
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
24o  Mín.

36o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,977 (compra) R$ 1,978 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,900 (compra) R$ 2,040 (venda)
EURO   R$ 2,583 (compra) R$ 2,585  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

18h43

06h23

2.4m

2.4m

baixa

baixa

00h08

12h24

0.2m

0.2m

l Procuradoria Geral quer uniformizar atuação jurídica dos órgãos do Estado

l Primeiro Assustado do ano acontece hoje no restaurante do Clube Cabo Branco

l Fernando Coelho lança hoje o livro Direita Volver no Sebo Cultural em JP

l Jampa Open de Futsal com 31 equipes começa nesta sexta-feira na Capital 

Ano CXX
Número 024

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

Ricardo autoriza pavimentação 
de novas estradas no interior

O governador Ricardo 
Coutinho assina hoje ordens 
de serviço autorizando a 
pavimentação das rodovias 
PB-150 (Alcantil-Santa Cecí-
lia de Umbuzeiro) e PB-138 
(Campina Grande/Catolé de 
Boa Vista). PágInA 4

jornalauniao.blogspot.com

Presidente Dilma 
faz a primeira 
visita à Paraíba 
na segunda-feira

A presidente Dilma Rou-
sseff vai visitar João Pessoa 
e Itatuba onde participa de 
entrega de casas e equipa-
mentos. PágInA 17
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Esportes
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PágInA 3

Promotora Fabiana 
Lobo fala sobre as 
ações para garantir 
educação de qualidade

ENTREVISTA

O aclamado filme 
Amour estreia nos 
cinemas de JP PágInA 5

Jogos Indígenas vão 
reunir 32 tribos em 
Marcação PágInA 21

Sonora Sambagroove  
revisita compositores 
paraibanos PágInA 8

 

 

Seminário vai 
debater violência 
contra crianças 
em eventos

Começa hoje 
o prazo para 
o contribuinte 
declarar o IR

agenDa

nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Coperve divulga hoje relação 
dos aprovados no PSS 2013

uFPB

PágInA  14

PágInA  11

Adeus
Termina pontificado 
de Bento XVI e início do 
conclave ainda é incerto

PágInA  20

PágInA  4

Estado começa a 
distribuir tablets 
para alunos 
e professores

A Secretaria de Estado da 
Educação iniciou a distribui-
ção dos 26.400 tablets nas 
escolas do Ensino Médio da 
rede estadual. PágInA 4

eDucaçãO

PB vai participar 
de pesquisa
internacional
sobre hanseníase

O estudo será coordena-
do pelo pesquisador holan-
dês Wim Wan Brakel, que es-
tará em João Pessoa nos dias 
4 e 5 de março. PágInA 9

SaúDe



Duas situações limites. Ontem, no 
Vaticano, o papa Bento XVI renunciava 
à suprema liderança da Igreja Católica 
Apostólica Romana, com uma mensa-
gem em que expressava seu desejo de 
paz social. Enquanto isso, em João Pes-
soa, um homem era agredido dentro de 
um ônibus por pedir silêncio.

José Paulo da Silva, 39 anos, foi 
esmurrado por um grupo de rapazes 
dentro de um veículo de transporte 
coletivo que faz a linha Mangabeira. O 
motivo: ele pediu a um dos seus agres-
sores (que ouvia “música” em um apa-
relho celular) que baixasse o volume, 
pois o som alto o estava incomodando.

Não é intenção entrar, aqui, no 
mérito do gosto musical. Basta uma 
simples observação para se chegar à 
conclusão que, na imensa maioria dos 
casos, quem coloca som nas alturas, 
seja em casa, no ônibus ou no carro, 
geralmente ouve “gêneros musicais” 
pobres em letra, ritmo e melodia. 

Para muitos, a agressão a José Pau-
lo é mais um “caso de Polícia” digno de 
constar, apenas, no noticiário da im-
prensa “popular” ou “sensacionalista”, 
o que o descredencia a receber maior 
atenção das autoridades. Em resumo, é 
fato para ser esquecido. A vítima que 
tome as providências... E passe bem.

Infelizmente, casos iguais ou simi-
lares ao de José Paulo se repetem todo 
santo dia, não só na capital paraibana, 
mas em praticamente todas as cidades 
brasileiras, demonstrando o alto nível 
de intolerância registrado na socieda-

de, quando o assunto é respeitar os di-
reitos elementares do semelhante.

Vale ressaltar que não se agride 
o próximo com socos e pontapés por 
causa apenas de som alto. O direito do 
próximo é transgredido todas as ve-
zes em que não se obedece à tabela de 
preços, à “lei seca”, ao sinal vermelho, 
à faixa de pedestres, à fila do banco, 
da farmácia, do supermercado, da pa-
daria, etc.

Claro, existem problemas mais 
complexos, quando o assunto é crimi-
nalidade – assaltos, assassinatos, se-
questros, etc. -, mas não é disso que 
se está tratando, aqui, mas de atitudes 
simples, embora nocivas, que, se fos-
sem evitadas, tornariam mais harmô-
nico o convívio social. O inferno não 
seria o outro...

Daí a importância das instituições 
sociais – a família e a escola, principal-
mente -, para a educação dos jovens. 
“Costume de casa vai à praça”, ensina-
vam, com muita razão, os pais de an-
tigamente, quando flagravam os filhos 
cometendo, no ambiente familiar, atos 
que iam de encontro aos bons costu-
mes.

O Estado cumpre a sua parte, 
criando leis, fiscalizando o cumpri-
mento, punindo quem as desobedece. 
Mas não é onipresente. Jovens e adul-
tos devem lutar por seus direitos, mas 
cumprir também com os seus deveres, 
com espírito conciliador. Assim, talvez 
se alcance a harmonia social sonhada 
pelo ex-papa.

Uma boa notícia de começo de ano 
para contrabalançar outras não mui-
to agradáveis: o estádio de futebol de 
Campina Grande, o Amigão, construído há 
quase quarenta anos por Ernani Sátyro, 
juntamente com o Almeidão, em João 
Pessoa, acaba de receber ordem de serviço 
do atual Governo do Estado visando à sua 
total recuperação, acrescida de significa-
tiva ampliação em seus equipamentos, e 
pavimentação em toda a área periférica 
que lhe dá acesso.

Ganhará novos elevadores e placar 
eletrônico, além de pista de atletismo, 
ciclovias, campos de pelada e Academia de 
ginástica popular. Então, sem nenhum fa-
vor, o Amigão vai receber roupa nova neste 
ano de 2013, e é fácil imaginar a alegria 
que estão tendo Edvaldo do Ó, Hélio Soa-
res, Geraldo Nogueira, Crisóstomo Lucena, 
Chico Chaves e Júlio dos Pneus, dentre 
tantos outros verdadeiros desportistas 
campinenses, com essa ação de governo, 
elogiável por todos os títulos, sobretudo 
por se tratar de recuperação de obra de 
administração estadual passada, o que está 
se tornando rotina administrativa.

Testemunhei o interesse do então Go-
vernador Ernani Sátyro, assessorado pelo 
engenheiro Carlos Pereira, então Superin-

tendente da Sudepar, com sua respectiva 
equipe, todos se empenhando na reali-
zação das obras dos dois estádios, cujas 
inaugurações o Amigo Velho fez questão de 
presidir ainda como governador. 

Nesse pacote de recuperação de obras 
esportivas, ainda estão o Estádio Almeidão, 
em João Pessoa, e as praças de esporte, o 
Ronaldão, o Rodrigão e a Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho. É igualmente fácil aquilatar 
o quanto estão felizes os desportistas de 
João Pessoa, a começar pelo ex-deputado 
Assis Camelo, voltando, agora, aos grama-
dos do Botafogo e o líder bancário Sérgio 
Meira, agora ocupando merecidamente alto 
cargo na atual administração municipal de 
João Pessoa, depois de relevantes serviços 
prestados à Caixa Econômica e aos seus 
inúmeros clientes. 

Não é de hoje que se reconhece o 
valor da prática dos esportes, a começar 
pela Grécia antiga, cujas Olimpíadas ainda 
são hoje realizadas no mundo inteiro, ca-
bendo, em 2016, ao Brasil sediar mais uma 
de suas versões, abrigando desportistas 
dos demais países. Ernani Sátyro, e muitos 
outros governadores, ao construírem 
estádios, em suas épocas, quiseram assim 
colocar os seus Estados em sintonia com os 
antigos e novos tempos. 

Editorial

Um
Como manda o figurino

Direitos e deveres

Novo Amigão

                     Tarcísio Pereira - tarcisiopereira@bol.com.br
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Dizem que, nesta vida, o mundo trata 
melhor quem se veste bem... Quem nunca 
ouviu esta máxima? Ou, então, aquele outro 
axioma segundo o qual aparência é tudo?

 Não creio que seja realmente tudo, 
mas vemos que é parte fundamental. Pelo 
menos em relação a alguém que a gente não 
conhece, não sabe das suas condições ou 
posição na sociedade. No quesito aparência, 
em regra, as mulheres sempre se deram 
bem – embora muitas façam seus esforços 
sem necessidade, e vivam a ilusão de esta-
rem mais bonitas por seu excesso de joias, 
pinturas ou roupas extravagantes.

 Existem belas mulheres que, sem 
saber, jogam fora toda a sua beleza com um 
acúmulo de aplicações que só servem para 
envelhecê-las mais rápido. E torná-las feias, 
terrivelmente feias. São mulheres assassinas 
de si mesmas, embora não saibam disso. 
Pensam que estão melhores, quando a ma-
quiagem as piorou.

 Sábias as belas naturais que perma-
necem naturais, sem a busca de artifícios. 
Sábias também, claro, as que se aplicam 
para ficarem melhores do que já são, e estas 
também existem. Ou então para adquirirem 
a estampa que a natureza não deu... Estas, ali-
ás, existem também em grande quantidade.

 Quanto aos homens, agora é a vez 
deles. Perderam até o tabu de assumirem a 
sua vaidade. Tratam do cabelo a cada quinze 
dias, procuram clínicas de estética e fazem 
limpeza de pele, arrancam pelos do nariz e 
da orelha, dão design às barbas e bigodes, 
quando optam por isso. Sem falar do crité-
rio na escolha de roupas e, claro, na presen-
ça assídua às academias de ginástica.

 O que leva as pessoas a procurarem 
uma imagem diferenciada? É para se sen-
tirem bem, com a autoestima elevada, ou 
simplesmente para que o mundo lhes trate 
melhor? Pessoalmente, já passei maus boca-
dos em determinados instantes de vesti-
menta modesta. Em outros, senti diferenças 
de recepção quando estou de acordo com o 
figurino padrão. De toda forma, tive sempre 
cuidado para que os tecidos não se tornem 
armadura; para que os sapatos não ferrem 
os dedos e que tal beleza seja um descon-
forto, como estamos acostumados a ver em 
algumas pessoas.

 Ontem tive pena da moça que secre-
tamente chorava, fazia caretas, apertava os 
olhos e tentava disfarçar o incômodo dos 
seus sapatos de salto. Dizia: “Está doendo 
muito”, mas não tirava os sapatos por nada 
deste mundo, porque aqueles sapatos eram 
“lindos demais”, pensava ela. Chamavam “a 
atenção”, acreditava. Doíam, arrochavam os 
seus ossinhos dos pés, mas ela haveria de 
tolerá-los até que a festa findasse. Arre lá, eu 
disse. Prefiro a feiura livre do que uma be-
leza escravizada na dor. Ainda que o mundo 
me trate mal quando a minha aparência não 
é das melhores, mas que haja alívio para a 
minha alma.

 Que o mundo trate melhor quem se 
veste bem, mas precisamos cuidar para que 
os excessos não nos contaminem; que a 
vaidade não seja um tiro no pé e nem venha 
ofuscar as outras qualidades quando a apa-
rência for cansativa. Envelhecemos todos 
os dias, e as outras virtudes serão sempre 
cobradas pela mesma sociedade que nos 
comprou.

Evaldo Gonçalves - egassociados2011@ig.com.br
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O Conselho Nacional de Política Energética 
baixou Resolução autorizando a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis, a incluir a Paraíba na Décima 
Primeira Rodada de Licitações. Na autori-
zação, assinada pelo ministro Edson Lobão 
e publicada no Diário Oficial da União desta 
quinta-feira, foram incluídos ainda os blo-
cos das bacias marítimas de Pernambuco, 
Foz do Amazonas, do Espírito Santo bacia 
terrestre do Tucano Sul.
Os leilões da Décima Primeira Rodada de 
Licitações, que já inclui a exploração das 
bacias Paraíba-Pernambuco, estão pre-
vistos para o início de maio deste ano, na 
praça do Rio de Janeiro. E, segundo a ANP, 
reunirá  blocos para exploração e produ-
ção de petróleo e gás natural, totalizando 
121,2 mil km² de área, distribuídos em 
cento e setenta e dois blocos. 

Na esteira da polêmica ques-
tão que está na ordem do dia, 
impõe-se uma indagação: para 
que levar fogos de artifícios 
aos estádios? Futebol hoje é 
espetáculo, arte, tamanha é a 
exigência na adequação dos 
estádios ao conforto do torce-
dor. Afinal, se avançamos tanto 
é bom lembrar que ninguém 
leva fogos ao teatro.

Para quem produz cachaça – e na 
Paraíba são muitos -, uma boa 
notícia. O Governo dos Estados 
Unidos reconheceu a cachaça 
como um produto genuinamente 
brasileiro. Com isso, o produto 
deixa de ser considerado genéri-
co como rum e vodca, produzidos 
em vários países.

Um grande encontro será reali-
zado dia 22 deste mês, na sede 
da Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba, em Campina 
Grande, pela prevenção do manan-
cial do “Açude de Boqueirão”, que 
abastece a região da Borborema. 
Os debates, incluindo Câmara 
Municipal e outros segmentos,  
discutirão formas preventiva para 
evitar o racionamento, como já 
ocorreu  no passado.

PETRÓLEO NA PB

NOVO TEMPO

DE ORIGEM

PREVENÇÃO

JUSTIÇA SOBE A SERRA

EFEITO GREVE

A votação das novas regras de distri-
buição do Fundo de Participação dos 
Estados no Senado está marcada para 
o dia 19 de março. A apreciação da ma-
téria deve ocorrer uma semana depois 
que os governadores irão ao Congresso 
participar de um encontro no qual se-
rão discutidas propostas que alteram o 
pacto federativo, como é o caso do fundo. 

LEI DO FPE
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A Universidade Estadual da Paraí-
ba suspendeu os prazos de todos 
editais em aberto até o término da 
paralisação das atividades docen-
tes, excetuando-se aqueles que te-
nham vínculo com editais nacionais 
e seus prazos. Da mesma forma, o 
Calendário Universitário será ajus-
tado e republicado oportunamente.

A desembargadora Fátima Bezerra Cavalcanti, presidenta do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, apresenta hoje aos magistrados, em Campina Grande, o plano de 100 dias 
de gestão. Ela abre o  “1º Encontro de Diretores de Fóruns”. O evento reúne os juízes 
auxiliares, diretores administrativos, 39 magistrados de 1ª entrância, 35 juízes de 2ª 
entrância e os diretores dos fóruns Cível, Criminal e de Mangabeira, ambos da comarca 
da capital, além dos magistrados diretores de Campina, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Fabiana Lobo 
Coordenadora do Caop da Educação

Foco na educação 
romover o acesso à educação de boa qualidade para todos. Esse 
é o objetivo do Ministério Púbico da Paraíba, segundo explicou a 
coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da 
Educação (Caop da Educação), Fabiana Lobo, em entrevista ao jornal 
A União. Ela acrescentou que o Ministério Púbico tem realizado 
inspeções nas unidades de ensino público e privado, a exemplo de 
escolas e creches, em todo o Estado da Paraíba. O transporte escolar 
tem se constituído outra grande preocupação para o Ministério 
Público, através do Caop da Educação, que tem atuado no sentido de 
combater o transporte irregular e a utilização dos chamados “paus-
de-arara”. Uma parceria entre o Ministério Público, Departamento 
de Trânsito da Paraíba (Detran-PB), Departamento de Estradas e 
Rodagem (DER-PB) e Comando da Polícia Militar da Paraíba vai garantir 
fiscalização do transporte escolar em todo o Estado. Ainda dentro 
da questão do transporte escolar, o Ministério Público e o Governo 
do Estado, por meio da Secretaria da Comunicação Institucional da 
Paraíba (Secom-PB), vão promover uma campanha de esclarecimento 
à população e as prefeituras sobre os riscos do transporte irregular 
e a utilização dos chamados paus-de-arara (caminhões e camionetes 
improvisadas) pelos estudantes das redes municipais e estadual de 
ensino no Estado da Paraíba. A promotora Fabiana disse, ainda, que 
o Ministério Público está chamando os proprietários das escolas 
irregulares e acompanhando o processo de legalização. “Para aqueles 
que são omissos e inertes que não saem da clandestinidade, estamos 
preparando os procedimentos para ingressar com as ações de 
fechamento”, alertou. 

Como anda a questão da vio-
lência em sala de aula, da falta de 
segurança nas escolas e de que 
forma o Ministério Público atua 
para coibir o bullying?

O Ministério Público paraibano 
vem desenvolvendo projetos e ado-
tando medidas de combate à indis-
ciplina e à violência escolar como 
um todo. Já há um projeto chamado 
“Na Escola, com Respeito”, que visa 
atacar indiretamente a violência 
escolar através da implantação da 
disciplina em sala de aula. A gente 
observa que em algumas escolas 
sequer existe um regimento. Com 
isso, aquele ato de indisciplina co-
metido por um aluno, encontra uma 
permissividade por parte da escola 
e chega inclusive a virar um ato de 
violência mais grave. Estamos traba-
lhando em cima disso, exigindo que 
as escolas tenham regimento e apli-
quem o regimento. Também esta-
mos desenvolvendo projetos acerca 
de práticas restaurativas, nas esco-
las, para a mediação de conflitos. O 
bullying vem sendo trabalhado mais 
precisamente pela Promotoria da 
Infância.

O que tem sido feito para le-
galizar as escolas consideradas 
clandestinas que, sem autoriza-
ção ou inspeção, colocam em risco 
a vida das crianças?

O Conselho Municipal de Edu-
cação vem fazendo um trabalho, 
desde 2010, de mapeamento dessas 
escolas clandestinas que funcio-
nam em João Pessoa. Só de educa-
ção infantil, segundo o mapeamen-
to, são mais de 200 escolas. Temos 
trabalhado de forma pedagógica, 
orientando os pais, através de cam-
panha nas rádios, na televisão e em 
cartazes, para que matriculem seus 
filhos em escolas legalizadas, já que 
as escolas clandestinas não passam 
por qualquer tipo de inspeção, de 
vistoria, e colocam em risco além 

do pedagógico, também a segurança 
dos alunos. Paralelamente, também 
estamos chamando os proprietários 
das escolas irregulares e acompa-
nhando o processo de legalização. 
Para aqueles que são omissos e iner-
tes que não saem da clandestinida-
de, estamos preparando os procedi-
mentos para ingressar com as ações 
de fechamento.

A Promotoria de Defesa dos 
Direitos da Educação fiscaliza a 
merenda escolar?

Com certeza. A Promotoria de 
Defesa dos Direitos da Educação fis-
caliza a alimentação escolar porque 
é uma vertente do Direito da Educa-
ção. Acompanhamos, apuramos de-
núncias, fazemos fiscalização para 
ver se a merenda vem sendo servida 
com boa qualidade e também con-
clamamos a população a sempre de-
nunciar à Promotoria nos casos em 
que não há merenda ou a merenda 
não seja de qualidade.

Como a Promotoria atua no 
sentido de garantir vagas nas es-
colas?

A população procura o Ministé-
rio Público e requisitamos o serviço 
escolar em uma escola pública mais 
próxima da residência do aluno. Não 
enfrentamos dificuldades com rela-
ção ao Ensino Fundamental e Médio, 
o grande problema tem sido a oferta 
da educação infantil.  Quando requi-
sitamos o serviço e este é negado, 
ingressamos com o mandato de se-
gurança e estamos obtendo êxito na 
Justiça.

E com relação aos pais, existe 
algum trabalho para que as crian-
ças não fiquem fora da escola?

Essa questão da evasão escolar 
também vem sendo combatida atra-
vés de projetos com o “Ficai”, que é 
a ficha individual de aluno faltoso. O 
professor preenche esse documento 

sempre que constatar que esse alu-
no está com mais de 10 faltas, repas-
sa para a diretoria, se não for resol-
vido no âmbito escolar, repassa para 
o Conselho Tutelar que tenta trazer 
o aluno de volta para a sala de aula, e 
quando não é resolvido o problema 
aporta no Ministério Público.

