., estabelecida à Rua Euclids Fer Nandes,117 - Centro, 
Uirauna, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 7.458,00(Sete Mil, Quatrocentos e 
Cinqüenta e Oito Reais );para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, 
nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA PB, 27 de Fevereiro de 2013
    

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS
Prefeito(a) Constitucional

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa foi programado manutenções na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia elétrica precisará ser interrompido nas datas e horários abaixo: 

 
DOMINGO, 03/03/2013 – CAMPINA GRANDE – 7h às 11h – Centro – Ruas: Desembargador Trindade, 
Major Manoel Jovino do O, Miguel Couto, Vidal de Negreiros – 8h às 11h – Malvinas – Ruas: das Oiticicas, 
das Quixabeiras, dos Cumarus, dos Jucas, dos Pereiros, dos Xique Xiques. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 04/03/2013 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 10h30 – José Pinheiro – Ruas: Abelardo 
Coutinho, Amaro Coutinho, Josino Agra, Maximiniano Machado, Ministro José Américo de Almeida – 14h às 
15h30 – Santa Rosa – Avenida: José Martins de Andrade, Ruas: Américo Carneiro, Ana Almeida de Castro, 
Damasco, Palestina, Presidente Costa E Silva, Rodrigues de Farias; LAGOA SECA – 14h às 16h30 – Sítios: 
Campinote, Manguape, Retiro. 
 
TERÇA-FEIRA, 05/03/2013 – CAMPINA GRANDE – 8h às 11h – Santa Cruz – Rua: São Pedro – 8h às 
11h – Cruzeiro – Avenidas: João Wallig, José Hamilton Alves, Ruas: Beltrano F de Castro, Bráulio Araujo de 
Gusmao, José Amilton Neves, José Vieira de Souza, Nely Vieira Lacerda; LAGOA SECA – 8h às 10h – 
Anacleto – Ruas: Antonio Jacinto Costa, Antonio Luiz Sobrinho, Antonio Valdevino, Augustinha Brandao, 
Cícero Faustino Silva, Francisco Luiz Sena, João Correia Filho, João Jerônimo da Costa, José Veloso Ribeiro, 
Maria Helena da Costa, Osvaldo B Anacleto, Professor Maria de Lourdes Albuquerque, Severino Felismino da 
Silva, Thiago Luiz Siqueira, Um T Antonio Valdevino – 14h às 17h – Sítios: Gravatar, Gravatar do Cumbe, 
Gruta Funda, Imbaúba, Lagoa de Dentro, Lagoa do Gravata, Olho D’água. 
 
QUARTA-FEIRA, 06/03/2013 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 10h30 – José Pinheiro – Ruas: Alfredo 
Godofredo Santana, Almirante Tamandaré, Estácio de Sá, Fernandes Vieira, Joana Darc Ferreira de Arruda, João 
Florentino de Carvalho; FAGUNDES – 8h às 11h30 – Sítio: Corta Barrinha; QUEIMADAS – 8h às 11h – 
Ruas: Albertina Maria de Lima, Ana Correia da Costa, Antonio José dos Prazeres, Manoel Machado, Maria Leia, 
Sítio: Zé Velho; SÃO JOSÉ DA MATA – 14h às 16h30 – Fazenda: Santa Lucia, Sítios: Cajazeiras, Felix 
Amaro, Gaspar, Lagoa de Dentro, Serro tão. 
 
QUINTA-FEIRA, 07/03/2013 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 11h30 – Bodocongó – Ruas: Aprígio 
Veloso, Dom Pedro Ii, Sargento Hermes Ferreira, Silva Barbosa – 8h às 11h – Sítio: Marinho; QUEIMADAS – 
8h às 12h – Sítio: Riachão. 
 
SEXTA-FEIRA, 08/03/2013 – CAMPINA GRANDE – 8h às 11h – Malvinas – Ruas: Doutor Luiz Marcelino 
de Oliveira, José Moises de Medeiros Neto, José Zacarias da Costa, Maria Augusta Mendonça, Maria Augusta 
Mendonça, Maria Barbosa de Albuquerque – 8h às 12h – Sítio: Samambaia – 8h às 11h – Monte Santo – Ruas: 
Bento Figueiredo, Industrial Ademar Veloso da Silveira – 8h às 12h – Sítio: Antas. 
 
SÁBADO, 09/03/2013 – Campina Grande – 7h Às 10h – Alto Branco – Avenida: Januncio Ferreira, Ruas: 
Coronel Américo Porto, Estelita Cruz, Governador Agamenon Magalhães, Napoleão Laureano, Vereador Artur 
Villarim. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia 
pode ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

LESTE: 
 