Existe alguma legislação que 
ampare a atuação do Ministério 
Público no sentido que garantir a 
qualidade na educação?

A própria Constituição Federal 
legitima o Ministério Público como 
órgão defensor da sociedade, dos 
direito sociais difusos. Ela nos dá 
essa base, essa legislação, sem falar 
nas leis específicas, como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e leis 
também que garantem o direito à 
educação, que sempre se referem ao 
Ministério Público como um grande 
defensor.

E quanto aos problemas es-
truturais nas escolas públicas, o 
que fazer para corrigi-los?

Nas inspeções que são feitas, no 
trabalho de rotina do Ministério Pú-
blico, não só em João Pessoa, como 
em todo o Estado, os promotores 
fiscalizam não só o pedagógico, mais 
também a estrutura das escolas. Já 
foram fiscalizadas, na Paraíba, mais 
de 4.000 escolas e como muitas es-
colas estão com problemas estru-
turais, os promotores estão ingres-
sando ou fazendo ajustamento de 
conduta com gestores para garantir 
a reforma dessas escolas. Quando 
não há solução extrajudicial, esta-
mos ingressando com as respectivas 
ações para a reforma das escolas.

O que tem sido feito para 
combater o transporte irregular 
de estudantes?

O procurador geral de Justiça, 
Osvaldo Trigueiro, quer o envolvi-
mento e apoio dos 223 prefeitos do 
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de qualidade

Estado da Paraíba ao Projeto 
“Transporte escolar - a alegria de 
ir e vir”, que se trata de uma par-
ceria entre o Ministério Público, 
Departamento de Trânsito da Pa-
raíba (Detran-PB), Departamento 
de Estradas e Rodagem (DER-PB) 
e Comando da Polícia Militar da 
Paraíba para garantir a fiscalização 
do transporte escolar em todo o 
Estado e para efetivo combate aos 
transportes irregulares de alunos, 
os chamados “pau-de-arara”. O De-
tran vai fiscalizar e atuar de forma 
proativa, aplicando o código de 
trânsito e fiscalizando os veículos 
escolares de todo Estado da Pa-
raíba. Aquele veículo que tiver as 
condições de atuar como veículo 
escolar, obterá o selo de autoriza-
ção, como já ocorre em João Pessoa 
e Campina Grande, onde todos os 
veículos escolares são demarca-
dos com selo. O Detran vai fazer 
isso acompanhado pelo Ministério 
Público, que vai exigir que só tran-
sitem com crianças os veículos au-
torizados. Já o DER vai assumir o 
compromisso de ajudar os municí-
pios a reparar trechos que estejam 
intransitáveis e fazer manutenção 
estradas vicinais.  A Polícia Militar, 
por outro lado, estará também na 
fiscalização de combate ao trans-
porte “pau-de-arara”. 

Como assegurar a inclusão de 
portadores de deficiência no sis-
tema regular de ensino, o Minis-
tério Público tem algum trabalho 
nessa área, alguma legislação?

Temos sim. A própria Consti-
tuição, documentos internacionais 
e Estatuto garantem o direito das 
pessoas com deficiência, a exemplo 
da inclusão do aluno com deficiên-

cia, que encontra barreiras arquite-
tônicas, através de rampas. Vários 
Termos de Ajustamento de Conduta 
- TAC já foram firmados com o pro-
motor de Defesa dos Direitos do Ci-
dadão, Valberto Lira, capitaneando 
ações como, por exemplo, a que a 
possibilita a garantia de intérprete 
de libras aos alunos surdos. Estamos 
atentos para isso e sempre que há 
uma reclamação nas promotorias, 
o Ministério Público tem ingressado 
com as respectivas ações. Também 
temos legitimidade para isso.

Geralmente as ocorrências 
maiores são na rede pública ou na 
rede privada?

Ainda é tímida a procura na 
Promotoria por parte de usuários da 
rede privada de ensino. O que vemos 
mais é na rede pública, mas é preciso 
que os familiares responsáveis por 
pessoas com deficiência procurem a 
Promotoria e se conscientizem que 
há um direito e que esse direito deve 
ser garantido.

Como é feito à fiscalização na 
rede privada de ensino, tem algu-
ma especificidade exclusiva para 
esse setor?

Não. A rede privada de ensino 
se submete as mesmas normas ge-
rais para toda a educação. Ela é uma 
delegação do poder público e se sub-
mete as mesmas regras, seja inclusi-
ve com relação à acessibilidade ou à 
qualidade do ensino. A rede privada 
está sujeita as mesmas regras de fis-
calização. Agora, o que é específico é 
a relação de consumo entre a família 
do aluno e as empresas, no caso, as 
escolas, cuja fiscalização fica sob a 
responsabilidade da Promotoria do 
Consumidor. 
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Em cima da hora

Mais rodovias são pavimentadas
na paraíba

Duas ordens de serviço para 
as PB-150 e PB-138 serão as-
sinadas hoje pelo governador

O governador Ricardo 
Coutinho assina hoje duas 
ordens de serviço autori-
zando a pavimentação das 
rodovias PB-150, ligando 
Alcantil/Santa Cecília de 
Umbuzeiro, com 24 km, 
e PB-138, entre Campina 
Grande/Catolé da Boa Vis-
ta, com 18 km. São mais 
duas estradas de barro que 
ganharão, em breve, asfalto, 
dentro do Programa Cami-
nhos da Paraíba. O investi-
mento é superior a R$ 34 
milhões.

A PB-150 (Alcantil/
Santa Cecília de Umbuzei-
ro), que beneficia direta-
mente os dois municípios, 
com uma população de 
11.901 habitantes, terá a 
ordem de serviço assinada 
às 10h, em Santa Cecília. 
Pela rodovia trafegam, em 
média, 187 veículos diaria-
mente, entre automóveis, 
camionetas, ônibus, cami-
nhões e motos. 

O investimento é de R$ 
20.450.871,77, com recur-
sos do Tesouro do Estado 
e da CAF (Corporação An-
dina de Fomento). As obras 
devem ser iniciadas em 
março. Será a 52ª ordem de 
serviço a ser dada no atual 
governo.

Às 16h, em Catolé da 
Boa Vista, Distrito de Cam-
pina Grande, será assina-

da a 53ª ordem de servi-
ço, para pavimentação da 
PB-138, trecho Campina 
Grande/Catolé da Boa Vis-
ta, com pista de rolamento 
em CBUQ (com capacidade 
para tráfego pesado). O Go-
verno do Estado vai investir 
R$ 13.959.073,36, com re-
cursos próprios e da CAF. 

Serão beneficiados os 
municípios de Campina 
Grande e Boa Vista, com 
uma população de 350 mil 
habitantes. Na rodovia tra-
fegam, diariamente, cerca 
de 500 veículos. O início das 
obras ocorre neste mês de 
março. As duas obras têm 
como construtora contrata-
da a Rocha Cavalcante Ltda.

Os principais serviços 
a serem executados são: 
terraplenagem em cortes 
e aterros, alargamento de 
pontes, sistema de drena-
gem para águas pluviais 
e subterrâneas, pavimen-
tação asfáltica, cercas de 
segurança da faixa de do-
mínio, gramagem e paisa-
gismo em taludes e sinali-
zação horizontal e vertical.

A pavimentação pro-
moverá o desenvolvimento 
social e econômico das duas 
regiões, ampliando e mo-
dernizando a infraestrutura 
rodoviária do Estado, escoa-
mento da produção agrícola, 
apoio à atividade de minera-
ção, oferta de economia de 
transporte, conforto e segu-
rança aos usuários da rodo-
via e geração de emprego e 
renda na região.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), já iniciou a entre-
ga dos 26.400 tablets às escolas de 
Ensino Médio da rede estadual. O 
investimento total do Governo nes-
ta ação é de R$ 19.259.471,07. A 
entrega começou em João Pessoa, 
nas escolas Liceu Paraibano, Olivi-
na Olívia, Instituto de Educação da 
Paraíba (IEP) e agora segue nas de-
mais unidades de ensino.

Os tablets estão sendo distri-
buídos com alunos da 1ª série do 
Ensino Médio, nos quais foram 
aplicados recursos no valor de R$ 
12.209.736,00, oriundos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). Os professores do Ensino 
Médio também receberão 15.243 
tablets, sendo 5.243 adquiridos com 
recursos do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE), 
representando um investimento de 
R$ 2.424.835,07; e 10 mil com recur-
sos próprios do Tesouro Estadual, 
na ordem de R$ 4.624.900,00.

A estudante Francilene de 
Lima Guimarães, 14 anos, faz o 
1º ano do Ensino Médio no Liceu 
Paraibano e recebeu um tablet na 
manhã de ontem. “Vai ser muito 
bom poder usar o tablet na sala de 
aula. Poderemos interagir com os 
professores, dando ideias de exer-
cícios para serem feitos no apare-
lho. Isso mostra que a educação no 
Estado está evoluindo”, afirmou. A 
mãe da aluna, a doméstica Frassi-
nete Pedro de Lima, também apro-
vou a medida do Governo. “Será 
mais fácil para minha filha estudar. 
Foi muito boa essa ação”, disse.

“Os tablets dos alunos poderão 
ser levados para casa, pois da mes-
ma forma que não vamos restringir 
conteúdo, não vamos restringir o 
tempo e local onde o aluno vai es-
tudar, tendo uma experiência com-
pleta com o equipamento, apro-
veitando o máximo do potencial”, 
observou a secretária da Educação, 
Márcia Lucena.

Ela explicou também que, por 
se tratar de um patrimônio públi-
co, tanto os professores quanto os 
alunos que se desligarem da escola 
terão que devolver o equipamento 
à escola. Os tablets serão utilizados 
como conteúdo complementar e 
não substituirão os livros didáticos.

Estado inicia entrega de tablets
para aLUnOS E prOFESSOrES 

Os tablets possuem 10.1 pole-
gadas, 16 gigas de armazenamen-
to, acesso à rede sem fio e sistema 
operacional Android 4.0. De acor-
do com a secretária Márcia Luce-
na, o objetivo deste investimento 
é estimular a linguagem eletrôni-
ca, própria dessa geração, e apro-
ximá-la do processo de ensino e 
aprendizagem utilizando este tipo 
de equipamento.

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

Estado já cumpre piso
O Governo do Estado já paga 

o piso salarial do magistério esta-
belecido pelo Ministério da Educa-
ção. O piso estabelecido para 2013 
é de R$ 1.451,00, para 40 horas se-

manais, enquanto o valor mínimo 
pago na Paraíba é R$ 1.204,15 para 
30 horas trabalhadas por semana. 
Para os professores que estão em 
sala de aula, o Governo do Esta-
do paga a bolsa desempenho, que 
varia de R$ 265,00 a R$ 610,00, de-
pendendo da qualificação profis-
sional. Portanto, o salário base do 
professor da rede estadual que está 
em sala de aula é de R$ 1.469,15.

Neste ano, o reajuste concedi-
do pelo MEC foi de 7,97%, enquan-
to o Governo do Estado concedeu 
aumento de 10%, conforme tabe-
las divulgadas no DO do Estado de 
25 de janeiro de 2013. Em 2012, o 
reajuste na Paraíba foi de 22,22%, 
sendo considerado o maior piso 
dos estados do Nordeste.

Na sessão da última quarta-
feira (27), o STF decidiu, por maio-
ria de votos, que o piso nacional 
do professor da rede pública de 
ensino passou a ter validade a par-
tir de 27 de abril de 2011.

Escolas de Ensino Médio da rede estadual receberão 26.400 equipamentos 

FOTO: Secom-PB

A Comissão Permanen-
te do Concurso Vestibular 
(Coperve) divulga na tarde 
de hoje, às 17h, a primeira 
lista de classificação do Ves-
tibular 2013, assim como, 
o edital de cadastramento, 
da Universidade Federal da 
Paraíba. O candidato poderá 
verificar a lista acessando o 
site da instituição, www.co-
perve.ufpb.br.

No dia 4 de março, serão 
divulgados os resultados in-
dividuais obtidos pelos can-
didatos nas provas aplicadas 
em janeiro de 2013. Já no dia 
15 de março, às 14h, é a vez 

de serem publicadas as ima-
gens das Folhas de Respostas 
de cada candidato, referen-
tes às provas aplicadas. 

No dia 11 deste mês a 
Coperve publicará os resul-
tados individuais obtidos pe-
los candidatos e por fim, no 
dia 20 de março, às  14h as 
imagens das Folhas de res-
postas de cada candidato, re-
ferentes às provas objetivas e 
de redação.

Os dados gerais relacio-
nados à 1ª lista de candidatos 
classificados no PSS 2013 se-
rão divulgados hoje, juntamen-
te com a primeira lista. (N.A.)

Coperve divulga hoje 
lista de classificados  

pSS 2013

O Procon-PB notificou a 
empresa de telefonia móvel 
TIM por conta da pane ocor-
rida, ontem, em João Pessoa 
e outras localidades do Esta-
do. O problema foi denuncia-
do pelos consumidores nas 
redes sociais.

A empresa tem o prazo 
de dez dias para apresentar 
defesa. Após este prazo, a do-
cumentação segue para o se-
tor Jurídico do Procon-PB que 
analisará o caso para que o 
órgão aplique as medidas ca-
bíveis. “Os paraibanos não po-
dem continuar reféns da má 
prestação de serviço das em-
presas de telefonia”, comen-
tou o secretário Executivo do 

Procon-PB, Marcos Santos.
Para reunir provas sobre 

as falhas no serviço, o órgão 
iniciou uma campanha no 
microblog Twitter. Os consu-
midores que se sentirem pre-
judicados podem direcionar 
mensagens para o @procon-
govpb (página oficial do Pro-
con-PB no Twitter).

A TIM informou que re-
cebeu a notificação do Procon
-PB e irá prestar os esclareci-
mentos no prazo estabelecido. 
A companhia esclarece que 
a causa da indisponibilidade 
de  serviços, ocorrida ontem, 
foi o rompimento de cabos de 
fibra óptica na rede do prove-
dor na Paraíba. 

Pane leva o Procon-PB a 
notificar a empresa TIM

tELEFOnia móvEL

Os interessados em arre-
matar os lotes de bens e mer-
cadorias que serão leiloados 
pela Secretaria de Estado da 
Receita na próxima terça-feira 
(5) já podem consultar na in-
ternet  o conteúdo dos 23 lotes 
e também as regras do edital 
do leilão, no endereço eletrôni-
co http://www.receita.pb.gov.
br/Informativos/arquivos/
edital-leilao-0113.pdf.

Entre os produtos e bens 
incluídos nos 23 lotes estão 
brinquedos como motos elétri-
cas, bebidas, peças de veículos 
(para carros e motos), apare-
lhos eletrônicos, confecção (ca-
misetas, jeans, moda íntima), e 
outros acessórios como bolsas 

e bijuterias e joias. O lote nº 
23, que contém um conjunto 
de matrizes para indústria de 
plástico, será o de maior va-
lor para lance inicial, avaliado 
em R$ 75.000,00. Contudo, o 
maior número de lotes está 
avaliado entre R$ 1.100,00 e R$ 
2.000,00. Os lances mínimos 
iniciais dos lotes oscilam entre 
R$ 1.000,00 até R$ 75.000,00

Os itens dos lotes em li-
citação estão expostos desde 
o dia 18 de fevereiro e podem 
ser examinados também pes-
soalmente no interior do Cen-
tro de Operações e Prestações 
(COP-JP) até o próximo dia 4 
de março, véspera do leilão, 
no horário das 8h às 16h.

Consulta de lotes pode 
ser feita pela internet

LEiLãO da rEcEita EStadUaL

Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) 
firmado ontem entre o 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), o Conselho 
Regional de Engenha-
ria e Arquitetura (Crea), 
Corpo de Bombeiros e a 
Secretaria de Finanças e 
Planejamento de Cabe-
delo, limita capacidade 
de público e determina 
que a direção da Domus 
Hall devolva os valores 
dos ingressos vendidos a 
mais do que comporta a 
casa de show.

A promotora de 
Justiça do Consumidor 
da capital, Priscila Ma-
roja, disse que a medida 
é para garantir a segu-
rança e a vida de quem 
pretende assistir a uma 
atração artística prevista 
para hoje no local. “Nos-
sa preocupação é com a 
vida e a segurança dos 
consumidores”, disse, in-
formando que a medida 
foi baseada no relató-
rio dos Bombeiros, que 
aponta capacidade máxi-
ma de 3.975 lugares.

MPPB manda limitar 
capacidade de público

dOmUS HaLL
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Lançamento de livros 
acontece hoje, no Sebo 
Cultural, em João Pessoa 
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Estreias do fim de semana nos cinemas de JP trazem 
opções de entretenimento para agradar todos os públicos

Far From Alaska é uma 
das atrações do Grito 
Rock hoje, na capital

Grupo paulista encena 
peça baseada em obra 
de Nelson Rodrigues
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Os filmes que entram 
hoje em cartaz nos 
cinemas paraibanos 
prometem agradar a 
gregos e troianos, a co-
meçar pela aguardada 
estreia em circuito do 
filme O Som Ao Redor 

(BRA, 2012), produção do diretor 
pernambucano Kléber Mendonça 
Filho que conta com a participação 
do ator paraibano W. J. Solha. Além 
dele, o aclamado Amor (Amour, FRA/
ALE/AUS, 2012), do diretor austríaco 
Michael Haneke, ganhador do prêmio 
de Melhor Filme Estrangeiro e prota-
gonista de uma das “injustiças” deste 
ano do Oscar por parte da crítica, a 
não-premiação de Emmanuelle Riva 
como melhor atriz. Completam as 
novidades do circuito os americanos 
Dezesseis Luas (Beautiful Creatures, 
EUA, 2013) e Amanhecer Violento 
(Red Dawn, EUA, 2012).

Premiado e elogiado por prêmios 
e críticos do mundo inteiro, O Som 
Ao Redor já tinha dado às caras nas 
salas de cinemas paraibanas nas 
últimas semanas, devido ao Projeto 
Noite de Estreia, que apresentou 
diversas produções que não entra-
ram em cartaz em 2012 nos cine-
mas paraibanos. A crônica do Brasil 
contemporâneo criada por Kléber  já 
foi considerada pelo crítico do New 
York Times A. O. Scott como o nono 
melhor lançado em 2012, ao lado de 
produções como Django Livre e Lin-
coln. O crítico V. A. Musetto, do New 
York Post, destacou a performance 
dos atores do filme, em especial a de 
Solha, um senhor de engenho que se 
muda para a capital pernambucana e 
acaba se tornando um milionário da 
especulação imobiliária.

O ator, escritor e artista plástico 
afirma que participar do filme vem 
lhe trazendo muito orgulho, mas que 
se sentia frustrado por não poder 
compartilhar os frutos do esforço 
com os colegas paraibanos. “Em 
Recife, o sucesso tem sido notável. 
Kléber está muito feliz, constatando 
que, no caso dele pelo menos, al-
guém pode ser profeta em sua terra, 
o santo de casa pode fazer milagres. 
Para mim, a grande expectativa era 
com a ressonância de nosso trabalho 
em João Pessoa e na Paraíba como 

um todo”, disse Solha, que também 
comentou sobre as sessões do pro-
jeto Noite de Estreia. “Nos senti-
mos compensados com casa lotada, 
aplausos finais, comentários entu-
siasmados de muita gente, sucesso 
repetido nas duas apresentações 
seguintes”, salientou. Entretanto, 
com a estreia em circuito, a ideia é 
trazer o público em geral para assis-
tir ao filme. “É claro que tais sessões 
atraíram mais os artistas e intelec-
tuais e isso não satisfaz. Queremos 
ver o povo nos cinemas, queremos 
ver como reage ao próprio retrato, 
que Kleber realizou com maestria”, 
afirmou.

Amor, de Michael Haneke, é estre-
lado por dois ícones do cinema fran-
cês, Emmanuelle Riva (Anne), de 85 
anos, a mulher mais velha a concorrer 

ao Oscar de Melhor Atriz, e Jean-Louis 
Trintignant (Georges), de 81. A pro-
dução trata da relação de um casal de 
idosos que passam a lidar com vários 
percalços ao perceberem que estão 
próximos da morte. Nessa jornada, 
Anne e Georges descobrem facetas 
inesperadas sobre o que é viver e tam-
bém a sombra que a palavra “amor” 
pode carregar.

Atraindo os jovens, a nova inves-
tida cinematográfica de trilogias fica 
por conta de Dezesseis Luas, uma 
aventura baseada em uma série de 
livros. Nele, um jovem se encanta 
pela novata de sua escola, Lena Du-
channes, que vem aparecendo em 
seus sonhos há alguns meses mesmo 
sem nunca a ter conhecido antes. Ela 
carrega um segredo e uma maldição 
de família consigo:  toda vez que cada 

O Som ao Redor (cena 
maior), Amanhecer Violento  
(esq) e Dezesseis Luas são 

algumas das estreias    

Duchannes completa dezesseis anos, 
ele é invocado para a Luz ou para as 
Trevas, tendo que decidir para que 
caminho ele se tornará feiticeiro.

O filme Amanhecer Violento é 
um remake da produção de 1984, de 
mesmo nome. Em plena Guerra Fria, 
a ficção retrata uma invasão de mi-
litares estrangeiros a uma pequena 
cidade do estado de Washington, nos 
Estados Unidos, fazendo os cidadãos 
de reféns. Determinados a resistir e 
lutar, alguns jovens patriotas procu-
ram refúgio nos bosques vizinhos, 
treinando e reorganizando-se num 
grupo de guerrilha. Inspirando-se 
na mascote do colégio em que estu-
dam, passam a se chamar Wolveri-
nes, tendo como missão protegerem, 
resgatarem a cidade dos invasores e 
conquistarem a sua liberdade.
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Vivências

Dia Nacional de Combate às Drogas e ao 
Alcoolismo. Evidenciar essa data, celebrada em 
20 de fevereiro, é valioso para a saúde em geral, 
em particular a de nossos jovens. É desde cedo 
que se aprende como é ingrato o destino que as 
drogas e o álcool apresentam às criaturas.

As lamentáveis consequências saltam aos 
olhos de todos. Basta ver quantas vítimas no 
trânsito, a infelicidade no seio das famílias, os 
altíssimos custos que acarretam ao sistema de 
saúde. Apenas para citar o álcool, segundo o 
Ministério da Saúde, estima-se um número de 
dependentes entre 10% e 15% da população 
mundial.

As iniciativas que têm por finalidade tratar 
humanamente dos que caíram nessas armadi-
lhas do vício ou cuidar da prevenção contra esses 
males merecem todo o apoio e incentivo. Comba-
ter o que faz mal às pessoas é também legítima 
caridade.

Bonifácio, Kennedy, Shaw e o mundo invisível
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), em 

seu discurso diante do Parlamento, no dia 28 de 
junho de 1963, em Dublin, Irlanda, afirmou que 
“George Bernard Shaw, falando como um irlan-
dês, sugeriu uma nova perspectiva à vida. ‘Algu-
mas pessoas’, ele disse, ‘veem as coisas e pergun-
tam: Por quê? Mas eu sonho 
com coisas que nunca existi-
ram — e questiono: Por que 
não?’”.

E, como um descenden-
te de imigrantes irlandeses, 
prossegue JFK: “É esta a 
qualidade do povo irlan-
dês: a notável combinação 
de esperança, convicção e 
imaginação — que, mais do 
que nunca, é preciso ter. Os 
problemas do mundo não 
podem ser resolvidos por 
céticos ou cínicos, cujos 
horizontes se limitam às 
realidades evidentes. Pre-

cisamos de homens capazes de imaginar o que 
nunca existiu e de questionar ‘por que não?’”.

Ora, essas também são qualidades do nosso 
bom povo brasileiro, iluminado de esperança, 
por pior que seja a conjuntura. Numa hora de 
satisfação, exclamou o notável José Bonifácio 
de Andrada e Silva (1763-1838), o Patriarca da 
Independência: “Os brasileiros são entusiastas do 
belo ideal, amigos da sua liberdade”.

Ditas todas essas coisas, fica claro aos que 
“têm olhos de ver e ouvidos de ouvir” que o 
aprendizado neste mundo ainda é incompleto. 
O entendimento hodierno da Vida Espiritual é 
semelhante ao da Lei da Gravitação Universal, de 
Newton (1643-1727), com as presentes contri-
buições de Einstein (1879-1955). Apenas como 
argumento, poderíamos dizer que não adiantaria 
simplesmente negá-la, porquanto nosso saber 
científico contemporâneo não alcançou por intei-
ro todas as leis que a regem.

Realmente, é necessário reiterar o ensina-
mento: a reforma do social começa no Espiritual. 
Ponto de vista que viemos discutindo e desenvol-
veremos no transcurso das explicações do Evan-
gelho-Apocalipse de Jesus, em Espírito e Verdade 
pelo prisma do Seu Mandamento Novo, “amai-
vos como Eu vos amei”.

O sono vai embora. Chega 
a madrugada. A noite está no 
fim. O dia mostra a cara. A 
esperança anuncia ventos no-
vos. Tudo recomeça. E assim 
anda a vida, esperando pela 
noite outra vez.

Nesse intervalo de vida, 
lembranças de 
tudo: vontade de 
crescer. Medo de 
descer. Planeja-
mento para avan-
çar. O desânimo 
anuncia chegada. 
Certezas e dúvi-
das. Assim é o dia.

De certe-
za mesmo, só a 
morte. O bom 
mesmo é não 
saber qual o dia 
e hora da leitura 
dessa horrível 
sentença. É melhor assim. 
Aliás, é ótimo.

A madrugada de insônia 
já parece uma sentença. Ela 
é infinda. Expõe a amargura. 
Faz chorar. A esperança vai 

embora. As lágrimas correm. O 
pensamento sofre as multipli-
cações das mágoas do dia.

Tem as variações inúme-
ras, começando pela gula, um 
dos chamados pecados capi-
tais. E daí, surgem ainda: o 
ódio, a inveja, a desconfiança, 

a bravura, o desejo 
sexual, a preguiça, a 
quase loucura.

Ah! Madruga-
da! Você não é tão 
boa como alguns 
pensam.

Dizem que a 
gente só tem certe-
za da morte. Temos 
certeza também do 
dia, noite, madruga-
da. A verdade é que 
tudo tem um fim, 
e todo fim é triste, 
sentimental.

A madrugada representa o 
fim de um grande amor, de uma 
boa festa, de uma noite inspi-
radora, e uma insônia dura-
doura. Quando tem momentos 
de felicidades, tu, madrugada, 

anuncia o fim.
 A madrugada tem al-

guns aliados, quase que in-
separáveis: o álcool, o fumo, 
a música, a paixão, o ódio, 
o desencanto. No entanto, 
alguns “amigos” desse pedaço 
de vida sofrida, envelheci-
da, carcomida, esperam por 
ele diariamente para reviver 
esperança, essa palavra alen-
tadora, reiniciante, sempre 
colocada entre o bem e o 
mal.

No Carnaval, por exem-
plo, os foliões cantam sem 
cessar a marchinha: “É de 
fazer chorar, quando o dia 
amanhece, que eu vejo o 
frevo acabar. Oh! Quarta-feira 
ingrata, chegou tão depressa, 
só pra contrariar”.

 Sem sombra de dúvi-
das, sou um amigo da madru-
gada, pois no seu pequeno 
pedaço de tempo planejo 
sempre o que é bom. Nunca 
imaginei o horrível.

Penso o bom para rece-
ber o bem.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Historiador com jeito 
de monge chega a APL

José
NunesCombater drogas e alcoolismo

Madrugada

“É de fazer chorar, 
quando o dia 
amanhece, que eu 
vejo o frevo acabar. 
Oh! Quarta-feira 
ingrata, chegou 
tão depressa, 
só pra 
contrariar”
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Artigo

A Academia Paraibana de Letras recebe 
para seu quadro de acadêmicos alguém que 
gosta de pesquisar, alargando a galeria de ilus-
tres historiadores que dignificam a principal 
agremiação literária da Paraíba, porque trazem 
elementos que ajudam a compreender o pas-
sado e nossa gente. O desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque chega ao reconhe-
cimento literário depois de andar pela História 
da Igreja na Paraíba, fazendo aquela coisa que 
somente abnegados pesquisadores seriam ca-
pazes de realizar, igual a monges que vivem em 
eremitérios, ou ao modo do que fizeram Eusébio 
de Cesaréia, Atanásio, João Crisóstomo, Ernesto 
Renan, Jacques Le Goff e outros. Ganha a Aca-
demia. Certamente ali encetará novos olhares 
para o passado, porque centraliza suas obser-
vações no período da colonização. Campo vasto 
para quem se atreve percorrer esses silenciosos 
caminhos.

Foi com o olhar para a mesma Cruz, ali-
mentados na mesa da Eucaristia preparada 
com esmero, que conheci este agora imortal das 
letras. Um, carmelita, e outro, beneditino. Am-
bos somos como companheiros no caminho de 
Emaús que leva ao cume do Monte. 

Agora, por mérito, na APL se junta a ou-
tros que professam idêntica fé. Uns cujas mãos 
abençoam e consagram o Pão que nos tornam 
cúmplices do mesmo ideal cristão. Outros que 
estudam e esclarecem o sentido da obra-de-arte 
para nós.

Pesquisador silencioso, ao modo de mon-
ges recolhidos ao claustro de tempos remotos, 
Marcos Cavalcanti fez brotar livros como fruto 
da paciência. Por exemplo, a pesquisa sobre os 
trezentos anos dos Carmelitas na Paraíba, é um 
trabalho grandioso que ajuda a compreender 
os caminhos desta congregação de oito séculos, 
principalmente sua chegada em nossa terra, 
trazendo a macróbia Regra de Santa Alber-
to inscrita, provavelmente, no ano de 1207 e 
outros documentos que ajudam na edificação 
espiritual.

A História nos remete a aspecto espiritual, 
como diria Heráclito, pois o espírito tem muta-
ções, mas nunca transitoriedades. Analisar ou 
pesquisar a história cria relacionamento com o 
espiritual.

Outros trabalhos dele, que por benevo-
lência fui leitor antecipado de alguns, ajudam 
a compreender a Paraíba por um ângulo nem 
sempre a historiografia oficial aborda. A His-
tória da Freguesia de Mamanguape está nessa 
linha, que percorre de 1630 a 2010. É a histó-
ria eclesiástica da paróquia de sua cidade, que 
remeta a outros lugares.

Este magno historiador religioso observa 
os fatos com atenção, já desfruta da convivência 
grupal no IHGP, agora encontrará historiógrafos 
percorrendo os corredores da respeitável casa 
onde repousam saberes da teologia, da filoso-
fia, da poesia, da crítica literária, da crônica, do 
romance.

O trabalho dele nos remete ao encontro do 
passado, aí construindo ambiente pacífico ao 
repouso do espírito. Carrega a magnitude do 
compromisso para formação de legado cultural, 
a partir de um mundo de quinhentos anos.

Suas pesquisas ajudam a decifrar os caminhos 
da Igreja na Paraíba, permitindo a contempla-
ção de período quando da germinação de nossa 
história, suas circunstâncias espirituais, econô-
micas e políticas.

É a história que nos leva a convivência espi-
ritual com outras épocas. Ao falar dos primeiros 
passos da Ordem Terceiro do Carmo na Paraíba, por 
exemplo, recebemos o alimento espiritual emanado 
daqueles acontecimentos, porque o Espírito paira 
sobre todas as coisas e permanece.



Grito Rock começa hoje, na capital, oferecendo 
shows de bandas e diversas outras atrações

Música
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Roteiro

Hoje e amanhã o Centro 
Histórico promete muito rock. 
Animando o primeiro final de 
semana de março, 40 bandas 
paraibanas e de fora farão par-
te de uma programação regada 
a quatro shows simultâneos 
durante horas. O Grito Rock 
hoje e amanhã toma conta da 
Praça Antenor Navarro, do Es-
paço Mundo, do Pogo Pub e da 
Casa de Mathilde, a partir das 
19h. A entrada é gratuita.

Entre as 40 bandas e ar-
tistas, destacam-se: Autopse 
(AL), Furmiga Dub, Far From 
Alaska (RN), Noskill, Sem Ho-
ras, Zefirina Bomba, Hazamat 
e Dj Kylt. A banda potiguar Far 
From Alaska esteve recente-
mente na capital paraibana 
e Emily Barreto, a vocalista, 
disse ter se surpreendido com 
o público. “A gente não sabia 
como ia ser, nunca tinha toca-
do em João Pessoa e não tinha 
contato com ninguém da cida-
de. Quando a gente chegou foi 
uma surpresa, tinha gente can-
tando, e quem não cantava pa-
recia curtir bastante”, lembra. 

Emily diz que o evento 
já tem uma boa fama e que “a 
cada ano fica melhor”. A expec-
tativa para o show de amanhã 
é grande, pois outros integran-
tes já participaram em shows 
com outras bandas em João 
Pessoa, mas com ela vai ser 

*   Ruim
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***   Bom
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***** Excelente
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A voz de Ellen Oléria

Quem ainda não tinha ouvido falar em Ellen Oléria pas-
sou a conhecer a força da sua voz depois que a artista bra-
siliense venceu, merecidamente, o programa televisivo The 
Voice Brasil. A cantora foi a escolha predileta do músico Carli-
nhos Brown – um dos jurados – e  durante o reallity show in-
terpretou com maestria canções como Canto das Três Raças 
(eternizada na voz de Clara Nunes), Maria Maria de Milton 
Nascimento e Taj Mahal de Jorge Ben Jor.

Ellen nasceu na capital do Distrito Federal, mas cres-
ceu no Chaparral, região de Taguatinga, cantando em coros 
de igreja e bailes da cidade satélite. Mesmo enveredando 
pela dramaturgia – ela tem formação em artes cênicas pela 
Universidade de Brasília – a cantora esteve sempre ligada 
no universo da música, compondo suas canções, gravando 
discos e promovendo uma explosiva mistura de funk, soul, 
samba, MPB e hip-hop. 

Além da carreira solo Ellen Oléria também participa de 
outros projetos musicais, a exemplo das bandas Soatá, que 
une músicos do Distrito Federal e do Pará, e Pret.utu que exis-
te desde 2005, apresentando-se com frequência no circuito 
brasiliense de casas noturnas. Dona de uma voz poderosa e 
presença de palco impecável, Ellen trilhou uma carreira den-
tro do cenário independente, participando de importantes 
festivais e feiras de música do cenário indie nacional. 

Mas foi abrindo shows de grandes artistas como Mil-
ton Nascimento e Lenine que Ellen Oléria começou a criar 
uma maior visibilidade para o seu trabalho autoral. Antes de 
chegar ao The Voice Brasil e consequentemente ao grande 
público, a cantora brasiliense também ganhou mais de uma 
dezena de prêmios em festivais espalhados pelo país e gra-
vou o ótimo álbum “Peça” de 2009. No disco, destaque para a 
interessante versão da música “Forró de Tamanco” dos com-
positores paraibanos Antônio Barros e Cecéu. Dois anos de-
pois gravou o DVD ao vivo na casa de shows Garagem acom-
panhada da banda Pret.utu. 

Com a maturidade de quem já ultrapassou muitas bar-
reiras e preconceitos na busca de garantir o seu lugar na Mú-
sica Popular Brasileira Ellen afirma: “Acho que sou engajada 
no sentido de ser e representar tudo o que sou. Então trago 
comigo essas marcas no meu corpo. São várias marcas, como 
as rugas que já começam a desenhar o meu rosto. Essas são 
marcas também que me significam como pessoa, como ser 
vivente. Estou de passagem pela vida e espero que nessa pas-
sagem eu possa fazer o melhor possível. Então se é para o 
bem, espero estar sempre engajada positivamente”. 

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Lançamento de livros hoje, 
em O Sebo Cultural

“O Movimento de Cultura Popular (MCP) no Governo de 
Arraes” é o tema da palestra que o educador e ex-secretário 
Germano Coelho profere hoje, às 10h, no auditório do Centro 
de Educação (CE) da Universidade Federal da Paraíba, em 
João Pessoa. À tarde, a partir das 17h, o educador também 
falará sobre o tema na sede de O Sebo Cultural, localizada no 
Centro da cidade, onde também lançará o livro História do 
Movimento de Cultural Popular.  Na ocasião, o primo do autor, 
o publicista Fernando Coelho, ainda lançará a obra Direita 
Volver - O Golpe de 64 em Pernambuco (Editora Bagaço, 
2ª edição, 2012), com prefácio assinado pelo historiador 
paraibano José Octávio de Arruda Mello. Ambos vão custar R$ 
30. Os eventos têm o apoio do Instituto Histórico e Geográf-
ico Paraibano (IHGP), Academia Paraibana de Letras (APL), 
Gerência de Literatura da Secretária de Cultura do Estado da 
Paraíba (Secult) e do Grupo José Honório Rodrigues (GJHR).

O primeiro “Assus-
tado” de 2013 acontece 
hoje, a partir das 21h, no 
restaurante Panorâmico 
do Clube Cabo Branco, 
localizado em Miramar, 
em João Pessoa. O reper-
tório  escolhido pelo DJ 
Zé Marcos inclui músicas 
dos anos 70, 80 e 90, a 
exemplo do Abba e Bee 
Gees. Na ocasião, haverá 
exibição de videoclips 
musicais. Ingressos 
individuais da festa, pro-
movida pela jornalista 
Ruth Avelino: R$ 15. 
Informações: 9979-2989 
ou 8879-6945. 

O “Assustado” 
retorna hoje, no 
Clube Cabo Branco

Principais atrações da 
noite, a dupla goiana Jorge & 
Mateus - que se destaca no 
sertanejo universitário - e o 
cantor pop Naldo realizam 
show hoje, em João Pessoa, 
marcando a reabertura da 
casa de espetáculos Domus 
Hall, que passou por um 
período de cerca de um ano 
de intensas reformas estru-
turais. Na ocasião, o público 
também ouvirá o forró de Luan 
Estilizado, que fará a abertura 
do evento no local, , a partir 
das 22h30. Em apenas quatro 
dias, todos os ingressos se es-
gotaram, por causa da grande 
procura dos fãs. 

Shows reabrem 
a Domus Hall, 
hoje à noite

Mídias em destaque

Drops & notas
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Em cartaz

A banda paraibana Zefirina Bomba será uma das atrações do evento, no Centro Histórico 

Cairé Andrade 
Especial para A União  

a primeira vez. “Estou muito 
empolgada”, completa.

Mas nem só de rock vive o 
Grito. Neste ano o evento tam-
bém promove atividades para-
lelas, como exposições (Expo-
Grito) e o Grito EnCena. Outras 
atividades foram realizadas ao 
longo da semana, como a exi-
bição dos filmes “Angeli 24h” e 
“Delírios de Um Cinemaníaco”, 
além da oficina Por Trás e Por 
Frente da Cena, com Bertrand 
Araujo. 

Sobre a atividade Gri-
to EnCena, serão realizadas 
apresentações de espetácu-
los de dança, circo, teatro e 
performances de grupos e 

artistas, paralelamente aos 
shows. As intervenções fica-
rão por conta de dois grupos 
cênicos: Sofia Cena Clube 
(com performances de “La 
Negra” e “Estrada ou Pas-
seio?”) e Trupe Arlequin de 
Teatro e Circo (com a Inter-
venção Arlequin), além de 
Cely Farias, com a apresenta-
ção da Oração da Escrita. Dio-
célio Barbosa, ator e diretor 
integrante da Trupe Arlequin 
de Teatro e Circo, disse estar 
satisfeito com a iniciativa do 
Coletivo Mundo. “João Pessoa 
precisa de movimentos e de 
ações como essa, de propaga-
ção da cultura. Será uma in-

tervenção mesmo, com uma 
maior aproximação do públi-
co”, explica o diretor. Sobre as 
apresentações “as expectati-
vas sempre são as melhores. 
Estamos esperando ansio-
sos”, conta Diocélio.

Por fazer parte de várias 
campanhas, o Grito Rock terá, 
complementando a progra-
mação, o Grito.Doc, o Grito 
Verde, a Banca Fora do Eixo e 
Pós-TV. A realização do even-
to fica por conta do Coletivo 
Mundo, Fora do Eixo e Vara-
douro Cultural. A iniciativa é 
financiada pelo Fora do Eixo 
Card e produzido com apoio 
do Toque no Brasil.

Dezesseis Luas

Filme conta a história de uma maldição de família

Ethan Wate é um estudante 
de colegial que fica enfeitiçado por 
Lena Duchannes, de 16 anos, que 
acaba de chegar de outro estado, 
mas com que ele tinha pesadelos 
há meses. Os dois se unem para 
enfrentar uma maldição sobrena-
tural que persegue a família dela 
há gerações

FOTO:  Warner Bros. Entertainment 
AMANHECER VIOLENTO (Red Dawn, EUA, 
2012). Gênero: Ação. Duração: 93 min. 
Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
Dan Bradley, com Chris Hemsworth, Josh 
Hutcherson, Isabel Lucas. Uma invasão de 
soldados soviéticos e cubanos toma conta 
de uma cidade. À medida que ela é invadida 
pelas forças militares, 8 jovens escapam 
para as montanhas. Adotando o nome da 
sua equipe de futebol, os Wolverines, eles 
formam uma guerrilha armada em defesa 
dos seus pais, amigos e do próprio país. 
Manaíra 2: 14h45, 17h, 19h20 e 21h30.