DOMINGO, 03/03/2013 – BAYEUX – 14h às 17h – Avenidas: Liberdade, São Jose, Ruas: Alexandrino Santana, 
Arnaud Oliveira Lima, Balbino Mendonça, Elvira Marsicano, Manoel dos Santos Leal, São Jose; JOÃO PESSOA 
– 7h às 12h – Jardim Luna – Avenidas: Índio Arabutã, Presidente Epitácio Pessoa, Presidente Epitácio Pessoa, 
Senador Rui Carneiro, Ruas: Afonso Ramos Maia, Alberto Leal, Catulo da Paixao Cearense, Claudino Pereira, Dr. 
Nunes Filho, Geraldo Porto, Jorge Faraj, Nevinha Gondim de Oliveira, Odilon Maia, Professor Francisco Oliveira 
Porto, Teat. Paulo Pontes – Jardim Cidade Universitária –7h às 11h – Ruas: Luiz Moreira Gomes, Pedro 
Juscelino de Aquino, Professora Maria Lianza, Reinaldo Tavares de Melo, Rejane Freire Correia, Walfredo Macedo 
Brandao; RIO TINTO – 8h às 12h – Sítio: Barra de Manguape; SANTA RITA – 14h às 17h – Ruas: Antonio 
Teixeira, David Nasser, Eduardo Martins, Eurípedes Tavares, Geraldo Pinto, Jaciara de Almeida Lima, Jornal da 
Paraíba, Padre Geraldo Pinto, Pref. Antonio Teixeira, Silvino José da Silva, Vladmir Alves, Sítio: Sanharaus – 14h 
às 16h – Popular – Avenida: Monte Alegre, Ruas: 1 de Maio, 22 de Maio, Acre, Adalberto Candido de Melo, 
Alagoas, Alcaide Francisco Cartejon, Amazonas, Ambrosio Fernando Brandao, Antonio Dourado Azevedo, 
Antonio Ribeiro Pessoa, Antonio Soares de Souza, Antonio Veloso Azevedo, Ascendino Monteiro, Bahia, Bela 
Vista, Barão de Marau, Campos Sales, Capitão José Inácio, Ceara, Coronel Aureliano, Ceslau Gadelha, Cosma 
Lopes Dias, da Jaqueira, da Macaíba, Deputado João Ursulo, Deputado Luiz Ribeiro Coutinho, Desembargador 
Sindulfo Santiago, do Colégio, do Sol, Dom Adauto, Doutor Abdon Miranda, Doutor João Pimentel, Eitel Santiago, 
Emidio Soares da Silva, Eneas Flavio Soares de Morais, Escola Carlos Porto, Espírito Santo, Farm. Francisquinha, 
Flaviano Ribeiro Coutinho, Flodoaldo da Silveira, Francisco Leocádia Ribeiro Coutinho, Francisco Tito da Silva, 
Francisco Viegas, Francisco Viegas, General Diogo Flores Valdez, Generino Honorato Silva, Geni Batista, Goiás, 
Graciliano Ramos, Guanabara, Horacio Carneiro, João Albino Meireles, João Francisco de Araujo, João Gomes 
Damascena, José Dias Porto, José Domingos Porto, Lourival Ferreira da Silva, Luiz Barbosa de Franca, Manchete, 
Manoel Francisco Tito, Manoel Francisco Tito, Manoel Veloso Borges, Maranhão, Marcos Aurélio, Margarida 
Souza Coutinho, Maria Eulina Albuquerque, Mato Grosso, Minas Gerais, Monte Alegre, Monte Castelo, Nautilia 
Mendonça, Nilo Peçanha, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, Nova, Olivina Carneiro da Cunha, 
Padre Amaro, Para, Paraíba, Paraná, Pastor Inácio de Freitas, Pedro Gomes Pereira, Pedro Pedrito de Morais, Pedro 
Xareu, Pernambuco, Piauí, Pimentel Gomes, Plinio Bastos, Pres. Castelo Branco, Primo Basílio, Professor Bayar, 
Professor Severo Rodrigues, Rio Branco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rodolfo Lins da 
Nobrega, Rodrigues Alves, Samuel Pereira Borba, Santa Catarina, Santa Rita, Santo Antonio, São Jose, São 
Marcos, São Mateus, São Paulo, São Pedro, Senador Epitacinho, Senador Epitacinho, Sergipe, Severina Nunes 
Padilha, Severino Lourenço, Severino Nunes Padilha, Sindulfo, Telêmaco Santiago, Tenente Francisco Pedro, 
Tiradentes, Venâncio Correia, Vereador de Borá Soares. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 04/03/2013 – CABEDELO – 14h às 17h – Camboinha – Avenida: Max Henrich Zagel, 
Ruas: Aurélio Guedes Cavalcante, Professor Clodoaldo Trigueiro, Professor João Lelis L Freire; CRUZ DO 
ESPÍRITO SANTO – 8h às 14h – Sítio: Jaques; JOÃO PESSOA – 8h às 10h – Avenida: Santa Barbara, Ruas: 
Donzinha Costa, Eduardo Felix do Nascimento, Engenheiro Eliseu Servulo Farias Luna, Flodoaldo Peixoto Filho, 
Laércio Navarro de Lima, Marcos Albino Rafael, Maria Batista da Silva, Padre João Felix de Medeiros, Pedro 
Marcos de Sousa, Valdemar Procópio de Souza, Valdemar Procópio Souto – 10h30 às 12h30 – Valentina – Ruas: 
Alberto da Justa Freire, Celita Lira Portela, Edmar Freire de Amorim, João Oliveira Lins, Jornalista Rubens Cesar, 
José Carlos Dias Brandao, Marlene Barbosa da Silva, Olivia Leonor de Carvalho – 14h às 17h – Mangabeira – 
Ruas: Doutor Euclides Neiva Oliveira, Emp. Waldemar Pereira do Egito, Maria Leopoldina do Egito – 14h às 16h 
– Valentina – Avenidas: Frei Galvão, Ruas: Comerciante Álvaro Antero Nascimento, Cuiabá, Flodoaldo Peixoto 
Filho, João Batista do Nascimento, Maria das Neves Medeiros Rodrigues, Nossa Senhora de Nazaré, Santa 
Edwirgens, Santa Filomena, Santa Rita dos Impossíveis, Santa Terezinha do Menino Jesus, Santo Expedito, São 
Dimas, Santo Onofre, Tenente Horacio Salustiano da Costa, Sítio: Gravata – 14h às 16h – Valentina – Ruas: 
Avelina dos Santos, Doutor Valdevino Gregório Andrade, Inspetora Emilia Mendonça Gomes, João Mendonça 
Fonseca, José Dimas Ferreira, Luiz Gonzaga de Oliveira, Paulino Manoel Batista; RIACHÃO DO POÇO – 9h às 
12h – Sítios: Primavera, Riachão do Poço; SANTA RITA – 8h às 12h – Boa Vista/Várzea Nova – Ruas: Aderbal 
Soares, Brigadeiro Eduardo Gomes, Capitão Tomaz Panta da Silva, Carlinda Amorim, Emmanuel Lisboa de 
Lucena, Estelita Lundrgen, Francisca Soares, Isaias Caminha, José Carlos Lins, José Nicolau, Josefa Maria da 
Costa, Manoel Souza Brandao, Senador Prestes. 
 
TERÇA-FEIRA, 05/03/2013 – BAYEUX – 5h às 8h – SESI – Ruas: Bom Jesus, Diógenes Chianca, José Pereira 
Andrade, Marechal Costa E Silva, Senador Humberto Lucena; CAJAZEIRINHAS – 7h às 11h – Sítios: Barreto, 
Barrento; ITABAIANA – 9h às 15h – Assentamento: Pau-Brasil, Sítio: Pernambuquinho; JOÃO PESSOA – 5h 
às 9h – Jardim Oceania – Ruas: Antonio Lustosa Cabral, Desembargador Joaquim da Silva Carvalho, Engenheiro 
Normando Gomes de Araujo, Fernando Luiz Henrique dos Santos, Odisa Eliseu da Nobrega, Universitário Luiz 
Alves Rocha – 10h30 às 12h30 – Boa Esperança – Avenida: Belo Horizonte, Ruas: Gumercindo Leite Sobrinho, 
Recife, São Luiz, Sebastiana Santina de Araujo Ferreira – 14h às 16h – Roger – Ruas: 19 de Marco, Genésio de 
Andrade, Gouveia Nobrega, Monsenhor João Coutinho, Monsenhor José Coutinho, Pedro Ulisses, Salvador 
Albuquerque – 14h às 16h – Valentina/Boa Esperança – Ruas: Aracaju, Francisca Sales, Genival Duarte de 
Medeiros, Hermenegildo Francisco da Cruz, Joaquim Galdino de Araujo, José Rodrigues Matos, Manoel Henrique 
dos Santos, Marcos Albino Rafael, Maria da Conceicao Nobrega, Maria de Lourdes Silva, Maria Luiza da 
Conceicao, Pedro Nazaré Rodrigues Machado, Rita Porfírio Chaves, Severina Crispim Veras; MAMANGUAPE – 
14h às 16h30 – Fazenda: Santa Ana, Sítio: Zalagoa – 14h às 16h – Sítio: Jurema; RIO TINTO – 8h às 12h – 
Sítios: Canjarana, Campart, Piabuçu; SANTA RITA – 14h às 17h – Tibiri II – Avenida: Industrial Arnaldo 
Maroja, Ruas: Andre Vidal de Negreiro, Antonio Alves, Comerc. José Gomes dos Santos, Governador Milton 
Cabral, Irma Mariana, Jornal O Norte, José Gomes dos Santos, Luiza Clerot, São Sebastião. 
 