AMOR (Amour, FRA/ALE/AUS, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 127 min. Classificação: 14 
anos. Legendado. Direção: Michael Haneke, 
com Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Isabelle Huppert. Georges e Anne são 
um casal de aposentados, que costumava 
dar aulas de música. Eles têm uma filha 
musicista que vive com a família em um 
país estrangeiro. Certo dia, Anne sofre um 
derrame e fica com um lado do corpo para-
lisado. O casal de idosos passa por graves 
obstáculos, que colocarão o seu amor em 
teste. CinEspaço 1: 15h30, 19h30 e 21h40.

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: 17h50

CIRQUE DU SOLEIL - OUTROS MUNDOS (Cirque du 
Soleil: Worlds Away, EUA ,2012). Gênero: Fan-
tasia. Duração: 91 min. Classificação: Livre. 
Direção: Andrew Adamson, com integrantes 
do Cirque Du Soleil. Jovem casal que está 
separado tem que viajar através de mundos 
surpreendentes e repletos de sonhos do Cir-
que du Soleil para se encontrar, em meio  um 
espetáculo visual em 3D, trazendo a magia do 
circo para o cinema. CinEspaço 3/3D: 17h10

DEZESSEIS LUAS (Beautiful Creatures, EUA, 
2013). Gênero: Fantasia. Duração: 124 min. 
Classificação: 12 anos. Dublado e legendado. 
Direção: Richard LaGravenese, com Alden 
Ehrenreich, Alice Englert. Um estudante de 
colegial fica enfeitiçado por uma aluna nova, 
de 16 anos, que acaba de chegar de outro 
estado. Os dois se unem para enfrentar 
uma maldição sobrenatural que persegue 
a família dela há gerações. CinEspaço 4: 
14h10, 16h40, 19h10 e 21h40. Manaíra 
3: 13h45, 16h30, 19h10 e 22h. Manaíra 5: 
12h45, 15h30, 18h10 e 21h.

DURO DE MATAR - UM BOM DIA PARA MORRER (A 
Good Day to Die Hard, EUA, 2013). Gênero: 
Ação. Duração: 96 min. Classificação: 12 
anos. Dublado e legendado.  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 assassi-
nato. John vai ao país para rever o filho, mas 
o encontra em plena fuga do tribunal onde 
seria julgado. CinEspaço 2: 13h50, 15h50, 
17h50, 19h50 e 21h50. Manaíra 1: 13h30 
e 18h30. Manaíra 4: 12h30, 15h, 17h20, 
19h45 E 22h10. Manaíra 6: 14h, 16h15, 
18h50 e 21h15.

JOÃO E MARIA – CAÇADORES DE BRUXAS (Han-
sel and Gretel –Whitch Hunters, EUA, 2012). 

Gênero: Ação. Duração: 83 min. Classifica-
ção: 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 7/3D: 17h10, 19h30 e 20h45.

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: 13h15 e 15h15.

O SOM AO REDOR (BRA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 131 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Kleber Mendonça Filho, 
com W. J. Solha, Irandhir Santos, Sebastião 
Formiga, Gustavo Jahn. A presença de uma 
milícia em uma rua de classe média na zona 
sul do Recife muda a vida dos moradores 
do local. Ao mesmo tempo em que alguns 
comemoram a tranquilidade trazida pela 
segurança privada, outros passam por 
momentos de extrema tensão. CinEspaço 

3: 14h40, 19h e 21h30. Manaíra 1: 15h45 
e 20h40.

OS MISERÁVEIS (Les Misérables, GBR, 
2012). Duração: 157 min. Classificação: 
12 anos. Gênero: Musical. Direção: Tom 
Hooper, com Anne Hathaway, Hugh Ja-
ckman, Amanda Seyfried e Russell Crowe. 
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. Tudo isso contado em 
mais de três horas de música. Manaíra 8: 
14h30, 17h30 e 20h50.

TAINÁ – A ORIGEM (BRA, 2012). Gênero: 
Aventura. Duração: 83 min. Classificação: 
Livre. Direção: Rosane Svartman, com Wi-
ranú Tembé, Beatriz Noskoski, Igor Ozzy. A 
história 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. Cin-
co anos depois, a indiazinha resolve encarar 
os malfeitores, desvendando o mistério de 
sua própria origem. CinEspaço 1: 14h.

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

Novo EP do Sonora Sambagroove segue projeto que revisita 
obras de compositores da PB como Totonho e Erivan Araújo

Hoje, na efervescência da 
noite pessoense, o gru-
po Sonora Sambagroo-
ve derrama sua música 
“groove-varadouroriana 
experimental”, como a 
própria banda se define, 
preenchendo a Vila do 

Porto, no Centro Histórico, com o som 
das canções de seu novo EP, Amassar a 
Lataria. A performance, que começa às 
23h, contará com a presença do som da 
raiz nordestina com Os Gonzagas, que 
abre o show. Os ingressos podem ser ad-
quiridos antecipadamente por R$ 15, nas 
lojas Furta Cor e Salve Simpatia.

 O projeto é um desdobramento 
de Gentileza, disco lançado no ano pas-
sado, com canções de Arthur Pessoa, 
do Cabruêra, Adeildo Vieira e músicas 
autorais. Dessa vez, continuando a “ca-
tar música para reciclar”, como dizem 
no texto de divulgação do EP, Amassar a 
Lataria traz, dentre outros, composições 
de Parrá, Erivan Araújo e Totonho, da 
banda Totonho e Os Cabra. O processo 
de seleção das músicas para o disco se 
deu de uma forma muito natural, através 
da experiência musical dos membros. 
“Todos os compositores desse disco são 
patrimônios nossos e apareceram nas 
nossas vidas pelo trabalho exercido, 

FOTO: Rafael Passos

Amar até Amassar a Lataria

André Luiz Maia
Especial para A União 

Baseada em cinco contos da co-
luna A vida como Ela É, publicada pelo 
pernambucano Nelson Rodrigues, nos 
anos 50 e 60, no jornal carioca Última 
Hora, se apresenta hoje e amanhã 
em João Pessoa a peça As noivas de 
Nelson, da Cia Paulista das Artes. A en-
cenação acontece no Teatro do Sesi, 
às 20h, com entrada a preço único de 
R$ 5,00 e faixa de 12 anos de idade. O 
grupo está em turnê, por oito capitais 
brasileiras, com um projeto viabilizado 
por meio da Lei Rouanet que tem pa-
trocínio da Chesf / Eletrobras CGTEE 
e o Ministério da Cultura. A Companhia 
já se apresentou em Porto Alegre, 
Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza, 
seguindo ainda, além de João Pessoa, 
para Recife, Salvador e Campo Grande.

Com direção de Marco Antônio 
Braz e um elenco de dez atores: Aline 
Volpi, Ana Paula Castro, Anamaria 
Barreto, Basilides Ortega, Edivaldo 
Zanotti, Marcelo Peroni, Marici Nicioli, 
Rosângela Torrezin, Vladimir Camargo 
e Vivi Masolli; a montagem de As noi-
vas de Nelson, estreada em 2008, sur-
giu visando as comemorações, no ano 
passado, do centenário do dramatur-
go. Fundada em 1991, a Cia Paulista das 
Artes trilhou seu caminho no teatro 
brasileiro, adquirindo reconhecimento 
nacional e internacional. As noivas de 

Nelson possui mais de sessenta prêmios 
e já entrou em cartaz em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Portugal. O espetáculo traz 
cenas que mostram o comportamento 

patético do ser humano em sua busca 
pelo amor e na dicotomia existente com 
a morte, por meio de cenas pouco orto-
doxas e de muito humor.

A peça não é o primeiro contato 
da Cia Paulista das Artes com Nelson 
Rodrigues. O grupo já havia montado 
o espetáculo No exercício da Paixão, 
também baseado em contos da 
coluna A vida como Ela É. A escolha 
dos textos para As noivas de Nel-
son foi feita de forma colaborativa 
entre diretor e elenco. A linha que 
conduziu a seleção foram contos 
que trabalhassem assuntos como 
casamento, morte e amor, temas 
recorrentes nos textos. Devido a 
essas temáticas e pelo fato de que 
cada integrante em algum momento 
da peça é uma noiva, foi definido o 
título do espetáculo. 

Em entrevista ao jornal A União, 
Aline Volpi, integrante da Cia, descre-
ve a tragicomédia As noivas de Nel-
son como “um espetáculo que traz 
um Nelson Rodrigues leve e divertido. 
Um Nelson Rodrigues que ‘tira sarro’ 
de quão patético o ser humano pode 
ser!”. A atriz complementa ainda 
que o processo de montagem foi 
de imersão nos textos do escritor, 
sem qualquer adaptação dramatúr-
gica. “O diretor é um estudioso e fã 
da obra do Nelson e repetiu várias 
vezes nos ensaios que autores com 
a genialidade do Nelson não permi-
tem adaptações! Houve apenas uma 
divisão do texto onde, às vezes, a 
personagem narra, outras vezes vive 
as situações”, explica Aline Volpi.

pelos serviços prestados a nós”, explica 
o baixista e vocalista Chico Limeira. “A 
gente aprendeu com eles além das mú-
sicas, sempre em reuniões informais, em 
momentos descontraídos”, revelou.

 A canção que dá nome ao disco 
é composição de Totonho, que ainda co-
compõe ‘Meninos’, uma parceria entre ele, 
Milton Dornellas, Pedro Osmar e  Adeil-
do Vieira. ‘Côco da Jumenta’ é de Erivan 
Araújo, cajazeirense maestro da Tocaia da 
Paraíba. ‘Fumo de Parrá’, um samba com 
um tempero ragga, é do compositor Parrá, 
enquanto ‘Casa da Pólvora’ é uma vinheta 
instrumental presente em todos os shows 
e só agora chegou a uma gravação em 
estúdio e a única composição do grupo 
no disco, que passeia por vários gêneros. 
“Assim como ‘Achamudega’  e ‘Cigana’, 
do Gentileza, ‘Casa da Pólvora’ nasceu 
de sessões de celebração instrumental 
em grupo, como improvisos que a gente 
organizou e tratou direitinho, dignas de 
filhas”, explicou o baixista.

 Apesar do “samba” e do “groove” 
parecerem retumbantes em seu sonoro 
nome, a banda não se atém a ficar preso 
em um só gênero. “Às vezes samba, às ve-
zes funk, às vezes palmas, sempre groove 
e, acima de tudo, as nossas impressões 
contemporâneas, regadas à heterogenei-
dade de cinco cabeças que implementam 
suas referências e experiências. É música 
do Brasil. Do mundo, quer dizer”, refletiu 
Chico Limeira.

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

O grupo Sonora Sambagroove apresentará as novas canções no Centro Histórico  

A montagem do grupo paulista é baseada em cinco contos de A Vida Como Ela É 

FOTO: Gustavo Simão
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PB é alvo de estudo internacional sobre reabilitação
A Paraíba foi escolhida para 

fazer parte de uma pesquisa inter-
nacional sobre pacientes portado-
res de hanseníase e que ora passam 
pelo processo de reabilitação física 
e sscioeconômica por meio dos gru-
pos de autocuidado.  O estudo será 
executado pelo pesquisador holan-
dês Wim Wan Brakel, que estará em 
João Pessoa nos dias 4 e 5 de mar-
ço para conhecer a experiência das 
iniciativas de reabilitação física e 
socioeconômicas   proporcionadas 
por meio desses grupos. 

Além da Paraíba, essa pesquisa 
será realizada no Estado de Rondô-
nia. A chefe do Núcleo de Doenças 
Endêmicas da Secretaria de Estado 
da Saúde, Mauricélia Holmes, ex-
plicou que a Paraíba foi escolhida 
para participar da pesquisa devido 
as ações de reabilitação física e so-
cioeconômicas  que o Estado reali-
za para esses pacientes, como é o 
caso dos grupos de autocuidado. “A 
Paraíba é pioneira na criação dos 
grupos de autocuidado e fomos os 
primeiros a dar vida a esta iniciati-
va”, destacou. 

Durante os dois dias, o pesqui-
sador estará reunido no Hotel Ne-
tuanah, na Praia de Cabo Branco, 
com todos os pacientes dos muni-
cípios de João Pessoa, Cabedelo, 
Campina Grande e Cajazeiras, onde 
existem os grupos de autocuidado, 
para conhecer de perto a realidade, 
as experiências e a história de vida 
de cada um  deles que superaram a 
doença e o preconceito e hoje exer-
cem suas atividades profissionais 
normalmente. Durante a pesquisa 
serão entrevistados 18 pacientes 
que frequentam esses grupos de 
autocuidado e que também farão 
uma apresentação das suas ativi-

dades.  O tradutor será o diretor da 
ONG NHR\Brasil,  Duane Hinders.

Além de realizar a pesqui-
sa com esses pacientes, Wim Van 
Brakel também vai se reunir com a 
coordenadora geral de Hanseníase 
e Doenças em Eliminação, do Mi-
nistério da Saúde, Rosa Castália, 
com membros dos grupos de auto-
cuidado do Clementino Fraga e de 
Cabedelo, gerentes de Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental e téc-
nicos dos Agravos em Eliminação, 
da Secretaria de Estado da Saúde. 
O pesquisador também vai visitar 
serviços de reabilitação física, a e 
exemplo da Funad e do Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga, que 
tem uma oficina de sapateiros para 
pessoas portadoras da hanseníase.

Sobre os grupos 
Nos grupos, os pacientes con-

vivem com outras experiências e 
aprendem a perceber as caracte-
rísticas de suas lesões, identifi-
cando precocemente o que esteja 
ocorrendo e o que possibilita uma 
tomada de decisão de tratamento 
mais acertada. Mauricélia Holmes 
explicou que nos encontros anuais 
os pacientes com hanseníase são 
alertados sobre a importância da 
constância diária da medicação e 
até da adesão dos familiares ao tra-
tamento.  “É importante, por exem-
plo, que uma dona de casa com han-
seníase tenha consciência que lavar 
louça utilizando-se de luvas pode 
evitar ferimentos e até úlceras em 
mãos lesionadas”, alertou.

Doença 
A hanseníase é uma doença in-

fecciosa e atinge a pele e os nervos 
dos braços, mãos, pernas, pés, ros-

to, orelhas, olhos e nariz. O tempo 
entre o contágio e o aparecimento 
dos sintomas é longo e varia de dois 
a cinco anos. É importante que, ao 
perceber algum sinal, a pessoa com 
suspeita de hanseníase não se auto-
medique e procure imediatamente 
um serviço de saúde mais próximo.

É preciso observar manchas 
esbranquiçadas, avermelhadas ou 
amarronzadas em qualquer parte 
do corpo e áreas da pele, que não 
coçam, mas causam a sensação de 
formigamento e ficam dormentes, 
com diminuição ou ausência de dor, 
da sensibilidade ao calor, ao frio e 
ao toque. 

Todos os casos de hanseníase 
têm tratamento e cura. A doença 
pode causar incapacidades físicas, 
evitadas com o diagnóstico preco-
ce e o tratamento imediato, dispo-
níveis no Sistema Único de Saúde 
(SUS). O tratamento, gratuito e efi-
caz, pode durar de seis a 12 meses. 
Os medicamentos devem ser toma-
dos todos os dias em casa e uma vez 
por mês no serviço de saúde. Tam-
bém fazem parte do tratamento, 
exercícios para prevenir as incapa-
cidades físicas, além de orientações 
da equipe de saúde. A Paraíba foi 
escolhida para fazer parte de uma 
pesquisa internacional sobre pa-
cientes portadores de hanseníase 
e que ora passam pelo processo de 
reabilitação física e socioeconômi-
ca por meio dos grupos de autocui-
dado.  O estudo será executado pelo 
pesquisador holandês Wim Wan 
Brakel, que estará em João Pessoa 
nos dias 4 e 5 de março para conhe-
cer a experiência das iniciativas de 
reabilitação física e socioeconômi-
cas   proporcionadas por meio des-
ses grupos.
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Processamento de declaração 
de IR vai priorizar pessoas com 
doenças graves ou deficiente

Rio de Janeiro – O Ministério 
da Saúde desenvolverá, entre os 
dias 18 e 22 de março, campanha 
para detecção precoce de hanse-
níase em mais de 9,2 milhões de 
estudantes de escolas públicas, em 
cerca de 800 municípios do país. As 
ações serão executadas por equipes 
de agentes comunitários e profis-
sionais do Programa Saúde da Fa-
mília (PSF).

A medida foi anunciada no úl-
timo dia 27 pelo ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, durante o En-
contro Nacional do Movimento de 
Reintegração das Pessoas Atingidas 
pela Hanseníase (Morhan). Partici-
param da abertura do encontro a 
ministra da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência 
da República, Maria do Rosário, o 
governador do Rio, Sérgio Cabral, 
e o ex-presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva, que foi um dos 
homenageados, por ter promovido, 
quando presidente, ações de com-
bate à doença e reparação aos an-
tigos pacientes que viviam isolados 
em colônias.

Serão priorizados estudantes 
de 5 a 14 anos, em municípios com 
alto índice da doença, que antiga-
mente era conhecida como lepra. 
Também haverá exames para iden-
tificar verminoses. Os profissionais 
de saúde vão verificar se os jovens 
que já foram diagnosticados com 
hanseníase estão recebendo trata-
mento médico adequado.

Durante o encontro do Mohan, 
Padilha assinou portaria destinan-
do R$ 1,6 milhão para equipar dez 

centros de Prevenção de Incapaci-
dade e Reabilitação. Também have-
rá repasse de verbas, na ordem de 
R$ 4,4 milhões, para construção de 
Academias da Saúde em municípios 
que abrigam ex-colônias de hanse-
níase, com objetivo de proporcio-
nar espaços dedicados ao aprimo-
ramento físico, em 30 municípios 
que têm prioridade nos pedidos de 
construção de novos polos do pro-
grama.

Apesar da diminuição do nú-
mero de casos da doença no país, 
em 2011 foram identificados 
33.955 doentes, representando 
uma queda de 25,9% em uma dé-
cada, comparado a 45.874 casos 
em 2001. Atualmente, a hanseníase 
está mais presente em sete estados 
(Mato Grosso, Tocantins, Mara-
nhão, Pará, Rondônia, Goiás e Mato 
Grosso do Sul), que têm coeficiente 
de prevalência (pacientes em trata-
mento) acima de três casos para 10 
mil habitantes, o dobro na média 
nacional, de 1,54 caso por 10 mil 
habitantes.

Transmissão
A hanseníase é transmitida 

quando se tem um contato muito 
próximo com o doente. Dificilmen-
te é transmitida em um ônibus ou 
local público, por exemplo. A doen-
ça tem cura e o Sistema Público de 
Saúde (SUS) disponibiliza medica-
mentos gratuitos para o tratamen-
to. O uso de remédios interrompe 
a transmissão da doença em 48 
horas.

Até a década de 1980, a legis-
lação recomendava o isolamento 
compulsório dos pacientes em co-
lônias, chamadas de leprosários, 

e obrigava a entrega dos bebês de 
pais com hanseníase para adoção, o 
que levou à separação de milhares 
de famílias. Em 1986, as colônias 
foram transformadas em hospitais 
gerais, com a abertura dos portões 
e a derrubada dos muros.

Em 2007, a Lei 11.520, apro-
vada durante o governo Lula, ga-
rantiu pensão vitalícia de R$ 750, 
fornecimento de próteses e cirur-
gias pelo SUS aos pacientes. Lula 
disse que acredita na erradica-
ção da doença no país. “Eu acho 
que a presidente Dilma Rousseff 
tem todo interesse em fazer com 
que, até 2015, a gente não tenha 
mais hanseníase no Brasil. Eu es-
tou convencido que, quando um 
governo tem vontade, como tem 
a presidenta Dilma, a gente pode 
chegar em 2015 e anunciar que fi-
nalmente acabou a hanseníase no 
país”, disse. Lula recebeu o Prêmio 
Bacurau, pelas suas contribuições 
para garantir os direitos humanos 
aos atingidos pela doença.

Saúde examinará 9,2 milhões de alunos
Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Campanha vai 

envolver estudantes 

de escolas públicas 

em cerca de 800 

municípios brasi-

leiros através de 

agentes comunitá-

rios e do PSF

Rio de Janeiro – O Brasil 
é o segundo país do mundo 
com maior número de ca-
sos de hanseníase, segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Em 2011, o país 
registrou cerca de 34 mil no-
vos casos da doença, número 
inferior apenas aos 127 mil 
casos na Índia, que tem uma 
população cinco vezes maior.

Segundo o coordena-
dor nacional do Movimento 
de Reintegração das Pessoas 
Atingidas pela Hanseníase 
(Morhan), Artur Custódio, a 
situação do Brasil é alarman-
te, principalmente porque há 
muitos registros da doença 
em crianças e adolescentes 
com menos de 15 anos, totali-
zando 2.420 casos. De acordo 
com dados do Ministério da 
Saúde, em 2012 foram detec-
tados quase 29 mil casos de 
hanseníase no país, dos quais 
1.936 em menores de 15 anos.

“É raro hanseníase em 
criança. Hanseníase em crian-
ça significa adulto sem tra-
tamento, significa demanda 
oculta (casos que não entram 
nas estatísticas). Isso é mais 
criança doente do que todas 
as crianças doentes de han-
seníase somadas da América, 
África e Europa. O Brasil está 
com um índice alarmante”, 
disse Custódio.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, os casos de 
hanseníase diminuíram 26% 
entre 2001 e 2011. No entan-
to, a queda da doença no res-
to do mundo foi muito mais 
acentuada, já que, segundo 
a OMS, em um período de 
seis anos (entre 2004 e 2010) 
houve uma redução de 40% 
nos casos da doença em todo 
o mundo.

Segundo Custódio, para 
reduzir essas estatísticas é 
preciso que os três níveis de 
governo intensifiquem suas 
ações na prevenção e no tra-
tamento da doença. Ele de-
fende que sejam realizadas 
campanhas de conscientiza-
ção da população e também 
a qualificação dos profissio-
nais de saúde para atender 
aos pacientes.

O papel do Ministério da 
Saúde, para Custódio, consis-
te em repassar recursos para 
os municípios. “Muitas vezes, 
esses recursos não são nem 
fiscalizados. Estamos inclusive 
pedindo ao Ministério Público 
que fiscalize esses recursos, 
porque a gente sabe de muni-
cípios que não utilizaram esse 
financiamento ou utilizaram 
para a compra de outras coi-
sas. A gente precisa  que todas 
as esferas de governo estejam 
envolvidas em um processo 
de eliminação. É preciso colo-
car isso como uma prioridade 
na pauta do governo”, disse.

Casos alarmantes no País
Vitor Abdala
Da Agência Brasil
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Regra para celular já está valendo
Chamadas suCessivas

Entrou em vigor ontem 
a regra que estabelece que 
as chamadas sucessivas fei-
tas de celular para um mes-
mo número sejam conside-
radas uma única ligação 
para efeitos de tarifação. 
Para serem consideradas 
sucessivas, as chamadas 
deverão ser refeitas no in-
tervalo máximo de 120 se-
gundos entre os mesmos 
números de origem e de 
destino. A regra foi apro-
vada em novembro do ano 
passado com a publicação 
da Resolução nº 604, de 27 

de novembro de 2012, que 
aprovou a alteração no Re-
gulamento do Serviço Mó-
vel Pessoal (SMP).

Caso uma ligação seja 
interrompida por qualquer 
razão e o usuário repetí-la 
em até 120 segundos, essa 
segunda chamada será con-
siderada parte da primeira, 
como se a primeira não ti-
vesse sido interrompida. 
Não haverá limites para a 
quantidade de ligações su-
cessivas. 

Se as chamadas forem 
interrompidas diversas ve-
zes e forem refeitas no in-
tervalo de até 120 segundos, 
entre os mesmos números 
de origem e destino, serão 
consideradas a mesma li-

gação. A alteração abrange 
apenas ligações feitas de 
telefones móveis, mas os nú-
meros de destino poderão 
ser fixos ou móveis.

A regra das chamadas 
sucessivas será aplicável a 
todos os planos de serviço 
oferecidos pelas prestado-
ras, tanto aqueles que rea-
lizam tarifação por tempo 
quanto por chamada. 

No caso de quem paga 
a ligação por tempo, haverá 
a soma dos segundos e mi-
nutos de todas as chama-
das sucessivas. No caso de 
quem paga por ligação, as 
chamadas sucessivas serão 
consideradas uma só para 
efeito de cobrança e não 
poderão ser cobradas do 

consumidor como ligações 
diferentes.

Anatel
A Agência Nacional de 

Telecomunicações (Ana-
tel), o órgão federal que 
trata da regulamentação 
do setor, vem ampliando 
as ações voltadas a apri-
morar as relações entre os 
consumidores e as empre-
sas que atuam na área de 
telefonia. O maior marco 
foi a criação, em 2008, do 
Plano Geral de Atualização 
da Regulamentação (PGR), 
que prevê a promoção de 
parcerias da Anatel com 
órgãos oficiais de prote-
ção do consumidor, como 
Ministério Público, Minis-

tério da Justiça, Procons e 
entidades representativas 
da sociedade organizada, 
bem como com os órgãos 
oficiais de defesa da con-
corrência.

Para aumentar a efe-
tividade da solução de re-
clamações de usuários, a 
Anatel mantém um sistema 
automatizado de registro, 
encaminhamento e trata-
mento das demandas. 

O código 1331 rece-
be reclamações, sugestões 
e críticas dos usuários de 
serviços de telecomuni-
cações enquanto o 1332 
atende, com a mesma fi-
nalidade, exclusivamente 
pessoas portadoras de de-
ficiência auditiva.

Chamadas para se tornarem 
legais deverão ser refeitas 
em 120 segundos

País consomiu mais 
combustíveis em 2011

Rio de Janeiro – O consumo de 
combustíveis no Brasil cresceu 6,1% 
de 2011 para 2012. Em todo o país, 
foram consumidos 129,7 bilhões de 
litros de combustíveis no ano passado. 
O dado foi divulgado ontem pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), durante se-
minário para avaliação do mercado de 
derivados do petróleo.

“A economia cresceu em torno 
de 1,5%. É um setor que cresce qua-
tro vezes mais do que o crescimento 
do país. O resultado mostra que é um 
setor que tem passado muito longe da 
crise mundial”, disse o diretor da ANP 
Florival de Carvalho.

O consumo de gasolina C (co-
mum, usada nos veículos) chegou a 
39,7 bilhões de litros, um aumento de 
11,9% em relação a 2011. Por outro 
lado, o etanol teve uma queda de 5,6% 
no consumo. O etanol hidratado (usa-
do diretamente como combustível) 
caiu 9,6%, enquanto o anidro (adi-
cionado à gasolina) diminuiu apenas 
0,2%. “A queda do etanol hidratado 
tem a ver com preço (que aumentou 
em 2012) e a população faz a escolha 
entre um combustível e outro (etanol 
ou gasolina)”, disse o diretor.

uGT pede garantia 
de emprego a dilma

Brasília - Em encontro com a pre-
sidente Dilma Rousseff, o presidente da 
União Geral dos Trabalhadores (UGT), 
Ricardo Patah, pediu a exigência da ma-
nutenção do emprego e a contratação 
formal dos trabalhadores das empresas 
beneficiadas com a desoneração da 
folha de pagamentos. Segundo o pre-
sidente da central sindical, a presidente 
considerou “pertinente e vai discutir” a 
proposta da central sindical.

“A presidente se sensibilizou e 
vai conversar com o ministro da Fazen-
da Guido Mantega no sentido de que, 
quando as desonerações forem amplia-
das, que tenham como contrapartida, 
no mínimo, a manutenção do emprego”, 
disse Patah. Ele diz que “não se pode de-
sonerar um setor com a informalidade 
que tem a área do comércio”. Conforme 
Patah, dos 12 milhões de trabalhado-
res no comércio, cerca de 4,5 milhões 
(37%) são contratados informalmente. 
Outro pleito  é atenção especial aos mo-
toboys, que agora são obrigados a fazer 
curso de capacitação para atuar na pro-
fissão, mas enfrentam dificuldades 
em cumprir a legislação. 

sTF isenta eCT do 
pagamento do iss

Brasília – Após inesperada re-
viravolta no placar, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu ontem que 
a Empresa de Correios e Telégrafos 
(ECT) não precisa pagar Imposto sobre 
Serviços, o ISS, em atividades alheias 
à prestação de serviços postais. O re-
sultado de 6 votos a 5 foi obtido após 
mudança de votos dos ministros Anto-
nio Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski.

O julgamento começou em 
2011, com 6 dos 11 votos contra a 
estatal. Para o relator Joaquim Bar-
bosa, os Correios têm a obrigação de 
pagar impostos em atividades que não 
representem sua finalidade, especial-
mente para manter a concorrência com 
empresas privadas. Votaram com ele 
os ministros Cármen Lúcia, Cezar Pelu-
so, Luiz Fux, Marco Aurélio Mello, Ricar-
do Lewandowski e Antonio Dias Toffoli.

Os votos contrários foram dos 
ministros Carlos Ayres Britto, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes. O principal 
argumento é que os Correios podem 
exercer certas atividades privadas, 
com isenção de imposto, como forma 
de arrecadar recursos para que a es-
tatal não seja deficitária. Toffoli pediu 
vista. Ao devolver o processo, o minis-
tro afirmou que a empresa deve ser 
tratada de forma diferente.

A construtora Planc lançou 
ontem o primeiro empreendi-
mento corporativo da Paraíba. 
Trata-se do Duo Corporate To-
wers (DCT), que tem entrega 
prevista para o final de 2016. São 
duas torres espelhadas, às mar-
gens da BR-230, cada uma com 
30 andares e 6 módulos por an-
dar. A grande novidade, confor-
me afirmou o diretor da Planc, 
Constantino Júnior, é, que, dife-
rente de outros empreendimen-
tos que já existem no Estado, no 
DCT as empresas poderão adqui-
rir o pavimento inteiro, instalan-
do todos os seus ambientes em 
um só lugar. Há empresas, inclu-
sive, que já compraram seis pavi-
mentos do prédio. 

Próximo a faculdades e sho-
ppings, com fácil acesso pela BR-
230 (estrada de Cabedelo), o DCT 
possui módulos com tamanhos 
mínimos de 70 metros quadra-
dos. “João Pessoa não tinha, ain-
da, nenhum empreendimento 
desse tipo. Sempre são 35 m², e 
até 40, e as empresas precisavam 
comprar dois ou mais ambientes 
para instalar seus negócios como 
um todo. Com o DCT, elas vão 
poder concentrar toda a admi-
nistração da organização”, es-
clareceu Constantino Júnior. Em 
cada torre, serão 180 salas (sen-
do seis por andar).

Segundo ele, há empresas 
que, inclusive, já adquiriram seis 
pavimentos, outras adquiriram 
quatro, e outras, módulos. Ao 
todo, o equivalente a uma torre 
já foi comercializado. “Isso de-
monstra que existia uma carên-
cia desse tipo de produto para o 
mundo corporativo”, comenta. 
O preço médio que está sendo 
cobrado é de R$ 6,5 mil e o me-
tro quadrado. No 15º andar, por 
exemplo, uma sala fica em torno 
de R$ 470 mil. A previsão de en-
trega é de 42 meses contados a 
partir deste mês. 

Planejamento
Os benefícios do DCT para o 

mundo corporativo, no entanto, 
não ficam por aí. O projeto ar-
quitetônico do local vem sendo 
pensado há quase dois anos para 
que o empreendimento esteja 
preparado para receber grandes 
empresas. De acordo com o ar-
quiteto Cristiano Rolim, do escri-
tório CRN, que ficou responsável 

Construtora lança o primeiro projeto da PB
emPreendimenTo CorPoraTivo

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

pelo projeto, tudo foi pensado 
minuciosamente e todos os recur-
sos tecnológicos disponíveis foram 
empregados. “Pensamos na flexi-
bilidade de layout, facilidade de 
distribuição de lógica, de parte 
elétrica e de equipamentos para 
que seja possível que qualquer 
tipo de empresa se instale”, co-
menta.

O DCT contará com um siste-
ma de piso elevado, que permite 
a distribuição de cabeamento e 
de lógica. Será possível, por exem-
plo, fazer alterações nos móveis 
e divisórias de uma empresa sem 
que seja necessário mexer no piso 
ou no forro. “Você pode remon-
tar sem quebra-quebra nenhum”, 
pontua o arquiteto. O empreen-
dimento conta também com sis-
tema próprio de segurança e de 
acabamento. Todo seu paisagis-
mo, assinado por Patrícia Lago, 
foi pensado para que ele dialogue 
com a área de seu entorno.

O projeto oferecerá 22 eleva-
dores inteligentes com capacida-
de para 20 pessoas, além de um 
sistema de cartões magnéticos, 
permitindo acesso exclusivo aos 
andares determinados após um 
cadastro que será obrigatório a 
ser realizado na recepção. Além 
disso, o sistema de fechamento 
com os vidros diminui a incidência 
solar e, assim, otimiza a utilização 
dos ar-condicionados, que, por 
sua, vez, terão centrais a cada 75 

metros quadrados,  o que flexibi-
liza sua distribuição entre as salas.

Conforto térmico
O vidro empregado no em-

preendimento, fornecido pela 
empresa Cebrace, propicia um 
conforto térmico, acústico e de 
segurança. Ele bloqueia 60% do 
calor, 100% dos raios ultravioleta 
e 60% dos ruídos externos, redu-
zindo o consumo de energia em 
30%. Fora isso, a segurança para 
os usuários vai ser total, afirma o 
distribuidor da Cebrace Joacil Lu-
cena. De acordo com ele, por o 
vidro ser laminado e de PVB, que 
é a mais alta tecnologia existente 
em vidros laminados, ele é capaz 
de resistir a qualquer corpo que 
esteja dentro do ambiente e seja 
lançado, sem se romper. 

Já a paisagista Patrícia Lago 
afirma que todos os elementos 
foram trabalhados pensando no 
entorno do empreendimento, 
que é de solo natural. “Para isso, 
foi agregado o uso de bastante 
árvores para compensar o equilí-
brio com o entorno”, diz.  Outros 
elementos como espelhos d’água, 
escadarias e empuxos d’água tam-
bém foram empregados com o 
mesmo intuito.   

elevadores 
O projeto oferecerá 22 eleva-

dores inteligentes com capacida-
de para 20 pessoas, além de um 
sistema de cartões magnéticos, 

permitindo acesso exclusivo aos 
andares determinados após um 
cadastro que será obrigatório a 
ser realizado na recepção;

Garagem
O complexo corporativo ofe-

recerá quatro andares de gara-
gem, igualmente com acesso por 
meio de cartões magnéticos - com 
mais de mil vagas para carros, além 
de espaço para motos e bicicletas;

serviços
O DCT terá uma praça de 

eventos, com restaurante; lancho-
nete, cafeteria e um auditório fle-
xível, onde as empresas poderão 
realizar eventos para um público 
de até 200 pessoas;

segurança
Todo o complexo estará sen-

do monitorado por meio de uma 
central fechada de câmeras. Nas 
duas torres, foi adotado pelos ar-
quitetos um revestimento todo 
em ‘pele de vidro’;

meio ambiente
O projeto contempla o con-

ceito com a preocupação com a 
preservação do meio ambiente, 
uma marca e tradição desenvolvi-
das em todos os empreendimen-
tos da Planc. Toda a estrutura das 
duas torres estará integrada à pai-
sagem local, de autoria da paisa-
gista Patrícia Lago, sem agredir a 
natureza.

Torres da Planc têm entrega prevista para o final de 2016 e serão erguidas às margens da BR-230, cada uma com 30 andares 
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Receita dará prioridade a pessoas com doenças graves

Imposto de Renda
Daniel Lima
da Agência Brasil

Brasília - Além dos contribuintes 
beneficiados com o Estatuto do Ido-
so, a Receita Federal dará prioridade 
ao processamento da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física 2013 
para pessoas com doenças graves ou 
deficiência física e mental. Segundo o 
supervisor do Imposto de Renda, Joa-
quim Adir, isso vai permitir que esses 
contribuintes recebam a restituição 

SUS vai prestar 
assistência à 
população em
situação de rua   

Energia gerada do 
lixo depende de 
incentivo para se 
tornar competitiva

Brasília - O Sistema Único de Saú-
de (SUS) conta desde ontem com um 
documento definindo diretrizes para 
garantir o acesso da população em 
situação de rua (PSR) às ações e servi-
ços de saúde pública. As orientações, 
publicadas no Diário Oficial da União, 
foram instituídas pela Comissão Inter-
gestores Tripartite do SUS, integrada 
por representantes dos governos fe-
deral, estaduais e municipais.

As diretrizes foram instituídas 
por meio da Resolução 2, assinada 
pelo ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha; pelo presidente do Conse-
lho Nacional de Secretários de Saúde, 
Wilson Alecrim; e pelo presidente 
do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde, Antonio Carlos 
Figueiredo Nardi. O objetivo é levar 
as ações e serviços de saúde às PSRs, 
visando à melhoria do nível de saúde 
das pessoas que não têm moradia.

A iniciativa -  que busca o “enfren-
tamento das iniquidades e desigualda-
des em saúde” - leva em conta a Política 
Nacional para a População em Situação 
de Rua, instituída pelo Decreto 7.053, 
de 2009, que prevê princípios gerais 
para atendimento à essa população, 
como a promoção dos direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais, culturais 
e ambientais e a responsabilidade do 
Poder Público pela elaboração e finan-
ciamento dessas políticas.

Segundo a resolução, o SUS deve 
promover a articulação das políticas 
públicas e programas na área da saú-
de com as demais políticas públicas 
federais, estaduais, municipais e do 
Distrito Federal.

Rio de Janeiro - O Brasil deve 
aumentar a capacidade instalada de 
produção de energia a partir de re-
síduos sólidos para 282 megawatts 
(MW) até 2039, mas essa utilização 
de eletricidade depende de incentivo 
do governo para se tornar compe-
titiva mesmo ante outras fontes de 
energia limpa, como a eólica e a solar, 
disse ontem o diretor executivo da 
Associação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública e Resíduos Es-
peciais (Abrelpe), Carlos Silva Filho, 
ao apresentar o Atlas Brasileiro de 
Emissões de Gases do Efeito Estufa 
e Potencial Energético na Destinação 
de Resíduos Sólidos.

De acordo com a publicação, o 
país tem atualmente 22 projetos que 
preveem a geração de energia elétri-
ca em aterros sanitários a partir de 
resíduos sólidos, mas apenas dois 
efetivamente comercializam energia, 
o Bandeirantes e o São João, ambos 
no Estado de São Paulo. A capacidade 
instalada dos 22 projetos é 254 MW. 
Para que os demais também deem 
início à produção, segundo Silva Fi-
lho, são necessários investimentos de 
US$ 5 milhões para cada 3 MW de ca-
pacidade, custo que só será atrativo a 
investidores com estímulos públicos. 
“É importante que as autoridades 
percebam que essa energia pode ser 
incorporada ao mix brasileiro”.

Da Agência Brasil

Brasília – Aposentados e pen-
sionistas civis da administração 
pública federal devem fazer re-
cadastramento a partir de hoje. 
Anistiados políticos civis tam-
bém devem atualizar os dados. 
De acordo com o Ministério do 
Planejamento, o recadastramento 
anual vai abranger 710 mil bene-
ficiários. No mês de aniversário, 
essas pessoas deverão compare-
cer a uma das agências do Banco 
do Brasil (BB), da Caixa Econômi-
ca Federal ou do Banco de Brasília 
(BRB), em qualquer local do país, 
para fazer a chamada comprova-

ção de vida. Nesses bancos, estão 
concentrados cerca de 90% do pa-
gamento dos benefícios. Somente 
em março, o ministério espera re-
cadastrar 58 mil pessoas.

Os aposentados, pensionistas 
e anistiados devem apresentar 
um documento oficial de identi-
ficação (Identidade ou Carteira 
Profissional) e o CPF.

O ministério informa que o 
governo vai enviar carta para in-
formar sobre a necessidade de 
fazer o recadastramento. Entre-
tanto, mesmo quem não receber a 
carta de convocação deve ir a uma 
agência de um dos três bancos, no 
mês de aniversário.

Os aposentados, pensionistas 

e anistiados que fizeram aniver-
sário em janeiro e fevereiro deste 
ano vão aguardar 2014 para fazer 
o recadastramento.