QUARTA-FEIRA, 06/03/2013 – CURRAL DE CIMA – 8h às 12h – Sítios: Pedra Furada, Barro Branco – 
JOÃO PESSOA – 8h às 11h – Jardim Cidade Universitária/Jardim São Paulo – Ruas: Adolpho Ferreira 
Soares Filho, Comerciante João Francisco de Souza, das Seringueiras, Eliseu do Rego Luna, João Batista Carvalho 
Moura, Joaquim Borba Filho, Maria Batista Rodrigues, Pastor Rodolfo Beuttemuller, Rosa de Farias Real, 
Sebastião Avelino da Rocha – 13h às 15h30 – Expedicionários – Avenidas: Julia Freire, Marechal Esperidião 
Rosas, Ruas: Carlos Ulisses de Carvalho, José Cavalcanti Chaves, Silvio Almeida – SALGADO DE SÃO FÉLIX 
– 9h às 14h – Sítios: Falcão, Pau Darco. 
 
QUINTA-FEIRA, 07/03/2013 – CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 14h às 17h – Sítio: Santana; JOÃO PESSOA 
– 5h às 9h – Manaíra – Avenidas: Sape, Senador Rui Carneiro, Ruas: Engenheiro Luciano Vareda, João Cancio 
da Silva – 9h às 14h – Centro – Avenida: Duarte de Silveira – 14h às 17h – Bancários – Ruas: Aristides 
Madureira Barros, Bancária Rosa Lima dos Santos, Esmeraldo Gomes Vieira, Farm. Antonio Leopoldo Batista, 
Genivaldo Correia Lima, Guilherme Pessoa Serrano, João Batista Maia, José Vitorino de Araujo, Luiz Primola da 
Silva, Maria Eliete de Coutinho Fabricio – 8h às 9h – Bancários – Avenida: Desembargador Hilton Souto Maior, 
Ruas: Cleanto de Paiva Leite, Comerciante Marcos Joane da Costa, Desembargador Aurélio Moreno de 
Albuquerque, Manoel Roberto do Nascimento; PILAR – 8h às 11h – Sítio: Lagoa do Gonçalo; SAPÉ – 8h às 12h 
– Fazenda: Carucu; SOBRADO – 9h às 11h30 – Fazenda: Marau, Rua: do Corredor, Sítio: Corredor – 13h30 às 
16h – Fazenda: Santo Antonio, Rua: do Corredor, Sítio: Corredor. 
 
SEXTA-FEIRA, 08/03/2013 – SANTA RITA – 14h às 15h30 – Sítio: Amador; SÃO JOSÉ DOS RAMOS – 8h 
às 14h – Sítios: Lagoa da Serra, Palu; SOBRADO – 13h30 às 16h – Granja: Olho D’água, Sítios: Antas do Sono, 
Carucu, Cordeiro. 
 
SÁBADO, 09/03/2013 – BAÍA DA TRAIÇÃO – 7h às 12h – Aldeias: Boa Vista, Forte Potyguara, Galego, 
Regina, Santa Rita, São Francisco, Traiçoeira, Tramataia, Rua: Oswaldo Trigueiro; CABEDELO – 6h às 11h – 
Camboinha II – Avenida: Max Henrich Zagel, Souza Assis, Ruas: Anália de Morais, Aurélio Guedes Cavalcante, 
Francisco Pilar, Francisco Xavier da Silva, Ivo Souto Maior, Karina Zaguel Mendonça, Maurílio Alves, Professor 
Clodoaldo Trigueiro, Vereador Eugenio Vale da Silva, Zilda Pessoa Barreto; JOÃO PESSOA – 14h às 17h – 
Cristo – Avenida: da Fraternidade, Ruas: Adelaide Novais, Antonio Pádua de Vasconcelos, dos Milagres, Felinto 
Arruda Escolástico, Humberto Paiva de Carvalho, Ind. João Ursulo, Major Brito, Rússia, Uruguai; RIACHÃ DO 
POÇO – 8h às 12h – Sítios: Riachão do Poço, Várzea Redonda; SANTA RITA – 7h às 11h – Avenida: Vidal de 
Negreiros, Ruas: 3 de Maio, do Sossego, Isaias Martins Fernandes, José de Alencar, José Pereira da Silva, Osvaldo 
Cruz, Pedro José Castro Filho, Santos Dumont; SOBRADO – 14h às 17h – Ruas: Julio Guabiraba, Manoel de 
Sales, Manoel Rodopiano Sales, Sítio: Sobrado. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

CENTRO: 
 
DOMINGO, 03/03/2013 – BARRA DE SANTA ROSA – 8h às 12h – Ruas: Antonio C Souza, Frei Martinho, 
José Ribeiro Diniz, Manoel Sousa Lima, Severino Elias da Silva, Silvino Oliveira Casado; LIVRAMENTO – 8h 
às 11h – Ruas: Antonio Germano Nunes, Antonio Pereira Sobrinho, João Marinho Araujo, João Paixao 
Nascimento, João Pereira Filho, José Maria, José Marinheiro de Brito, Min. José Américo de Almeida, Presidente 
João Pessoa, Rita Pereira de Almeida, Severino Mendonça, Sítio: Pinhões. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 04/03/2013 – AROEIRAS – 9h às 12h – Sítio: 4 Cantos; BARRA DE SANTA ROSA – 8h 
às 12h – Sítio: Maxixeiro; DONA INÊS – 8h30 às 11h – Ruas: Agenor de Azevedo Maia, Ana da Conceição 
Melo, Antonio Toscano de Araujo, Assis Claudino, Gabriel Bento, Gerôncio Ribeiro da Silva, José Paulino, José 
Tomaz de Aquino, Manoel Alves de Lima, Manoel Leonel da Costa, Maria Gloria Cantalice Moreira, Sítios: 
Caboclo, Serrote Dona Inês – 12h30 às 17h – Sítio: Glória; GUARABIRA – 8h às 11h30 – Fazenda: Caboclo; 
INGÁ – 8h às 12h – Sítio: Cachoeirinha; OURO VELHO – 8h às 12h – Fazenda: Santa Fe, Granja: São Jose, 
Sítios: Olho D’água, Olho D’água de Cima, Pau Darco, Pitombeira; PILÕES – 14h às 16h – Sítios: Poço Escuro, 
Titara, Veneza; PRATA – 15h às 17h – Avenidas: Ananiano Ramos, Presidente Garrastazu Médici, Ruas: 
Amaniano Ramos, Haroldo Nunes, Isaias de Souza Ramos, Izabel Aleixo, José Borba Filho, José de Nora Neri, 
Manoel Goncalves Prata, Natan Bezerra, Presidente Garrastazu Médici, Sítio: Boa Sorte; RIACHO – 8h às 12h30 
– Sítios: Lagoa dos Cavalos, Riacho. 
 