Quem não tiver condições de 
ir a uma agência bancária preci-
sará agendar uma visita técnica. 
Isso pode ser feito pelo próprio 
interessado ou por qualquer outra 
pessoa, ligando para a Central de 
Atendimento Alô Segep, pelo tele-
fone 0800 978 2328, ou para a uni-
dade de Recursos Humanos do ór-
gão a que está vinculado. Também 
está à disposição o e-mail recadas-
tramento@planejamento.gov.br.

Quem não se recadastrar nos 
prazos determinados pode deixar 
de receber o benefício. De acor-

do com o ministério, o prazo é o 
mês de aniversário e, vencido esse 
período, haverá mais uma chance 
nos 30 dias seguintes. Se mesmo 
assim não houver comparecimen-
to, o benefício será suspenso até 
que a situação cadastral seja regu-
larizada.

De acordo com o ministério, 
anteriormente o recadastramen-
to estava centralizado na antiga 
Secretaria de Recursos Humanos. 
Como o número de pessoas é mui-
to grande para uma capacidade 
operativa pequena, o sistema fi-
cou inviabilizado. Agora, com a 
parceira com os bancos, foi im-
plantado o novo modelo de reca-
dastramento.

Recadastramento começa a partir de hoje
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Kelly Oliveira
da Agência Brasil

Brasília – A alta da 
inadimplência nos últimos 
anos não está relacionada 
apenas ao crédito farto e à 
falta de educação financeira 
do brasileiro. Estudo divul-
gado ontem pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) revela que a ansiedade e 
a insatisfação com a aparên-
cia estimulam as compras por 
impulso e elevam o risco de 
calote pelos consumidores.

Segundo o levantamen-
to, fatores emocionais são o 
principal motivo que leva os 
brasileiros a consumir sem 
planejamento. Um total de 
85% dos entrevistados ad-
quirem bens por impulso e 
43% admitiram comprar em 
momentos de ansiedade, tris-
teza e angústia.

Os motivos para a an-
siedade são diferentes con-
forme a faixa de renda. Nas 
classes A e B, a ansiedade 
em relação a eventos que 
se aproximam, como festas, 
jantares e viagens, represen-
ta o principal motivo para 
as compras sob impulso. Os 
consumidores das classes C e 
D, no entanto, mencionaram 
a insatisfação com a própria 
aparência e a necessidade de 
exibir um estilo de vida não 
condizente com a renda.

Para a economista res-
ponsável pelo estudo, Ana 
Paula Bastos, o aumento da 
renda e da oferta de crédito 
contribuiu para o aumento 
da impulsividade entre os 
consumidores. “Hoje, a po-
pulação tem acesso a pro-
dutos e bens que não tinha. 
A inserção no mercado de 
trabalho e de consumo gera 

ansiedade e faz as pessoas 
agir por impulso. Em vez de 
ser um entretenimento sau-
dável, a compra gera proble-
mas”, disse.

O estudo detectou ain-
da que o brasileiro, apesar 
de se considerar preparado, 
não sabe lidar com o próprio 
dinheiro. Além do elevado 
percentual de compras por 
impulso, o levantamento 
mostrou que 74% dos entre-
vistados não têm nenhum in-
vestimento, e 42% admitiram 
gastar tudo o que ganham, 
sem poupar nada. Nas classes 
A e B, 28% dos consumidores 
não conseguem guardar di-
nheiro, contra 53% nas clas-
ses C e D.

Comportamento
Em relação ao comporta-

mento durante as compras, a 
pesquisa mostrou que 85% 
dos consumidores pedem 
algum desconto ao compra-
rem à vista. No entanto, a 
prudência não se repete nas 
compras a prazo. 

A maior parte dos en-
trevistados (37%) declarou 
não prestar atenção nas ta-
xas de juros embutidas nos 
financiamentos, consideran-
do apenas o valor mensal da 
prestação. Nas classes C e D, 
a desatenção com os juros é 
ainda mais marcante: 42%, 
contra 30% nas classes A e B.

Segundo a economis-
ta do SPC Brasil, a falta de 
educação financeira ainda é 
um entrave ao consumo. No 
entanto, o brasileiro está dis-
posto a aprender. “O consu-
midor ainda não sabe como 
se precaver, mas a pesquisa 
mostrou que ele quer apren-
der a planejar os gastos, o 
que é positivo. Esse com-

Ansiedade e insatisfação 
elevam o risco de calote 
Wellton Máximo
da Agência Brasil

também nos primeiros lotes.
A opção para a pessoa se decla-

rar deficiente ou portador de doença 
grave está na primeira página do pro-
grama de declaração, liberado pela 
Receita no último dia 25. Segundo 
Adir, a opção já existia na declaração 
do ano passado, mas não garantia ao 
contribuinte prioridade automática – 
era preciso fazer uma requisição para 
ser atendido posteriormente.

O supervisor do Imposto de Ren-

da informou ainda que a Receita Fe-
deral tomou todas as medidas para 
evitar fraudes e casos de pessoas que 
declarem ser portadoras de deficiên-
cia ou de doenças graves apenas para 
receber a declaração nos primeiros 
lotes, juntamente com os idosos.

“A Receita Federal se preparou e 
irá fazer cruzamento de dados para 
identificar casos de pessoas que po-
derão ser beneficiadas ilegalmente. A 
pessoa em situação irregular poderá 

ser chamada e responder criminal-
mente por essa ação”, disse Joaquim 
Adir. O período de envio da Declara-
ção do Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica 2013 começa hoje e termina no 
dia 30 de abril. Os contribuintes que 
entregarem a declaração no início do 
prazo têm a chance de serem os pri-
meiros a receber a restituição. Os lo-
tes regulares de devoluções começam 
a ser liberados em junho. O último lote 
sai em dezembro.

portamento se repete em todas 
as classes”, explicou. Para evitar 
problemas, Ana Paula aconselha 
ao consumidor nunca gastar mais 
do que ganha, evitar despesas su-
pérfluas e guardar dinheiro para 
imprevistos, como desemprego e 
problemas médicos. Em compras 
de alto valor, ela recomenda adiar 
o consumo por alguns meses para 
poder dar entrada maior e dimi-
nuir o número de prestações. Tro-
car dívidas no cartão de crédito e 

no cheque especial, que têm juros 
altos, por empréstimos pessoais 
com juros menores também dimi-
nui o risco de inadimplência.

A pesquisa do SPC ouviu 646 
consumidores em todas as ca-
pitais do país. O número de en-
trevistados em cada cidade foi 
decidido com base no número de 
habitantes em relação à popula-
ção economicamente ativa (PEA). 
O estudo tem margem de erro de 
3,9%.

Foto: Arquivo

Fatores emocionais levam as pessoas a consumirem sem planejamento
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Desembargador Antônio de Pádua Montenegro e Socorro com a aniversariante de hoje, 
desembargadora federal Ana Maria Madruga

Jornalista Iva Veloso, 
Sras. Fátima Gusmão, 
Marlene Duarte, Gra-
cielle Maria Rodrigues e 
Vitoriana Rosa, desem-
bargadora federal Ana 
Maria Ferreira Madruga, 
bióloga Alba Maria Tava-
res, empresários Fernan-
do Antônio Monteiro e 
Zoraide Silveira, bancário 
José Fernandes de Lira, 
executivo Luzimar Dias 
Correia.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com gorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O restaurante Panorâmico, 
do Esporte Clube Cabo Branco vai 
estar mais animado na noite de 
hoje com a realização de mais 
um Assustado promovido pela 
jornalista Ruth Avelino.

  No repertório musical, por 
conta do DJ Zé Marcos, uma se-
leção das melhores baladas dos 
grupos musicais ABBA, Bee Gees, 
Tina Charles,  Donna Summer, 
Boney M, Paralamas do Sucesso, 
Kid Abelha, RPM, Lulu Santos, 
entre outros.

Zum Zum Zum
   O MAG Shopping está agora com o Espaço da Massagem em poltronas 
totalmente automatizadas e com o moderno sistema vending-machine. Cinco 
minutos de massagem custam R$ 5,00.

FOTO: Goretti Zenaide

Presenças bacanas de Delânia e Francisco Xavier de Andrade

Campanha
CELEBRIDADES 

de todo o país atra-
vés das redes sociais 
estão demonstrando 
apoio à campanha SOS 
Seca Paraíba.

Entre essas, o es-
critor Leonardo Boff, 
os cantores padre 
Fábio de Melo, Fafá 
de Belém, Lobão, Zé 
Ramalho, Gaby Ama-
rantos, Margareth Me-
nezes, Elba Ramalho 
e Alceu Valença. Eles 
estão incentivando os 
milhões de brasileiros 
que navegam pela 
internet para subscre-
ver o abaixo assinado 
online da campanha.

“Minha tolerância acabou. 
Não aceito mais ser 
amiga de gente mal 
resolvida e que me ferra 
pelas costas”
TATI BERNARDI

“Pensar que um dia a força 
da tolerância vai trazer 
igualdade, é tolice. As pes-
soas não estão preparadas 
para serem justas”
ZACK BOITRAGO

   Socorro e Plínio Leite Fontes com a família, comemorou ontem em Recife 
o aniversário dela. Hóspedes do Mar Hotel, eles ficam na capital pernambucana 
até o próximo domingo.

O PROJETO 
Esporte Adaptado, 
da UFPB, está com 
inscrições abertas 
para os interessados 
em compor a equipe 
de voleibol sentado, 
que tem coordenação 
da professora Elaine 
Cappellazzo. 

Os atletas que 
podem praticar esta 
modalidade são aque-
les com amputações 
de membros superiores 
ao nível do cotovelo 
e na articulação do 
punho, de caráter per-
manente.

Online

O PRESIDENTE 
DA ALPB,  deputado 
Ricardo Marcelo e o 
diretor executivo da 
Fundação Getúlio Var-
gas, professor Stavros 
Xanthopoylos lança-
ram ontem o Programa 
FGV Online. 

O projeto tem 
por objetivo conceber, 
desenvolver e oferecer 
o Programa de Qualifi-
cação Continuada aos 
servidores do poder 
legislativo.

Arte na empresa
O PAULISTA Francisco Milhorança, radicado há cin-

co anos na Paraíba está com uma exposição no hall da 
Energisa que além de João Pessoa, vai passar também em 
espaços daquela empresa em Campina Grande e Patos.

A mostra faz parte do Projeto Arte na Empresa 
desenvolvido pela Energisa e ficará durante este mês na 
capital paraibana, seguindo após para Patos em abril e para 
Campina Grande em maio.

Adaptado

Jane Lessa, Juliana Steinbach, Alba Tavares (que hoje aniversaria) e Marieta Tavares
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Primavera-verão 2014
ESTÁ MARCADO  para os dias 9 a 12 de abril a 12a 

edição do Minas Trend Preview, um dos principais eventos 
de lançamento de moda do país.

Será no Expominas, em Belo Horizonte, com salão de 
negócios e desfiles que irão mostrar a as novidades para 
a temporada primavera-verão 2013/2014 nos segmentos 
de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias.

A ESTAÇÃO Cabo 
Branco está oferecendo 
hoje, às 17h o Salão Pa-
norâmico da Torre, oficina 
gratuita de ioga. A oficina 
é resultado de uma parce-
ria com o Espaço Yoga, do 
Bairro dos Estados.

Informações no tele-
fones 3214-8303.

Oficina gratuita

   A presidente do TJPB, desembargadora Fátima Bezerra abre hoje 
em Campina Grande, o I Encontro de Diretores de Fórum. Será às 9h no Fórum 
Afonso Campos, reunindo integrantes das unidades judiciárias do Estado.

AINDA FALTA muito 
para chegar o inverno, mas 
as lojas já começam a se 
movimentar para trazer as 
novidades que vão marcar 
a próxima temporada. Mas 
quem quiser aproveitar, as 
promoções de verão ainda 
continuam com força na 
Calzature, no Manaíra.

Promoções

Momento feliz de Zelma Corrêa e Ana Rita Tavares Henriques

FOTO: Goretti Zenaide

Capacitação
O SEBRAE está capacitando vinte agentes de desen-

volvimento regional sustentável e dois supervisores para 
atenderem 600 produtores de caprinos e ovinos em 19 
cidades do Cariri paraibano.

O trabalho tem por objetivo contribuir para a promo-
ção do desenvolvimento econômico-social e fortalecer a 
base produtiva da caprinocultura da Paraíba.
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Seminário vai debater 
violência contra crianças 
em megaeventos
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Setenta e quatro motoristas 
paraibanos terão que voltar ao 
Centro de Formação de Condu-
tores para curso de reciclagem 
porque tiveram o direito de di-
rigir suspenso. As portarias, as-
sinadas pelo superintendente do 
Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran), Rodrigo Carvalho, 
foram publicadas no Diário Ofi-
cial de ontem. De acordo com a 
portaria, o período de suspensão 
varia de um a 12 meses após o 
motorista atingir 20 pontos na 
Carteira Nacional de Habilitação. 
As infrações de trânsito vão do 
não uso do capacete aos flagran-
tes pela chamada “lei seca”.

Os condutores notificados 
sobre as punições por meio des-
ta publicação devem comparecer 
ao Detran para entregar a Cartei-
ra Nacional de Habilitação e pro-
curar um Centro de Formação de 
Condutores, antigas autoescolas, 
a fim de participar do curso de 
reciclagem para o desbloqueio 
da suspensão, após o período 
determinado pela portaria.

Frequentemente, o Detran 
publica as portarias administra-
tivas, que são consequência dos 

processos julgados na assessoria 
jurídica do órgão. Os condutores 
penalizados ainda podem recor-
rer à Junta Administrativa de Re-
cursos de Infrações (Jari).

Conforme informações do 
setor de habilitação do órgão, o 
processo de suspensão tem iní-
cio quando o motorista atinge 
20 pontos na Carteira de Habi-
litação, então, se ele quiser vol-
tar a dirigir tem que passar pelo 
processo e reciclagem exigida 
pelo Departamento Estadual de 
Trânsito.

Dependendo da situação do 
motorista, da gravidade da in-
fração no trânsito e se for reinci-
dente, a pena varia de um mês a 
um ano. O curso tem uma carga 
horária de 30 horas aula e após 
cumprir o prazo de suspensão 
de dirigir o infrator deve ir ao 
Detran mostrar o certificado do 
curso e provavelmente sua situa-
ção será normalizada.

Após a realização do cur-
so o motorista infrator não  se 
submeterá a nenhuma prova, 
nem oral nem escrita, apenas ele 
apresentará a comprovação de 
sua presença no curso de recicla-
gem junto ao Detran. 

Já o motorista que for pena-
lizado com a suspensão de diri-
gir e não participar do curso de 
reciclagem ficará com sua situa-
ção irregular junto ao órgão, e, se 
for flagrado dirigindo responde-
rá na forma da Lei.

13

74 motoristas terão que 
fazer reciclagem para ter 
a Carteira de volta

Detran envia infratores para cursos
cnh SuSPenSa

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Foi publicado no Diário Ofi-
cial de ontem, o edital com o 
resultado final das provas obje-
tivas do concurso público do De-
partamento Estadual de Trânsi-
to (Detran), aplicada no dia 3 de 
fevereiro deste ano. Os candida-
tos classificados para o cargo de 
agente de vistoria estão sendo 
convocados para as provas prá-
ticas, que serão realizadas no 
dia 10 de março.

O edital também traz a lis-
ta com os nomes dos candidatos 
aprovados para os cargos de ana-
lista de sistema e agente de trân-
sito e os nomes dos candidatos ao 
cargo de advogado que terão as 
provas discursivas corrigidas.

O concurso do Detran está 
sedo realizado pela Fundação 
Professor Carlos Augusto Bit-
tencourt (Funcab). Estão sen-
do oferecidas 108 vagas, sendo 
oito para o cargo de advogado, 
dez para analista de sistema, 30 
para agente de vistoria e 60 para 
agente de trânsito.  O número de 
inscritos por cidade foi 8.712 em 
João Pessoa; 1.628 em Campina 

Resultado de concurso é divulgado
candidatoS aProvadoS

Grande; 504 em Patos; 272 em 
Cajazeiras e 162 em Sousa.

De acordo com a Funcab, o 
concurso do Detran-PB inscre-
veu 11.278 candidatos, sendo 
104 portadores de deficiência. 
Só para o cargo de Agente de 
Trânsito, em João Pessoa, se ins-
creveram 6.918 candidatos.

O superintendente Rodrigo 
Carvalho lembrou que este é o 

primeiro concurso público da 
história do Detran da Paraíba e 
que representa a preocupação 
do Governo do Estado em ga-
rantir a quem busca uma vaga 
no mercado de trabalho a for-
ma mais justa e legal de ingres-
so no serviço público. Os salários 
iniciais serão de R$ 978,50 para 
nível médio e R$ 1.957,00 para 
nível superior.

FOTO: Marcos Russo

Este é o primeiro concurso público da história do Detran da Paraíba
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Seminário vai debater violência 
contra crianças em megaeventos

A Rede de Proteção 
Infantojuvenil está com 
inscrições abertas para o 
“I Seminário Estadual de 
Enfrentamento às Viola-
ções de Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes 
em Megaeventos”. O evento, 
promovido pela Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Humano (Sedh), por 
meio do Portal Criança.PB e 
parceiros, será no dia 7 de 
março, a partir das 8h, no 
auditório do Sesi, em João 
Pessoa.

As inscrições poderão 
ser efetuadas no Portal 
Criança.PB, com o down-
load e preenchimento de 
ficha de inscrição e envio 
para o email: criancapb@
gmail.com. As vagas são li-
mitadas.

O objetivo do evento 
é fortalecer o sistema de 
atendimento e proteção 
às crianças e adolescentes 
das violações provenientes 
de grandes eventos, como 
a Copa das Confederações, 
a Copa do Mundo de Fute-
bol, em 2014, o São João e 
as Olimpíadas Esportivas 
de 2016. 

Grandes eventos
A secretária da Sedh, 

Aparecida Ramos, destacou 
a preocupação do Governo 
do Estado com os grandes 
eventos. “Precisamos pro-

Inscrições para o evento, 
que será realizado no dia 7, 
já estão abertas

teger nossas crianças de 
qualquer tipo de explora-
ção sexual nesse período 
de grandes eventos. A gen-
te sabe que a Paraíba não 
é sede da Copa, mas como 
estamos próximo a outros 
estados que serão sede, 
certamente teremos mui-
tos visitantes. Então, a nos-
sa preocupação é fazer com 
que as nossas crianças não 
fiquem expostas. E como 
temos alguma experiência 
nesta área, já estamos fa-
zendo estas ações preventi-
vas”, ressaltou.

Cuidado constante
A secretária lembrou 

que a Sedh vem realizando 
ações para que seja cum-
prido o Estatuto da Crian-
ça e Adolescente (ECA) na 
Paraíba. “Tivemos a cons-
trução do Plano de Enfren-
tamento à Violência, que 
é uma pauta constante na 
secretaria. Também reali-
zamos capacitações para 
técnicos dos Centros de 
Referências Especializados 
de Assistência Social, assim 
como para conselheiros tu-
telares e de direito, com o 
objetivo de proteção à in-
fância e do enfrentamento 
à exploração”.

A secretária Aparecida 
Ramos destacou ainda a 
atuação junto a outras se-
cretarias e o contato com a 
rede hoteleira, para a cons-
cientização de que a prática 
de exploração sexual contra 
crianças e adolescentes é 
crime e com punição grave.  

A Polícia Militar deteve 
em flagrante, no final da ma-
nhã de ontem, dois homens 
suspeitos de participar do 
assalto a um carro forte da 
empresa Preserv, que havia 
acabado de abastecer um cai-
xa eletrônico da Secretaria de 
Estado da Saúde, na Avenida 
Pedro II, Centro de João Pes-
soa.  A dupla, que estava em 
uma moto XRE preta, foi loca-
lizada por policiais do Bata-
lhão de Trânsito na Avenida 
Botto de Menezes, ainda no 
centro da cidade.

“Já havíamos recebido a 
informação do Ciop (Centro 
Integrado de Operações Po-
liciais) sobre o assalto e es-
távamos em rondas quando 
localizamos os dois suspeitos 
que seguiam em alta veloci-
dade. Eles não obedeceram 
a ordem de parar e tentaram 
fugir, entrando em contramão 
e arriscando a vida de outras 
pessoas”, contou o cabo Nor-
mando, do BPTran, que parti-
cipou da ação.

Segundo ele, foram 15 
minutos de perseguição à 
dupla, com o apoio de um 
trio da Ronda Ostensiva Táti-
ca e de Motocicletas (Rotam), 
que foi acionada para dar au-
xílio. Já na altura da Avenida 
Camilo de Holanda, a dupla 
caiu da moto e foi detida. 