TERÇA-FEIRA, 05/03/2013 – ARAÇAGI – 8h às 11h30 – Sítio: Capim Açu; BARRA DE SANTA ROSA – 8h 
às 12h – Rua: Valentin Cordeiro, Sítios: Fechado, Milha, , Milhan; CAMPO DE SANTANA – 8h às 12h – 
Fazenda: Barreiras, Sítios: Abreu, Barreiros, Barreiras, Beira Rio, Boqueirão, Braga, Braga de Baixo, Braga III, 
Girau I, Lages, Lagoa do Braga, Lagoa do Meio, Olho D’água, Olho D’água II, Pão de Açúcar, Passagem, São 
Bento; CONGO – 8h às 12h30 – Rua: Santa Rita, Sítios: Barra do Rio, Santa Rita, Santa Rita de Baixo, Santa Rita 
II; GUARABIRA – 9h às 11h – Avenida: Rui Barbosa, Ruas: Eloi Pereira, Manoel Ramiro, Otacílo de Lira 
Cabral; MATINHAS – 15h às 17h – Sítio: Cardoso; SÃO DOMINGOS DO CARIRI – 9h às 12h30 – Sítios: 
Cachoeira, Caiçara, Malhada da Cobra, Pau Ferro, Pedra D’água, Porteiras, Porteiras de Cima, Quixaba, Resende, 
Riacho do Boi, Salgadinho, Salgado, Santa Luzia, São Domingos; SÃO JOSÉ DE LAGOA DA ROÇA – 10h30 
às 12h30 – Sítios: Caracol, Tanque – 15h às 17h – Sítio: Tanques; SERRA REDONDA – 9h às 14h – Sítio: 
Chupadouro; TACIMA – 15h às 17h – Sítio: Varzante. 
 
QUARTA-FEIRA, 06/03/2013 – ALCANTIL – 8h30 às 13h – Rua: Severino Ramalho, Sítios: Barra, Barra de 
Aroeira; ARAÇAGI – 8h às 13h – Sítios: Bonita, Lagoa; ARARA – 8h às 11h – Rua: Gama Rosa, Sítio: Riacho 
da Extrema; AREIAL – 13h às 16h – Sítio: Mamanguape; BARRA DE SANTA ROSA – 8h às 12h – Sítio: 
Telha; ESPERANÇA – 8h às 10h30 – Ruas: Barão do Rio Branco, do Sossego, Joaquim Garcia Santos, José Felix 
Figueredo, Valdemar Cavalcante, Virgem dos Pobres, Sítio: Bela Vista; DONA INÊS – 8h30 às 12h30 – Sítio: 
Pimenta, Brejinho; INGÁ – 8h às 13h – Fazenda: Pontina. 
 
QUINTA-FEIRA, 07/03/2013 – BANANEIRAS – 8h às 12h30 – Sítios: Gambar, Salto do Bode; BARRA DE 
SANTA ROSA – 8h às 12h – Sítio: Barbosa; BOQUEIRÃO – 9h às 13h – Sítio: Mirador; MULUNGU – 8h às 
11h30 – Sítios: Poço de Pau, Pau do Fumo – 14h30 às 16h30 – Ruas: do Cemitério, Francisco de Aquino, José 
Tomaz Sobrinho, Manoel José de Almeida, Presidente João Pessoa, Tereza Monteiro Sousa; PUXINANÃ – 8h às 
11h – Fazenda: Maracajá, Granja: Ariel, Sítios: Barro Vermelho, Maracajá; REMÍGIO – 9h às 10h – Ruas: 
Antonio Vieira Santos, Ciro Dias, Ermila Dias de Barros, Manoel de Barros, Manoel Laureano, Manoel Lourenço, 
Maria da Conceicao, Pedro Alves da Silva, Rita Alexandrina da Silva, Semeao Cananéia, Simão Quinto da Silva, 
Sítio: Chá do Galo; SÃO JOSÉ DE LAGOA DA ROÇA – 14h às 17h – Sítio: Manguapé. 
 
SEXTA-FEIRA, 08/03/2013 – ARAÇAGI – 8h às 12h – Sítio: Barra da Espingarda; BOQUEIRÃO – 8h30 às 
12h30 – Sítios: Capoeira, Gonçalo, Gonçalo III; REMÍGIO 8h às 11h30 – Sítios: Logradouro, Meia Pataca, 
Maniçoba; SERRA REDONDA – 8h às 10h – Avenida: Juvino Magno Bacalhau, Ruas: 30 de Dezembro, 
Augusto Dias de Pontes, do Órgão, Frei Benjamin, Juvino M Bacalhau, Minervino Ferreira de Lima, Professora 
Felismina Cavalcante de Oliveira, Santo Antonio; SERRARIA – 8h às 12h – Sítio: Alagoinha. 
 
SÁBADO, 09/03/2013 – ALAGOA NOVA – 8h30 às 10h30 – Sítios: Cajueiro, Geraldo, Geraldo de Baixo, 
Geraldo de Cima; ARAÇAGI – 8h às 13h – Rua: João Soares da Costa, Sítios: Canafistinha, Queimadas; BARRA 
DE SANTANA – 9h às 11h30 – Sítio: Chá do Saco; BARRA DE SANTA ROSA – 8h às 12h – Sítios: Barbosa, 
Malhada Riacho do Sangue, Manchinha; CASSERENGUE – 8h30 às 11h – Rua: da Picarreira, Sítios: Cabeçudo, 
Pedra D’água; CUITÉ – 8h às 12h – Sítio: Bujari; POCINHOS – 8h às 10h – Rua: Joaquim Alves Gomes, Sítio: 
Nazaré; PUXINANÃ – 14h às 17h – Sítio: Portela. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

OESTE: 
 
DOMINGO, 03/03/2013 – MÃE D’ÁGUA – 8h às 12h – Área Rural; PATOS – 6h30 às 11h30 – Avenida: 
Solon de Lucena, Ruas: Capitão Lopes, Coronel Miguel Satyro, Cônego Bernardo, Deodoro da Fonseca, Duarte 
Dantas, Espinharas, Expedito Rodrigues, Francisco Macena, Galin Assis, Marechal Deodoro da Fonseca, Manoel 
Gomes de Lima, Pedro Izidro, Peregrino Filho, Presidente João Pessoa, Quintino Bocaiúva, Roldão Meira, Solon de 
Lucena, Tiradentes, Tributino Leite; POMBAL – 7h às 11h – Ruas: Afro Bandeira, Antonio Fernandes de 
Almeida, Candido Assis Queiroga, Coronel Candido de Assis, Coronel João Carneiro, Coronel José Avelino, 
Francisco de Almeida, Francisco Ismael Lacerda, Geraldo Roberto, José Avelino Queiroga, Odilon José Assis, 
Odilon Lopes, Padre Amâncio Leite, Professora Claudete Bandeira de Sousa, Saturnino Rodrigues dos Santos, 
Severino Rosas de Assis; PRINCESA ISABEL – 8h às 12h – Ruas: 18 de Novembro, Anália Xavier de Medeiros, 
Antonio Florentino de Medeiros, Capitão Severino Xavier, Capitão Sevino, da Lapa, Francisco Anscario, Irma 
Fátima, João Suassuna, Joaquim Liberalquino, José Alves de Medeiros, José Silva, Maestro Joaquim Leandro de 
Carvalho, Major Feliciano, Manoel Pereira, Manoel Valdevino da Silva, Prefeito Antonio Nominando Diniz, 
Prefeito Gonzaga Bento, Presidente João Suassuna, Professor Francisca Viana Rosas, Professor Nominando Muniz 
Diniz, São Vicente de Paula, Tome Francisco da Silva, Vitalino Alves da Silva, Sítios: Lapa, Macapá; RIACHÃO 
DO POÇO – 7h às 12h – Avenida: Deputado Gervasio Maia, Ruas: Antonio Carneiro, Antonio Vieira, Doutor 
Francisco Carneiro, Joaquim Vieira de Andrade, Sítios: Mutirão, Riacho dos Cavalos 
SÃO BENTO – 9h às 11h30 – Ruas: Bernardino Soares, Doutor Jaques Lucio da Silva, Doutor João Agripino, 
Lucio da Silva, Manoel Herculano Cruz, Santos Nobre, Sergio Silveira, Tertuliano de Brito; SÃO JOSÉ 
DOBONFIM – 8h às 12h – Área Rural; SÃO JOSÉ DE LAGOA TAPADA – 8h às 13h – Ruas: Ananias 
Sarmento, Antonio Formiga, Dionísio Lopes Vale, Francisca Tomaz, Francisco de Assis Melo, Francisco Mendes, 
Genésio Araujo, João Rocha de Lima, José Pedro Celestino, Manoel Lima, Padre Franca, Padre Izidro de Sá, Pedro 
Celestino, Porfírio Braga Cartaxo, São Jose, Severino Pinto, Sítio: Moco; UIRAÚNA – 8h às 11h – Ruas: Capitão 
Israel, Francisco Euclides Fernandes, João Pinto, José Joaquim Duarte, Major José Fernandes, Moises Pinheiro, 
Osvaldo Cascudo, Padre Franca, Poeta Geraldo Alverga, São Vicente de Paula, Sabino Correia, São Sebastião – 
13h às 15h – Sítio: José Bujari. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 04/03/2013 – BOM JESUS – 8h às 10h – Sítio: Trapi; BONITO DE SANTA FÉ – 13h às 
15h – Ruas: Alto B Horizonte, Pedro Nitao Dunga, Sítio: Araruna; IGARACY – 8h30 às 11h30 – Ruas: 
Alexandre de Caldas, Bernadino Lopes Brasileiro, Clementino Alexandre, Etelvina Brasileiro, Honorato Alves de 
Queiroz, João Severo Brasileiro, João Soares da Costa, Moises Lopes de Souza, Nova, Pedro Lopes Brasileiro, 
Presidente Castelo Branco, Valdemar Soares Brasileiro; IPUEIROS – 8h às 13h – Rua: Maravilha, Sítios: 
Balsamo, Bom Sossego, Impueira, Maravilha, Paxicu; MARIZÓPOLIS – 8h às 10h – Sítio: Massapé; 
MATURÉIA – 10h às 13h – Sítio: Tauá; PATOS – 8h às 8h30 – Avenida: Portugal, Ruas: Afonso Kehrle, 
Antonio Emiliano, Antonio Moreno, dos Pegas, José Clementino da Silva, Pedro Celestino, Severino Inácio, 
Zezinho Pintor – 8h às 9h – Rua: Antonio Emiliano – 8h às 11h – Granja: Cícero Goncalves, Ruas: Almir 
Ferreira da Cunha, Antonio Justino, Estelina de Oliveira, Francisco Macaúba, José Emidio, Luiz Felix, Maria das 
Dores Lopes, Sargento Eme Cavalcante, Sítio: Bela Vista; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 9h às 13h – Sítios: 
Genipapeiro, Pitombeira, Sossego; TAVARES – 8h às 11h – Sítio: Domingos Ferreira. 
 
TERÇA-FEIRA, 05/03/2013 – PATOS – 8h às 11h – Sítio: Pia; POMBAL – 8h às 13h – Rua: São Pedro, Sítios: 
Baldinho, Cipó, Córrego Fechado, Corujinha de Baixo, Curupati Viii, Lagoa Cavada, Riacho do Meio; PRINCESA 
ISABEL – 14h às 17h – Sítios: Silva, Jatobá, Jatobá II; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 8h às 13h – Ruas: João 
Artur de Melo, São Luiz, Sítios: Baraúnas, Cabaceiras, Açude Velho, Alagamar, Baixa Funda, Barreiras, 
Branquinha, Cacimbas, Cruzeiro, Curtume, Enjeitado, Genipapeiro, Mulungu, Piranhas Velhas, Riacho da Boa 
Vista, Riacho D’água, Saco do Ubiratanha, São Luiz, , Araçá, Tiar, Vazante; UIRAÚNA – 9h às 12h – Sítios: Olho 
D’água, Quixaba, Quixaba de Cima. 
 
QUARTA-FEIRA, 06/03/2013 – CACIMBA DE AREIA – 10h às 12h – Rua: Antonio Soares; CONDADO – 7h 
às 12h – Sítios: Agreste, Bandarra, Cipó, Lagoa Alves, Pedra D’água, Pedra D’água Cima, Pedras, Pedregulho; 
SANTA GERTRUDES – 13h30 às 17h30 – Sítio: Gerimum; SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 12h às 17h – Sítios: 
Baixo dos Gilas, Taumata, Várzea da Serrinha. 
 
QUINTA-FEIRA, 07/03/2013 – BREJO DO CRUZ – 8h às 12h – Fazenda: Cachoeira; CACIMBAS – 8h às 
13h – Sítios: Fundamento, Fundamento de Baixo, Fundamento de Cima, Jurubeba; ITAPORANGA – 13h30 às 
16h30 – Fazenda: Malhada Grande, Rua: Malhada Grande, Sítio: Vaca Morta; EMAS – 8h às 12h – Sítios: 
Pereiros, Áspera, Cachoeira dos Cegos, Cachoeirinha, Canta Galo, Carvalho Velho, Cavalo, Jardim, Pedra Trepada, 
Richo do Espinho, Tapera de Cima, Várzea do Ovo, Várzea Nova; POÇO DANTAS – 8h às 13h – Ruas: Bianor 
Pires, do Centro, Felizardo Leite, São João Bosco, Sítios: Boa Vista, Baixo, Baixo dos Lourencos, Bulandeira, 
Cage, Fundões, Garrancho, Lages, Lagoa do Cesário, Minhuns, Miranda, Recanto, Santa Rita, São João Bosco, 
Vituriano. 
 
SEXTA-FEIRA, 08/03/2013 – BREJO DO CRUZ – 8h às 11h – Sítio: Passagem de Pedra; CAJAZEIRAS – 8h 
às 13h – Ruas: Arsênia Feitosa Cavalcante, José Alberto Lopes Rodrigues, José Vicente da Silva, Sítio: Alagoinha 
PATOS – 8h às 12h – Fazenda: Monte Alegre; PIANCÓ – 14h às 17h – Sítio: Várzea do Padre III; SÃO 
BENTO – 14h30 às 16h – Sítio: Boa União; SOUSA – 8h às 14h – Sítio: Carnaúba. 
 