Francelino Trajano de Lima, 
20 anos, e um adolescente de 
17 anos foram levados para a 
sede do Grupo de Operações 
Policiais da Polícia Civil, para 
prestar depoimento. Eles fo-
ram reconhecidos por teste-
munhas.

A polícia continua em di-
ligências em busca dos outros 
dois suspeitos, que teriam 
participado do assalto. Com 
eles, estaria a quantia rou-
bada e duas armas utilizadas 
para praticar o crime.

O assalto
Os quatro homens em 

duas motos realizaram o as-
salto na Secretaria da Saúde 
do Estado, na Avenida Dom 
Pedro II, em João Pessoa e 
conseguiram levar R$ 20 
mil. Mesmo os assaltantes 
tendo usado um trabalha-
dor como escudo durante a 
invasão ao prédio, apenas 
um dos bandidos foi ferido 
no braço durante a troca de 
tiros entre eles e o seguran-
ça da empresa Preserv de 
Seguros, que havia acabado 
de chegar a Secretaria para 
abastecer o caixa eletrônico 
do Banco do Brasil. O assal-
to, segundo informações do 
cabo da Polícia Militar Gildo 
Evangelista, aconteceu por 
volta das 10h e deixou os 

funcionários da Secretaria 
em pânico, encerrando o ex-
pediente do dia.

Os bandidos entraram 
logo anunciando o assalto, 
renderam, tomaram as armas 
de dois dos três  vigilantes 
que iriam fazer o abasteci-
mento do caixa e pegaram o 
malote que continha R$ 20 
mil. Quando se preparavam 
para sair, um terceiro vigilan-
te reagiu, sacou a arma e hou-
ve uma troca de tiros. Na fuga 
dos bandidos eles deixaram 
cair as armas que haviam to-
mado dos vigilantes.

Mas além dos assaltantes 
que levavam o malote do Ban-
co do Brasil, outros dois ban-
didos que estavam em outra 
moto abriram fogo contra os 
vigilantes que estavam den-
tro da sala onde fica o caixa 
eletrônico. As balas atingiram 
a porta de vidro central da 
Secretaria espalhando vidros 
por todos os lados.

Bandido ferido
No tiroteio, um dos 

bandidos foi ferido no bra-
ço, mas mesmo assim, eles 
saíram da Secretaria. Uma 
viatura da polícia que estava 
fazendo ronda, localizou os 
dois suspeitos no centro da 
cidade que seguiam em alta 
velocidade.

Presa dupla suspeita de assalto  
a carro forte em João Pessoa

A Polícia Militar de-
teve, na noite de ontem, 
quatro pessoas, entre eles 
dois adolescentes, reco-
nhecidos por testemunhas 
como autores dos dispa-
ros que atingiram quatro 
pessoas no Condomínio 
Amizade, no Valentina, 
na capital.  Wellington 
da Silva, 20 anos, Mikeas 
Izidro Gouveia, 18, e dois 
adolescentes de 16 e 17 
anos foram detidos minu-
tos depois do delito com 
uma espingarda calibre 
12. Eles chegaram a tro-
car tiros com os policiais, 
na comunidade Torre de 

Babel, que fica ao lado do 
local onde as vítimas fo-
ram baleadas.

Conforme o tenen-
te Glauber Madruga do 
Nascimento, do 5º Bata-
lhão, a polícia realizava 
rondas na área quando 
ouviu os disparos vindos 
do Condomínio Amiza-
de. As duas localidades, 
que são vizinhas, teriam 
criminosos rivais. 

“Nos deparamos com 
os autores dos disparos 
na entrada da Babel. Ao 
verem a polícia, eles co-
meçaram a  atirar. Hou-
ve troca de tiros e nós 

conseguimos deter cinco 
suspeitos, sendo que um 
deles foi liberado porque 
não foi reconhecido pelas 
testemunhas”, detalhou 
o tenente Glauber.

Segundo ele, enquan-
to os criminosos eram 
presos na Torre de Babel, 
parte do efetivo foi até o 
Condomínio da Amizade, 
onde foi constatado que 
uma adolescente e três 
crianças (uma de 11 e duas 
de 12 anos) haviam sido 
baleadas. A polícia ajudou 
no socorro às vítimas, que 
foram levadas para o Or-
totrauma de Mangabeira. 

“Até o momento, 
nada aponta que as víti-
mas teriam ligação com o 
tráfico. Segundo as teste-
munhas, os criminosos ati-
raram sem um ‘alvo espe-
cífico’, visando intimidar 
a comunidade vizinha”, 
disse o tenente.  

Na manhã de on-
tem, a guarnição vol-
tou a realizar rondas na 
área das duas comuni-
dades e apreendeu mais 
um revólver. O grupo 
preso foi levado para a 
Central de Polícia para 
realização dos procedi-
mentos cabíveis.

PM prende grupo que baleou 4 pessoas
nO valentina

Os tiros disparados pelos bandidos atingiram uma das portas da Secretaria de Estado da Saúde

Unipê divulga 
3ª chamada 
de aprovados
do ProUni

O Centro Universitá-
rio de João Pessoa (Unipê) 
divulgou, ontem, a lista de 
aprovados na 3ª chamada do 
ProUni (Programa Universi-
dade para Todos) para o se-
mestre 2013.1. Os aprovados 
devem comparecer ao Setor 
de Bolsas da Instituição (no 
Espaço de Vivência Acadê-
mica – EVA) até a próxima 
terça-feira, 5 de março, para 
comprovação dos documen-
tos exigidos, cuja relação está 
no site do ProUni (http://si-
teprouni.mec.gov.br/)

Os convocados foram 
classificados pela nota do 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio). A lista com os 
aprovados está disponível no 
Portal Unipê (www.unipe.br).

Sobre o ProUni
O Programa Universida-

de para Todos (ProUni) foi 
criado em 2004, pela Lei nº 
11.096/2005, e tem como 
finalidade a concessão de 
bolsas de estudos integrais 
e parciais a estudantes de 
cursos de graduação e cursos 
sequenciais de formação es-
pecífica, em instituições pri-
vadas de educação superior.

Para fazer a matrícula, 
é preciso apresentar cópias 
autenticadas dos seguintes 
documentos: Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio, 
Histórico Escolar do Ensino 
Médio, Documento de Iden-
tidade (RG), CPF, Título de 
Eleitor, Comprovante de vo-
tação das últimas eleições, 
Certidão de Nascimento, Car-
teira de Reservista (para ho-
mens) e uma foto 3x4.

Pós-graduação
O Centro Universitário 

de João Pessoa (Unipê) 
está inscrevendo para o 
Curso de Especialização 
em Direito Ambiental. As 
inscrições podem ser fei-
tas pela Internet, no Portal 
Unipê (www.unipe.br). A 
aula inaugural acontecerá 
no próximo dia 13, às 
19h30, na instituição.

A programação do 
“I Seminário Estadual de 
Enfrentamento às Viola-
ções de Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescen-
tes em Megaeventos” de-
verá começar às 8h com 
apresentação cultural.

Os palestrantes da 
manhã serão Angélica 
Goulart, da Secretaria 
Nacional de Promoção 
de Direitos da Criança e 
do Adolescente, órgão 
da Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos, e 
Casimira Benge, coor-
denadora do Programa 
Crescer Sem Violência, 
do Unicef. Ainda pela 
manhã, estão previstas 
as palestras do juiz Ma-
riavaldo Dantas de Araú-
jo, do Conselho Nacional 
de Justiça, e de uma ado-
lescente representante 
da Rede Nacional de Jo-
vens Fórum de Defesa 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (DCA), 
de Pernambuco.

Para a tarde, estão 
previstas palestras da 
Comissão Pró Copa do 
Governo do Estado, da 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa e de Cam-
pina Grande, do procu-
rador-chefe do Ministé-
rio Público do Trabalho, 
Eduardo Varandas, do 
coordenador do Fepeti/
PB, Dimas Gomes da Sil-
va, e da coordenadora 
do Portal Criança.PB, Ja-

naína Araújo. Por último, 
haverá um debate sobre 
estratégias de enfrenta-
mento, terminando nas 
realizações de propostas 
e encaminhamentos.

Parceria
O “I Seminário Esta-

dual de Enfrentamento 
às Violações de Direitos 
Humanos de Crianças e 
Adolescentes em Mega-
eventos” é uma realiza-
ção da Rede de Prote-
ção Infantojuvenil, com 
apoio do Fórum Estadual 
de Proteção e Erradica-
ção do Trabalho Infantil 
e Proteção ao Trabalha-
dor Adolescente (Fepeti/
PB), Fórum Nacional de 
Prevenção e Erradica-
ção do Trabalho Infantil 
(FNPETI).

Também estão na 
realização do evento a 
Rede Margaridas Pró-
-Crianças e Adolescen-
tes da Paraíba (Remar), 
Ministério Público do 
Trabalho (MPT-PB), Se-
cretaria Estadual de De-
senvolvimento Humano 
(Sedh), Portal Criança.
PB; Secretaria Municipal 
de Esporte, Juventude e 
Recreação (Sejer), Centro 
de Apoio Operacional da 
Criança e do Adolescen-
te do Ministério Público 
da Paraíba (Caop-MPPB), 
Tribunal de Justiça, Uni-
cef, Sesi e Agência de Pu-
blicidade MayDay.

Confira programação

Foto: ortilo Antônio



Interpa define plano de trabalho
para a regularização fundiária
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O cronograma de ativida-
des para o trabalho de regula-
rização fundiária, via satélite, 
de aproximadamente 35 mil 
hectares de área territorial 
nos municípios de Lagoa Seca 
e Remígio foi definido na úl-
tima quarta-feira, na sede do 
Instituto de Terras e Plane-
jamento Agrícola do Estado 
(Interpa). O serviço deve co-
meçar no mês de abril, como 
prevê o convênio firmado 
com o Ministério do Desen-
volvimento Agrário. Depois 
de concluída a medição, cerca 
de 2.300 agricultores devem 
receber os títulos definitivos 
de posse e domínio das terras 
nesses municípios.

Na próxima semana, téc-
nicos e gerentes do Interpa 
vão se reunir com represen-
tantes do Incra para acertar 
detalhes da certificação ne-
cessária ao processo. A previ-
são, segundo o presidente do 
Instituto, Nivaldo Magalhães, 
é que o trabalho comece logo 
na primeira semana de abril, 
de forma terceirizada pela 
empresa Espaço – Tecnolo-
gia e Solução Geográfica Ltda, 
vencedora da licitação. “No 
dia 2 de março, vamos fazer 
uma audiência pública com 
o lançamento do serviço em 
Lagoa Seca; no dia seguinte 
estaremos em Remígio para o 
mesmo procedimento. Nossa 
expectativa é que os traba-
lhos de medição das terras 
terminem em setembro”.

Para o trabalho, intitula-
do “Cadastro e Georreferen-
ciamento de Imóveis Rurais 
dos Municípios de Lagoa Seca 

e Remígio-PB”, serão dispo-
nibilizados cerca de R$ 1 mi-
lhão, sendo R$ 905 mil de res-
ponsabilidade do MDA, e R$ 
103 mil da contrapartida do 
Governo do Estado (Interpa). 
“Esse será um dos principais 
trabalhos do Interpa neste 
ano e vai mobilizar todos os 
funcionários do Instituto, já 
que se trata de um modelo 
de referência para muitos 
outros serviços do tipo que 
vão acontecer nos próximos 
anos”, declarou Nivaldo.

O Interpa já desenvol-
veu outros projetos na área 
de georreferenciamento em 
toda a Paraíba. Monteiro foi 
o primeiro município do Es-
tado a ter um trabalho des-
se tipo. Com a regularização 
fundiária, 300 famílias de 
agricultores serão beneficia-
das com os títulos de posse e 
reconhecimento de domínio. 
Um novo acordo deve favore-
cer outras 2.700 famílias, em 
parceria com o Incra e MDA.

 
Medição  
O processo de medição 

de terra via satélite (georre-
ferenciamento) é uma deter-
minação da Lei 10.267/2001, 
do Governo Federal. “Aos 
poucos, estamos colocando a 
legislação em prática, expli-
cando para gestores e socie-
dade em geral a importância 
do georreferenciamento”, dis-
se o presidente do Interpa. “A 
medição por satélite é precisa 
e esclarece dúvidas sobre as 
áreas e divisas das proprie-
dades. 

A gestão municipal tam-
bém é beneficiada, uma vez 
que as políticas públicas pas-
sam a focar nos investimen-
tos que beneficiam a área 
correta do município”.

O serviço deve começar 
em abril, nos municípios 
de Lagoa Seca e Remígio

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da Pesca, 
fará a entrega de palma resistente 
obedecendo a um calendário que 
beneficia todas as regiões. Hoje, a 
distribuição de 250 mil raquetes de 
palma resistente será às 10h, na La-
goa Parque, na cidade de Remígio.

 A entrega da palma em Re-
mígio vai contemplar cerca de 300 
agricultores dos seguintes municí-

pios: Picuí, Esperança, São Sebas-
tião de Lagoa de Roça, Algodão 
de Jandaíra, Lagoa Seca, Casse-
rengue, Arara, Damião, Baraúnas, 
Sossego, Cubati, Areia, Juarez Tá-
vora, Alagoa Grande, Areial, Mon-
tadas, Cuité e Nova Floresta.

 No dia 5 de março, a entre-
ga de palma será no município de 
Monteiro; dia 8, em Piancó; dia 9, 
em Patos; dia 16, Juazeirinho; 20 
de março, em Sousa, e no dia 23, 

na cidade de Soledade.Além da 
distribuição de raquetes, o progra-
ma oferece aos produtores orien-
tação no manejo para o plantio. 

O programa Palma Resistente 
é mais uma ação do Governo do 
Estado para minimizar os efeitos 
nocivos da seca que atinge o reba-
nho nas regiões do Cariri, Sertão 
e Curimataú. A Emepa, Empasa, 
Emater e Interpa são parceiros do 
programa.

Governo inicia hoje a distribuição  
de palma resistente em Remígio

Assaltantes explodiram 
na madrugada de ontem na 
cidade de Livramento, no  
Cariri paraibano, o oitavo 
caixa eletrônico este ano no 
Estado. Desta vez o alvo foi 
uma agência do Bradesco. 
Segundo informações de 
moradores do município, os 

explosivos foram acionados 
por volta das 2h, acordou 
praticamente toda a popu-
lação local e destruíram 
totalmente o terminal de 
atendimento. Eles disseram 
também que após as explo-
sões dois homens foram 
vistos fugindo do local em 
uma moto numa estrada de 
barro em direção ao Estado 
de Pernambuco

Conforme o levanta-
mento do Sindicato dos 
Empregados em Estabe-
lecimentos Bancários da 
Paraíba, a explosão regis-
trada em Livramento foi a 
21a ação criminosa contra 
bancos no Estado este ano. 
Este ano, já foram registra-
dos oito explosões, cinco 
arrombamentos, dois as-
saltos e seis tentativas de 

arrombamento ou explo-
são.

Segundo a polícia, os as-
saltantes conseguiram fugir le-
vando uma quantia em dinhei-
ro cujo valor não foi divulgado. 
Viaturas do 10º Batalhão da 
Polícia Militar realizam buscas 
na região, mas até o meio-dia 
de ontem não havia informa-
ções sobre a captura dos auto-
res do crime. 

Assaltantes explodem agência do 
Bradesco na cidade de Livramento
José Alves
zavieira2@gmail.com

Policiais militares da 2ª 
Companhia do 7º Batalhão, 
sediada em Bayeux, prende-
ram, na madrugada de on-
tem, dois irmãos suspeitos do 
assassinato do ex-presidiário 
Wellington Sales Barbosa. O 
crime aconteceu dentro do 
ginásio de esportes do Alto 
da Boa Vista, no último sába-
do (23). 

Com a ajuda da popula-
ção, a polícia chegou até Davi 
Gomes de Souza, 21 anos, e 
Jacó dos Santos Gomes, 19, 
presos nos bairros do Mário 
Andreazza e Manguinhos. 

Com eles, foi apreendido um 
revólver calibre 38, quatro 
munições do mesmo calibre, 
150 pedras de crack e 314 pa-
pelotes de maconha. 

Conforme o comandante 
da 2ª Cia do 7º BPM, major 
Carlos Magno Fonseca, os ir-
mãos confessaram o crime e 
contaram que um fez a execu-
ção enquanto o outro ficou do 
lado de fora do ginásio, em um 
veículo Celta, para dar fuga. 
Davi Gomes e Jacó dos Santos 
foram conduzidos para a 6a 

Delegacia Distrital, junto com 
material apreendido.

PM prende acusados
de matar ex-presidiário

EM BAYEUX

A distribuição de palma com os agricultores tem como objetivo minimizar os efeitos da seca que atinge o rebanho na Paraíba

Sete das oito Unidades 
Básicas de Saúde da Famí-
lia (UBSF), localizadas no 
município de Lagoa Seca (a 
97 quilômetros de João Pes-
soa) e inspecionadas pelo 
Conselho Municipal de Saú-
de tiveram seus problemas 
resolvidos, com a interven-
ção do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB).

Na última quarta-feira 
(27), a Promotoria de Jus-

tiça da Saúde de Campina 
Grande firmou termo de 
ajustamento de conduta 
(TAC) com a Secretaria de 
Saúde do Município para 
garantir que as irregulari-
dades ainda existentes na 
Unidade Básica de Saúde da 
Família (UBSF) Bela Vista-
sejam sanadas no prazo de 
90 dias.

O TAC foi assinado du-
rante audiência realizada 

pelo promotor de Justiça da 
Saúde, Luciano de Almeida 
Maracajá, o secretário de 
Saúde de Lagoa Seca, Da-
mião Calafange, e o advo-
gado do município, Josedeo 
Saraiva Souza.

De acordo com o pro-
motor de Justiça, no dia 13 
de junho do ano passado, 
foi aberto inquérito civil 
público para identificar 
os problemas existentes 

na atenção básica de La-
goa Seca. “O objetivo des-
te inquérito que resultou 
em termo de ajustamento 
de conduta é melhorar o 
atendimento da população 
carente. Vamos continuar 
fiscalizando e esperar que 
as falhas apontadas sejam 
sanadas no prazo”, disse 
Maracajá.

Depois da instauração 
do inquérito civil público, a 

Promotoria firmou parceria 
com o Conselho Municipal 
de Saúde, para que o órgão 
fiscalizasse as unidades de 
Saúde da Família da cida-
de. Várias irregularidades 
foram encontradas e apon-
tadas em relatórios, que fo-
ram encaminhados ao MP e 
ao secretário de saúde para 
que os problemas fossem 
resolvidos.

O conselho fez reinspe-

ções nos serviços e constatou 
que várias irregularidades 
encontradas anteriormente 
nas UBSF de Monte Alegre, 
Inácia Leal, São José, Amara-
gi, Floriano, Campinote e Al-
vinho haviam sido sanadas, 
restando problemas apenas 
na UBSF Bela Vista, por isso 
a celebração do TAC, que es-
tabelece multa de R$ 500,00 
por cada irregularidade que 
não for resolvida.

Ministério Público soluciona problemas em 7 UBSF
LAGOA SECA

FOTO: Divulgação
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Pela cidade

Assim como o também peemedebista Metuselá Agra, 
Pimentel Filho está de olho no partido que está sendo 
fundado pela ex-senadora Marina Silva. “Não estou restrito 
a isso (o PMDB) aqui. Já somos limitados pela graça de 
Deus, e ser restrito a isso, é demais”, afirmou.

l DesCulPAs

O novato vereador Miguel Rodrigues (PPS) pediu 
desculpas, ontem pela manhã, aos seus pares e à sociedade 
campinense, porque tem mantido uma postura quieta em 
plenário, praticamente sem se manifestar a respeito dos temas 
que são debatidos durante as sessões.

l eM trAtAMeNto 

Miguel Rodrigues afirmou que esse 
comportamento se deve a dificuldades físicas. 
Ele explicou que está com um problema de voz, 
aparentemente na garganta, e por isso precisa evitar 
falar. O vereador garantiu que está se tratando e, 
quando melhorar, vai soltar o gogó.

recuperado 
O tucano Tovar Correia Lima voltou às atividades de 

chefe de gabinete do prefeito Romero Rodrigues, depois de 
estar internado por conta de um acidente de moto ocorrido 
na semana passada. Na queda, Tovar quebrou o pulso e sofreu 
algumas escoriações.