SÁBADO, 09/03/2013 – BREJO DO CRUZ – 13h30 às 16h30 – Avenida: Antenor Narro, Ruas: Abdon da 
Cunha Lima, Adelita Arnaldo Paiva, Cornélio Alves Azevedo, Delmiro Fernandes Pimenta, Francisco de Souza 
Sobrinho, João Dutra de Almeida, José Dutra Morais, Manoel Zuza, Obdon da C Lima, Pedro Fernandes Figueiras, 
Pedro Roque da Silva, Teodora Maria Conceicao; JURU – 13h30 às 16h30 – Avenida: Coronel Dalmo Teixeira, 
Ruas: José Alves Barbosa, Manoel Domingos, Manoel Prudente Nunes, Padre Cícero; LOCALIDADE: 
ACAMPAMENTO SÃO GONÇAULO – 13h30 às 17h30 – Rua: Zootecnia, Sítio: Queimadas; PEDRA 
BRANCA – 8h às 12h – Rua: Rosalice Teotônio, Sítios: Saco, Letreiro; SANTA CRUZ – 8h às 13h – Ruas: 
Andrelino Vieira Silva, Antonio Vicente Oliveira, Cazuza Vital, Francisco Vicente, João Andriola, João Antonio, 
João Vital de Oliveira, Laurindo Lopes, Manoel Lopes, Manoel Vicente, Padre João Andriola, Pedro Vieira da 
Silveira, Porfírio Braga Cartaxo, Professor João Antunes, Professor Polidorio Seixas, Tito José da Silva, Sítios: 
Santa Cruz, Tabuleiro do Meio, Várzea do Canto; PIANCÓ – 13h30 às 15h30 – Sítio: Riacho do Carneiro. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
27/02/2013
PROCESSO No 017/2013
PREGÃO PRESENCIAL No 09/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para  LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABI-

LIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, DESTINADOS AO USO DESTA 
ADMINISTRACAO .

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA. e:
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
33.000,00(Trinta e Três Mil Reais)
DIOGENES LEITE GONCALVES
7.458,00(Sete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais)
OBJETO: Contrato para  LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-

BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, DESTINADOS AO USO DESTA ADMINISTRACAO 
, subordinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 40.458,00 (Quarenta 
Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.30 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  26/02/2014
SIGNATÁRIOS:
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS                             Prefeitura Municipal de Santa Helena,
                                                                                           Estado da Paraíba

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA                         Pela Contratada
DIOGENES LEITE GONCALVES                                         Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
TOMADA DE PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO  No 001/2013
O município de VISTA SERRANA através de seu presidente da CPL, torna público, que está aberta 

licitação para Aquisição parcelada de material de construção diversos destinados as  atividades 
das secretarias do município  conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I 
deste Edita. A reunião será no dia 21 de março de 2013, ás 08:30:00, na sala da CPL, no endereço 
Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000  
Fone/fax 83 3436-1137 – 9925-3345

VISTA SERRANA,PB, 27 de Fevereiro de 2013
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 005/2013
O município de vista serrana através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de generos alimenticios não pereciveis destinado as atividades de todas 
as secretarias do municipio.conforme termo de referencia em  anexo.

A reunião será no dia 15 de Março de 2013, ás 09:00, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000

Vista Serrana - PB,27 de Fevereiro de 2013.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013
O município de vista serrana através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição de gás (GLP) destinados às atividades das Secretarias do município, conforme 
especificações do edital e seus anexos

A reunião será no dia 15 de Março de 2013, ás 13:00, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000

Vista Serrana - PB,27 de Fevereiro de 2013.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
O município de vista serrana através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Locação de veículos tipo utilitários e passeios destinados às atividades das Secretarias do 
município, conforme especificações do edital e seus anexos

A reunião será no dia 15 de Março de 2013, ás 14:40, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000

Vista Serrana - PB,27 de Fevereiro de 2013.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 016/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 08/2013 de 05 de 
Fevereiro de 2013, com abertura para 21 de Fevereiro de 2013, às 09:30 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba, e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: 
JOAO PARNAIBA GOMES, CPF n.º 734.117.013-15, e RG nº. 2.133.867, estabelecida à Rua Pedro 
Muniz de Brito,S/N - Centro, Santa Helena, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 
56.000,00(Cinqüenta e Seis Mil Reais );para tomar conhecimento da nota do empenho ou assina-
tura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA PB, 27 de Fevereiro de 2013.
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA - CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 
16:00 horas do dia 21 de março de 2013, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne 
no 50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Quando serão tratados os seguintes assuntos:

I – Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2012;

II - Eleição para escolha dos membros do Conselho Fiscal para a Companhia;
III – Fixação dos honorários da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal e outros 

assuntos de interesse social. 
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontra a disposição 

dos interessados, na sede social da empresa, no endereço supra citado, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. 

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2013.
RENATO COSTA FELICIANO

Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – SEXTA CHAMADA
O Diretor Presidente em exercício da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, David dos 

Santos Mouta, no uso de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final 
do Concurso Público – EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do 
Estado de 19/08/2012,

RESOLVE:
1. Convocar os candidatos abaixo relacionados, classificados no Concurso Público da PBGÁS 

obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecerem a sede da PBGÁS 
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período 
de 28/02/2013 a 14/03/2013, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aqueles que 
não se apresentarem no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de 
Inscrições, munidos dos documentos que comprovem os seguintes requisitos:

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional, 

de caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos 

Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º;
d) Quitação das obrigações eleitorais;
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino);
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego 

em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento 
de proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis;

g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93;
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo;
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva 

regularidade;
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP 

(se já cadastrado); e,
k) 01 (uma) foto 3x4 recente.

RELAÇÃO DOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1020 - ANALISTA
CLASS  NOME    DOC
0006  KHALIL GIBRAN SOUSA LEITE  1756755

João Pessoa (PB), 27 de fevereiro de 2013.
DAVID DOS SANTOS MOUTA

Diretor Presidente em exercício da PBGÁS

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N487/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTA, 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 altera-
ções, 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 15/03/2013 às 09:00 horas para:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 540 talões de vale refeições, 
destinado a Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, 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 - 13-00111-3
João pessoa, 27 de fevereiro de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N007/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/03/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de serviços de solução integrada de gestão, destinado aos 
Diversos Órgãos, 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 - 13-00198-3
João pessoa, 27 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
CHAMADA PÚBLICA

CONVITE

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 
POPULAR - CEHAP, informa que a Chamada Pública para as empresas do ramo da construção 
civil com projetos em elaboração, aprovados ou em fase de aprovação do Programa Minha Casa 
Minha Vida no Estado da Paraíba, interessados em efetivar parceria com o Governo do Estado, 
para comparecerem na sede da empresa, situada à Av. Hilton Souto Maior, 3059, bairro Mangabeira, 
município de João Pessoa, neste Estado, marcada para o dia 06 de março de 2013 foi adiada para 
o dia 07 de março de 2013, às 10:00 horas, para estreitamento das relações das empresas com a 
CEHAP objetivando firmar Termos de Cooperação para os empreendimentos oriundos do citado 
Programa, através de contra-partida do Governo do Estado da Paraíba. 

João Pessoa-PB, 26 de fevereiro de 2013.
EMÍLIA CORREIA LIMA
Presidente da CEHAP

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 001/2013
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO ADM. CENTRAL DE COMPRAS N.º 26.201.002285.2013
PROCESSO ADM. DETRAN/PB Nº 00016.002285/2013-8
DATA DA ABERTURA: 15/03/2013
REGISTRO CGE Nº: 1041/2013
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA-DETRAN torna 

público que fará realizar através do Pregoeiro e sua equipe de apoio devidamente designados, as 
09 horas do dia 15 de março de 2013, no local onde funciona a CPL, situado na Rua Emília Batista 
Celane, SN, Mangabeira, João Pessoa-PB, licitação modalidade Pregão, do tipo menor preço 
para: aquisição de 10.000 (dez mil) resmas de papel A4, para atender a demanda do DETRAN, 
conforme anexo I do edital. Fundamento legal: Lei Federal N. 10.520/2002, Decreto Estadual 
N. 24.649/2003, Decreto Federal N. 3.555/2000, Lei Complementar N. 123/2006, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei N. 8.666, de 21/06/93. Informações e cópia completa do edital poderão 
ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação no endereço acima mencionado no horário de 
expediente normal de 08:00 á 12:00 e de 14:00 ás 18:00hs., ou pelo site: www.detran.pb.gov.br, ou 
ainda pelo telefone: (083) 3216-2510.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2013.
ANDRÉ MARTINS PEREIRA NETO

Pregoeiro

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A – EMEPA-PB
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 – Inscrição Estadual nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da 
Paraíba S/A – EMEPA-PB, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 15 
de março de 2013, às 10 horas, em sua Sede, localizada na Rua Eurípedes Tavares nº 210, Tambiá, 
João Pessoa-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembléia Geral Ordinária
I – Apreciar e votar o Relatório anual da administração, as demonstrações financeiras (Balanço 

Patrimonial) e o parecer do Conselho Fiscal relativos ao Exercício de 2012;
II – Eleição do Conselho Fiscal para o Exercício de 2013;
III – Integralização de valores ao Capital social da Empresa.

Aviso aos Acionistas
Informamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição dos interessados, na sede 

da Empresa, no endereço acima, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
alterações posteriores e legislação complementar, referente ao Exercício encerrado em 31.12.2012.

João Pessoa-PB, 27 de fevereiro de 2013.
MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Arsênio Rolim de 
Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, às 13:30 horas do dia 13 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para:Aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, Material médico-
-hospitalar e Gêneros alimentícios especiais, destinados a população carente, conforme solicitação da Secretaria 
de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 27 de Fevereiro de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00003/2013.
OBJETO: Locação de veículos para atender o transporte de estudantes da rede estadual no município de 

Poço Dantas-PB.
ABERTURA: 06/02/2013 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 27/02/2013.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

referente ao Pregão Presencial nº 00003/2013, que objetiva: Locação de veículos para atender o transporte de 
estudantes da rede estadual no município de Poço Dantas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Poço Dantas - PB, 27 de Fevereiro de 2013
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00002/2013.
OBJETO: Locação de veículos para atender o transporte de estudantes da rede municipal de Poço Dantas-PB.
ABERTURA: 06/02/2013 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 27/02/2013.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

referente ao Pregão Presencial nº 00002/2013, que objetiva: Locação de veículos para atender o transporte 
de estudantes da rede municipal de Poço Dantas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Deserta.

Poço Dantas - PB, 27 de Fevereiro de 2013
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios, destinados a atendimentos da MERENDA ESCO-

LAR (PNAE), CRECHE MUNICIPAL, PETI, PROJOVEM, CESTAS BÁSICAS, SOPÃO COMUNITÁRIO, OUTROS 
PROGRAMAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2013. Dotações consignadas no orçamento 
vigente RECURSOS: PRÓPRIOS/PNAE/PROJOVEM/PETI/PROGRAMAS E CONVÊNIOS FEDERAIS: VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
e CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 04.478.521/0001-00 - CT Nº 049/2013 – 27.02.2013 - R$ 
385.072,00 – (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil e Setenta e Dois Reais).

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios diversos, destinados ao atendimento da MERENDA 
ESCOLAR e outros Programas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2013. Dotações consignadas 
no orçamento vigente: RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE / OUTROS PROGRAMAS FEDERAIS: VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU 
e CASA NOVA DIST. DE AKIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 04.478.521/0001-00 - CT Nº 00034/2013 - 26.02.13 - R$ 
251.791,60 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta Centavos) e CT Nº 
00035/2013 - 26.02.13 - SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO, CNPJ Nº 08.792.028/0001-
10 - R$ 19.154,00 – (Dezenove Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais).

JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013
O(A) Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 019/2013 de 02 DE Janeiro de 

2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO tornar público para os 
interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2013, cujo objeto é AQUISICAO DE 
PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS 
VEICULOS DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR (ES):
LUZIA DE AQUINO FERREIRA
75.900,00(Setenta e Cinco Mil e Novecentos Reais)

MONTE HOREBE PB, 26 de Fevereiro de 2013
CRISTIANO BRAZ GOMES
O(A) Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2013
O(A) Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 019/2013 de 02 de janeiro de 2013, 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO tornar público para os interessados, 
o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2013, cujo objeto é AQUISICAO, MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA USO GERAL DO MUNICIPIO E DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DE 
MERENDA ESCOLAR, BRASIL ALFABETIZADO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO 
DE MONTE HOREBE - PB, COMO: PETI, PRO-JOVEM, CRAS, E DOAC.

VENCEDOR (ES):
C. MENDES FEITOSA
307.782,00 (Trezentos e Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais)
FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO – ME.
142.237,00(Cento e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais)

MONTE HOREBE PB, 26 de Fevereiro de 2013.
CRISTIANO BRAZ GOMES
O(A) Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013
O(A) Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 019/2013 de02 de Janeiro de 

2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO tornar público para os 
interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº.011/2013, cujo objeto é  AQUISICAO DE 
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR (ES):
CONSTRUCENTER LTDA.
239.256,00(Duzentos e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Cinqüenta e Seis Reais)

MONTE HOREBE PB, 26 de Fevereiro de 2013.
CRISTIANO BRAZ GOMES

(A) Pregoeiro(a) Oficia

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

referente ao Pregão Presencial nº 00006/2013, que objetiva: Aquisição parcelada de refeições para atender as 
necessidades das diversas secretarias o município.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - R$ 274.000,00.

Poço Dantas - PB, 27 de Fevereiro de 2013
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

Prefeitura Municipal de Santa Inês
 Tomada de Preços n° 001/2013 Extrato do Contrato n°  007/2013
Objeto – Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis, lubrificantes e derivados 

para o Município de Santa Inês-PB. Licitante Contratante - Prefeitura Municipal de Santa Inês-PB, CNPJ: 
10.280.837/0001-95.

Licitante Contratado – Amafrans Rodrigues Marinho-ME - CNPJ: 10.280.837/0001-95 - Valor do Contrato 
- R$ 396.200,00(trezentos e noventa e seis mil e duzentos reais).Vigência – 31 de dezembro de 2013-Data da 
Celebração – 25 de fevereiro de 2013-Signatarios: João Nildo Leite e Amafrans Rodrigues Marinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ERRATA AOEDITAL – Pregão Presencial n° 003/2013

A pregoeira e Comissão de apoio, no uso de suas atribuições legais reveem seus atos e desconsidera uma 
solicitação requerida na habilitação do edital acima citado, onde não se adéqua com o objeto licitado, sendo neste 
ato declarado expurgado deste edital. A alinha “J” do item 8.2.2 não será exigido para habilitação dos licitantes.

Massaranduba-PB, 26 de fevereiro de 2013.
Dnusia Porto 

Presidente da CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Ezequiel 
Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Março de 2013, licitação modalidade Pre-
gão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02,  Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 35631057.

Joca Claudino - PB, 26 de Fevereiro de 2013
AURELIANO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial
 

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

Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de internet via rádio frequência com dedi-
cação ativa e permanente de 28 GB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 35631057.

Joca Claudino - PB, 26 de Fevereiro de 2013
AURELIANO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013

OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto o chamamento de pessoa(s) jurídica(s) interessada(s) em 
firmar com a Prefeitura Municipal de Patos, CONTRATO para fins de prestação de serviços privados, visando à 
prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS, na área de Exames de Diagnóstico por Imagem (Radiografia, 
Mamografia, Densitometria Óssea e Tomografia).

ABERTURA: 18/03/2013 às 15:00h.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo Municipal 

Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 27 de fevereiro de 2013.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013

 O Pregoeiro oficial do Município através das suas atribuições vem comunicar o adiamento do Pregão Presencial 
nº 005/2013, por motivo de alteração do termo de referencia Anexo I do edital.

 Objeto: Aquisição de equipamentos para implementação do Centro de Imagens da Policlínica Orcino 
Guedes(Ultrassonografia digital transportável, ultrassonografia miniaturizado de alta performance, Processamento 
de imagem, fluxo de trabalho e output com sistema CR)

 Data da Abertura: 13 de Março de 2013
Horas; 16h:00mim.
 Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 

07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383. Email: cplprefeitura-
cajazeiras@gmail.com

 Cajazeiras - PB, 27 de Fevereiro de 2013
JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições, para atender as necessidades 
de diversas secretarias do município do São José da Lagoa Tapada/PB.Local e Data: Na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 08:30 horas do dia 13 
de Março de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 27 de Fevereiro de 2013
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviços de fornecimento de mão-de-obra e peças 
em geral para manutenção de veículos do SAMU de São José da Lagoa Tapada- PB.Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:30 horas 
do dia 13 de Março de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 27 de Fevereiro de 2013
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de internamento hospitalar em enfermaria com 
quarto com 02 leitos e BWC no quarto, realizando serviços de obstetrícia, ginecologia, maternidade, ortopedia, 
traumatologia, cirurgia geral, nefrologia, dermatologia, clínica médica, com realização de procedimentos médicos, 
internamento em UTI, exames laboratoriais, exames de diagnose de imagem e exames radiológico destinados 
a manutenção da Secretaria de Saúde do município.Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca 
Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:30 horas do dia 13 de Março de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 27 de Fevereiro de 2013
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013

A Secretaria de Saúde do município de PEDRA BRANCA, Estado da Paraíba, por intermédio da Comissão 
Especial de Análise e Julgamento da Chamada Pública, torna público, para conhecimento dos interessados, com 
fulcro na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à matéria, que encontra-se aberto o Edital para o chamamento 
de interessados para credenciamento  para futura e eventual contratação de serviços médicos ( no município de 
PEDRA BRANCA/PB, conforme especificações no Edital e seus Anexos.

O recebimento dos envelopes referentes à documentação dar-se até o dia 20 de MARÇO de 2013, sendo 
que a abertura dos envelopes dar-se-á às 09:00horas, na sede da Prefeitura, INFORMAÇÕES: Os interessados 
poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa,391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da 
Paraíba. Informações de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca, PB 27 de Fevereiro de 2013
Braz de Sousa Lins

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2013
OBJETO:  Aquisição parcelada de combustíveis diversos destinados ao abastecimentos de veículos em trânsito 

oriundos da sede para outras localidade, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 15 de março de 2013, ás 08:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala da CPL, 

á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 27 de fevereiro de 2013

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2013
OBJETO:  Contratação de serviços de locação de veículos tipo utilitário e transporte de passageiro destinados 

as atividades da secretarias do município, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 15 de março de 2013, ás 10:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala da CPL, 

á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 27 de fevereiro de 2013

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n. º 002/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍ, torna público para conhecimento dos interessados nos termos da 

Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item para locação de veículos, em reunião que ocorrerá no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Mari, na Rua Antônio de Luna Freire, 146, Centro, no dia 15 de março de 2013, as 11:00 
Horas. Maiores informações e aquisição do edital no expediente das 08:00 as 12:00 horas, no endereço citado 
ou pelo Fone: 083-3287-2504. 

Mari, 26 de fevereiro de 2013.
Pedro Freire de Souza Filho

Pregoeiro Oficial

DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF Nº 09.093.124/0001-33, torna público que a  SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de  Instalação nº 454/2013 em João 
Pessoa, 26 de fevereiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra de Areia no Leito do Rio Paraíba. 
Com utilização de draga e de forma mecanizada. Referente ao processo DNPM Nº 846.016/2013.No Leito do Rio 
Paraíba Município: SANTA RITA – PB. Processo: 2011-006520/TEC/LI-1134

FAM CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.501.574/0001-05, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Licença Prévia para Residencial Benício Maia, na Rua Carlos Sérgio da Silva Brandão, 
S/N  Cidade Universitária – João Pessoa  - PB. Cep. 58.000-000

ELIANE SOBRAL BENVENUTO DE ALMEIDA – CPF Nº 094.186.938-52, torna  público que requereu  a  
SUDEMA  - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,para Licença de Instalação - Pet Shop – Ac: 
161,m2  - CABEDELO – PB. Processo:  2013-001184/TEC/LI-1999

ALMICAR LUCENA DE ALMEIDA CPF Nº  147.807.204-00, torna público que requereu a  SUDEMA  -  Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 3150 – Processo 
nº 2010-003191 – Comércio Varejista de Medicamentos sem Manipulação de Fórmulas – AC:73,38m2 – Centro, 
Solânea – PB. Processo:2013-001245/TEC/LO-4825. 

ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES – CNPJ/CPF Nº 034.103.564-52, torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação nº 
2989/2010/PROC.Nº 2010-004710 – Fabricação de Produtos de Panificação – AC:800m2 – Jacaraú – PB. Pro-
cesso:2013-001248/TEC/LO-4826.

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

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da LI n° 
414/2012 para Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Igaracy - PB. Município – IGARACY 
UF: PB: Processo: 2013-001031/TEC/LI-1988

ESQUADRUS ENGENHARIA E REP LTDA - CNPJ/CPF Nº 35.427.145/0001-58. Torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 432/2013 em João 
Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar com 
48 unidades habitacionais numa área de 2.760,76 m² com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede 
pública da CAGEPA. Na(o) – R. ALVORADA, S/N - ST 55, QD 001, LT 0341 – PLANALTO DA BOA ESPERANÇA  
Município: João Pessoa - UF: PB. PROCESSO: 2013-000662/TEC/LO-4680.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2013Publicidade
28 A UNIÃO 
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