Bolsas

A UFCG abriu inscrições para alunos interessados em 
concorrer a bolsas de estudos do Programa Ciências sem 
Fronteiras para realização de disciplinas e estágios no exterior. 
As vagas disponíveis são para a Áustria, Bélgica, China, 
Finlândia e Irlanda. O programa tem duração e 12 meses e 
cobre os custos de moradia, passagens aéreas, seguro saúde e 
ainda oferece uma bolsa de US$ 300.

Vagas

As inscrições podem ser feitas por alunos 
matriculados em cursos de bacharelado para qualquer 
engenharia além dos cursos de Física, Química, Biologia e 
Geociências. Também há vagas para estudantes de Ciências 
Biomédicas e da Saúde, Computação e Tecnologias da 
Informação; Tecnologia Aeroespacial, Fármacos, Produção 
Agrícola Sustentável e Petróleo.

...e ainda
Gás e Carvão Mineral, Energias Renováveis, Tecnologia 

Mineral, Biotecnologia, Nanotecnologia e Novos materiais; 
Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; 
Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar, Indústria 
Criativa, Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva 
e Formação de Tecnólogos nas áreas e temas listados 
anteriormente.

Pré-seleção

Será realizada análise do histórico escolar; das cartas 
de recomendações; do Currículo Lattes do estudante e 
que tenha concluído no mínimo 20% e no máximo 90% do 
currículo previsto para o curso. E ainda, apresente excelente 
rendimento escolar e declare compromisso de permanecer 
no Brasil pelo mesmo número de meses da concessão da 
bolsa. As inscrições acontecem até o dia 7 de abril.

Mais um

O vereador Pimentel Filho, que orgulha-se de sua 
trajetória no PMDB, surpreendeu ontem ao admitir 
que poderá deixar o partido. Ele reclama que a cúpula 
da sigla não ouve os filiados e diz que fica sabendo 
dos planos da direção da legenda apenas através da 
imprensa.

sem voz

“O partido não escuta (os filiados). Se você perguntar 
a todos os outros, não escuta, não está escutando. Fala-se 
em várias reuniões, vamos fazer isso e aquilo, mas eu escuto 
pelo rádio, pelos jornais”, declarou Pimentel, que rejeitou a 
indicação para liderar o PMDB na Câmara.

sem restrição

Especialista em educação da Unesco 
visita Campus Avançado da UEPB
Unidade educacional está 
instalada no Presídio do 
Serrotão em Campina 

A convite da Pró-Reitoria 
de Extensão e Assuntos Co-
munitários (PROEAC) da Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), o especialista da Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco), professor 
Timothy Ireland, juntamente 
com uma comitiva formada 
por professores, juízes e técni-
cos da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária, visitou, 
na manhã de ontem, o Campus 
Avançado da UEPB, instalado 
no Presídio do Serrotão.

Ele foi acompanhado 
pelas professoras Apareci-
da Carneiro, pró-reitora de 
Extensão e Assuntos Comu-
nitários da UEPB, e Rochane 
Vilarim, pró-reitora adjunta. 
Durante a visita, o professor 
se mostrou encantado com o 
projeto pioneiro no país de-
senvolvido pela Universidade 
Estadual. “É uma iniciativa 
louvável. O espaço é fantásti-
co e a UEPB está de parabéns”, 
comentou o representante da 
Unesco.

A comitiva visitou, incial-
mente, o presídio feminino, 
onde pôde ver de perto as 
oito salas de aula construídas 
no local, berçário, consultório 
médico, sala de visita íntima, 
entre outros equipamentos. 
Em seguida, o grupo se dirigiu 
até a penitenciária masculi-
na, onde visitou o Escritório 
Modelo de advocacia, a futura 
fábrica de pré-moldado, o gal-
pão que foi transformado em 
sala de aula e todas as demais 
dependência da unidade uni-
versitária no presídio.

Timothy Ireland explicou 
que o objetivo da visita foi 
conhecer o campus e ver as 
parcerias que poderão ser fir-
madas para garantir seu ple-
no funcionamento. Ele disse, 
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ainda, que a iniciativa inédita 
no país reúne todas as condi-
ções para desenvolver cursos 
profissionalizantes - fruto de 
projetos de extensão – e, futu-
ramente, cursos superiores. “É 
algo fantástico pensar na ideia 
de ter uma universidade fun-
cionando dentro de um presí-
dio”, elogiou. 

Para a professora Naza-
ré Zenaide, da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), o 
Campus Avançado promove-
rá cidadania e dará condições 
ao apenado que pensar em 
construir uma nova história 
com dignidade. “A UEPB está 
de parabéns. É um projeto de 
grande relevância”, comentou.

Durante a visita, o coor-
denador do programa “Cida-
dania e Liberdade: o eixo é 
trabalho”, Marcone Amorim, 
anunciou que graças ao proje-
to da UEPB a Paraíba foi con-
templada com a implantação 
de um curso permanente de 
corte e costura industrial.  O 
projeto do Ministério da Justi-
ça já foi aprovado e deve fun-

cionar ainda este ano.
Também integraram a co-

mitiva os professores Faustino 
Moura Neto e Raniery Ferreira 
Torres; Ziza Maia, gerente de 
ressocialização da Secretaria 
de Administração Penitenci-
ária; o estudante Armando 
Dantas; o diretor da peniten-
ciária, Manoel Eudes Osório; 
o juiz das execuções penais, 
Fernando Brasilino Leite, en-
tre outras autoridades.

Seis cursos 
Responsável por articu-

lar a visita, a professora Apa-
recida Carneiro, pró-reitora 
de Extensão e Assuntos Co-
munitários da UEPB, disse 
que o Campus Avançado está 
praticamente pronto, restan-
do apenas alguns detalhes de 
acabamento para começar a 
funcionar. Inicialmente, serão 
desenvolvidos projetos de ex-
tensão e, futuramente, os cur-
sos de nível superior. 

Na presença do represen-
tante da Unesco, Aparecida 
Carneiro anunciou a implanta-

ção de seis cursos no Campus 
Avançado: a oficina de leitura, 
o curso Pré-vest solidário, o 
Pré-vest Comunitário, o curso 
de Rádio Comunitária, Horta 
comunitária e um projeto de 
esportes.

Antes mesmo de o Cam-
pus ser oficialmente inaugu-
rado, a UEPB já tem plantado 
ações de cidadania e consegui-
do abrir perspectiva para 60 
apenadas. Fruto de um proje-
to de extensão desenvolvido 
pelo curso de Serviço Social, 
já foram realizados no local, 
nos últimos dois anos, os cur-
sos de cabelereiro, penteado 
e maquiagem, coordenados 
pelo professor Raniery Ferrei-
ra Torres.

O Campus Avançado é um 
projeto pioneiro no Brasil com 
o intuito de promover ações 
socioeducativas nos presídios 
masculinos e femininos, atra-
vés da construção de espaços 
específicos para diversas ati-
vidades. O Campus Avançado 
representa um investimento 
de R$ 1,5 milhão.

O professor Timothy Ireland (E) se mostrou encantado com o projeto pioneiro da UEPB no país

Polícia Civil 
prende segundo 
acusado em 
duplo homicídio

Em cumprimento a mais 
um mandado expedido pela 
Justiça, policiais da Delegacia 
Especializada de Crimes Con-
tra a Pessoa (Homicídios) de 
Campina Grande prenderam, 
na última quarta-feira, José 
Carlos Vieira Belarmino, 26 
anos. Ele é acusado de parti-
cipação no duplo homicídio, 
que teve como vítimas Evan-
dro Venceslau Gomes e Lucia-
no de Brito da Silva, no ano 
passado.       

Os corpos foram encon-
trados no dia 17 de novem-
bro, já em estado de decom-
posição. O corpo de Luciano 
havia sido queimado pelos 
criminosos.       

Após o crime, a polícia 
iniciou as investigações e no 
mês de novembro conseguiu 
localizar e prender o primei-
ro acusado, identificado como 
Wagner Patrício Santos Luiz. 
Os trabalhos continuaram e, 
já com o inquérito concluído, 
a equipe capturou José Carlos 
Vieira Belarmino, acusado de 
ser o responsável pela oculta-
ção dos corpos.

A combinação entre álcool e direção 
ganhou um inimigo mais severo nas últi-
mas semanas: a nova “Lei Seca”.

No entanto, pelo menos em Campi-
na Grande, uma antiga prática ainda in-
comoda a população de alguns bairros. 
É o uso do som automotivo, geralmente 
associado a bebedeiras entre jovens e 
muito barulho.

Pela praticidade na hora de comprar 
a bebida e até por conta da comodidade 
do local, as pessoas têm procurado cada 
vez mais os postos de combustíveis para 
se divertir.

Mas fazer de um estabelecimen-
to comercial um ponto de diversão, na 
maioria das vezes, além de produzir po-
luição sonora, pode provocar acidentes 
mais graves.

Pensando em acabar com essa situ-
ação, a Promotoria de Justiça de Defesa 
do Meio Ambiente de Campina Grande 
oficiou durante a semana o Comando 
do II Batalhão da Polícia Militar e a di-
reção da Sudema (Superintendência do 
Meio Ambiente). O objetivo é combater 
a prática de algazarras, consumo de be-
bidas alcoólicas e poluição sonora patro-
cinados por proprietários de veículos no 

espaço físico pertencente aos postos de 
combustíveis.

O principal alvo é o Posto Dalas, lo-
calizado nas imediações da Praça Cazuza 
Barreto, na Estação Velha, área central 
da cidade.

De acordo com a denúncia encami-
nhada ao Ministério Público, os transtor-
nos causados são praticados, na grande 
maioria, por jovens, que chegam ao local 
motorizados em veículos equipados com 
aparelhos de som potentes ligados. Há, 
indícios, inclusive, de que drogas ilícitas 
estariam sendo consumidas no local.

Outro local que está na lista do 
MPPB é o posto localizado no final da rua 
Índios Cariris, no centro. “Da sexta-feira 
até o domingo não tem quem consiga 
dormir. É um barulho, uma bebedeira, 
uma verdadeira orgia durante todo o fi-
nal de semana. O pior é que a maioria 
dos que frequentam a gente tem certeza 
que não são pessoas de bem”, relatou 
uma aposentada que reside no início da 
Avenida 15 de Novembro, nas proximi-
dades do local. Ela não quis se identificar.

O promotor de Justiça José Eulâmpio 
Duarte explicou que, apesar de a direção 
do estabelecimento já ter acionado os ór-
gãos de segurança da cidade para que as 
providências fossem adotadas, nada foi 
feito, por isso, a intervenção do MPPB.

MP quer combater “paredões” 
nos postos de combustíveis

PoluIÇÃo soNorA eM CAMPINA
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Dilma chega segunda-feira à PB
PRIMEIRA VEZ

Planalto confirmou visita 
da presidente, que cumprirá 
agenda no interior e em JP
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Mesa Diretora da AL vai 
propor fim dos salários 
extras de deputados
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A Câmara Municipal 
de Campina Grande apro-
vou, em sessão realizada 
na manhã de ontem, o Pro-
jeto de Lei Complementar 
001/2013, de autoria do 
Poder Executivo, que conce-
de reajuste de 10% ao piso 
salarial do magistério. A 
matéria recebeu uma emen-
da, proposta pelo vereador 
Olímpio Oliveira (PMDB), es-
tabelecendo que o aumento 
deve beneficiar também os 
servidores inativos da edu-
cação. A emenda dependerá 
da sanção do prefeito. 

“É louvável esse aumen-
to, mas nós percebemos que 
faltou deixar claro no proje-
to que esse reajuste também 
seria extensivo aos aposen-
tados e pensionistas. Eu não 
acho justo que você trabalhe 
a vida toda e, na hora em 
que vem o reajuste, você não 
tem acesso a ele”, comentou 
Olímpio Oliveira.

Na mensagem aos ve-
readores, o prefeito Rome-
ro Rodrigues lembrou que 
“o reajuste concedido pelo 
Governo Federal em 2013 
foi o menor das últimas 
três reposições”. O texto do 
projeto ainda pondera que 
“se o Governo Federal es-
tabeleceu um percentual 
de apenas 7,97%, era de se 
esperar que o Município de 
Campina Grande, que passa 
por um momento difícil, de-
veria, apenas e tão somente, 
repassar aquele percentual, 
que é reflexo do Fundeb”, e 
afirma que “a atual gestão 
não mediu esforços para 
adotar medidas corajosas de 
elevar o percentual estabe-
lecido pelo Governo Federal, 
visando restabelecer uma 
recomposição salarial digna 
do magistério”.

O vereador Napoleão 
Maracajá (PC do B), que é 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Mu-
nicipais do Agreste da Bor-
borema (Sintab), elogiou o 
índice concedido pela pre-
feitura aos professores, mas 
afirmou que o governo pre-
cisa contemplar, também, 
outras categorias da educa-
ção. “A atitude do Executivo 
em repassar o reajuste dado 
pelo Ministério da Educação 
e um pouco mais não deixa 
de ser louvável. 

No entanto, entende-
mos que essa medida tem 
que ser casada com outras. 
Ainda ontem fizemos uma 
assembleia com o pessoal 
de apoio, e os relatos são os 
mais tristes possíveis”, dis-
se Maracajá. Uma das críti-
cas de Napoleão se refere ao 
não pagamento das horas-
-extras aos vigilantes. “Isso 
aconteceu já pelo segundo 
mês, e não tem sentido. Es-
peramos que seja feita uma 
folha complementar para 
corrigir esse problema”, 
complementou o vereador-
-sindicalista.

Pela primeira vez desde 
que entrou em campanha 
eleitoral e assumiu a chefia 
do Executivo nacional, a pre-
sidente Dilma Rousseff (PT) 
desembarcará na Paraíba. A 
assessoria do Palácio do Pla-
nato confirmou ontem que a 
presidente cumprirá agenda 
no Estado na próxima segun-
da-feira. 

Às 10h30, Dilma partici-
pará da cerimônia de entre-
ga de 576 unidades habita-
cionais, em João Pessoa. Os 
imóveis foram construídos 
através do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, do Gover-
no Federal. O evento será re-
alizado na Rua José Dantas 
de Almeida, no bairro Jardim 
Veneza, na capital.

Às 16h, a presidente via-
ja ao interior do Estado para 
visitar obras do Canal Adutor 
Vertente Litorânea, no muni-
cípio de Itatuba, no Agreste 
paraibano.

 A assessoria de Dilma 
disse que a presidente vai 
cumprir pauta administrati-
va com a Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa e com o 
Governo do Estado.

Na cidade de João Pes-
soa, o prefeito Luciano Car-
taxo também confirmou a 
visita da presidente. Segun-

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

Dilma Rousseff visita o Estado da Paraíba pela primeira vez desde que se lançou candidata à Presidência da República

A reitora da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Margareth Diniz, 
apresentou ontem relatório 
da auditoria feita na institui-
ção. Entre as irregularidades 
encontradas, a mais grave foi 
com relação à situação de 59 
convênios, além de um débi-
to com o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama) decorrente de uma 
multa que não foi paga.

O relatório foi apresen-
tado durante reunião com o 
Conselho Universitário (Con-
suni). Na ocasião, a reitora 
apresentou uma proposta 
destinada a promover eco-
nomia de gastos em todos 
os setores da instituição. A 
intenção é buscar atender a 
uma exigência do Governo 
Federal e possibilitará atin-
gir perspectiva de reforço 
orçamentário futuro para a 
UFPB. 

“Não houve prestação de 
contas de 59 convênios com 
prazos de vigência encerra-
dos (86,76% de um total de 
68 contratos)”, informou a 
reitora, e acrescentou que 
também foi encontrado um 
valor de multa aplicada em 
2008 pelo Ibama, não qui-
tada dentro do prazo deter-
minado, que sofreu elevação 
significativa (dobrou) de 
valor, e não foi paga, o que 
motivou a inclusão da UFPB 
no Cadastro Informativo dos 

Créditos não Quitados do Se-
tor Público Federal (Cadin).

Ainda durante reunião 
do Consuni, foi distribuído 
um Guia de Boas Práticas do 
Servidor elaborado pelo Pro-
jeto Esplanada Sustentável 
do Governo Federal. O guia 
tem a finalidade de incenti-
var órgãos e instituições pú-
blicas federais a adotarem 
modelo de gestão organiza-
cional e de processos estru-
turado na implementação 
de ações voltadas para o uso 
racional de recursos finan-
ceiros e naturais.

Ao ler o relatório dos 
cem primeiros dias de ges-
tão, a reitora Margareth Di-
niz disse que a atual gestão 
encontrou a Pró-Reitoria de 
Planejamento da UFPB par-
cialmente desestruturada: 
sem memória digital e com o 
setor de Planejamento com-
pletamente desmontado. 

A reitora acrescentou 
que, na Coordenação de Or-
çamento (Codeor), não hou-
ve problemas de transição 
ou de continuidade. “Porém, 
a ausência de uma interação 
estrutural entre as coorde-
nações da Proplan, provoca 
dificuldades para apropria-
ção e posterior disseminação 
à comunidade universitária, 
das informações referentes 
ao orçamento institucional. E 
a desconexão com o NTI gera 
dificuldades para a produção 
de indicadores”.

do Cartaxo, Dilma Rousseff 
estará ao seu lado na en-
trega de 576 apartamentos 
pelo programa “Minha Casa, 
Minha Vida”, do Governo Fe-
deral.  “Será uma satisfação 
imensa poder entregar estas 
moradias ao lado da presi-
dente Dilma, que tem apos-
tado nesse programa de ha-
bitação e tornado os sonhos 

da casa própria realizados 
em todo o país”, destacou o 
prefeito.

As 576 unidades habi-
tacionais foram distribuídas 
em 36 blocos e subdivididas 
em três condomínios deno-
minados de Jardim Veneza I, 
II e III. Cada condomínio con-
ta com 192 unidades habita-
cionais, sendo 16 unidades 

por bloco. Os apartamentos 
têm 42,20 metros quadrados 
(m²) de área privativa e con-
tam com sala de estar/jantar, 
dois quartos, um banheiro 
social, cozinha e área de ser-
viço. As medições de água e 
energia serão individualiza-
das por unidade.

“Estamos entregan-
do moradias de qualidade 

acompanhadas de toda a 
infraestrutura necessária. 
As famílias vão contar com 
Unidade de Saúde, escola e 
creche nas proximidades, 
além de toda a pavimenta-
ção, iluminação, espaço para 
coleta de lixo e urbanização”, 
destacou a secretária muni-
cipal da Habitação, Socorro 
Gadelha.

Garantia de um voo in-
ternacional para João Pessoa, 
perspectiva de investimen-
tos no Porto de Cabedelo e 
divulgação internacional das 
festas juninas da Paraíba. 
Este foi o saldo da viagem 
do vice-governador Rômulo 
Gouveia a Brasília, na última 
quarta-feira, onde cumpriu 
pauta administrativa em mi-
nistérios e política no Con-
gresso Nacional.

Acompanhado do secre-
tário estadual de Turismo e 
Desenvolvimento, Renato Fe-
liciano; da presidente da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino; e do 
secretário de Representação 
da Paraíba no Distrito Fede-
ral, Moacir Carneiro, Rômu-

lo esteve em uma audiência 
com o presidente do  Insti-
tuto Brasileiro (Embratur), 
Flavio Dino. No encontro, fi-
cou definido  que a Paraíba 
deve ganhar um voo charter 
entre Buenos Aires, capital da 
Argentina, e João Pessoa, nos 
meses de dezembro, janeiro, 
fevereiro e março. Também 
ficou garantido que o Estado 
receberá, em junho, um fam-
press com jornalistas france-
ses e italianos para visitarem 
conhecer os festejos juninos.

A Paraíba também pode 
receber novos voos nacio-
nais em João Pessoa e Cam-
pina Grande.

No Ministério da Pesca, 
Rômulo teve uma audiência 
com o secretário executivo, 

Átila Maia, e discutiram in-
vestimentos no Porto de Ca-
bedelo e a potencialização do 
terminal pesqueiro.

À noite, Rômulo encon-
trou-se com o presidente na-
cional do PSD, Gilberto Kas-
sab, no escritório do partido 
em Brasília. Mais cedo, o vi-
ce-governador se reuniu com 
o líder do PSDB na Câmara 
Federal, Carlos Sampaio (PS-
DB-SP), e com o deputado 
Eduardo Gomes (PSDB-TO), 
primeiro-secretário da Mesa 
da Câmara.

O vice-governador tam-
bém esteve com o presidente 
eleito da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Marcus Vinícius, 
e confirmou presença na pos-
se da OAB, no dia 12 de março.

FOTO: Antônio Cruz/ABr

Prefeitura de CG 
concede reajuste 
salarial de 10% 
aos professores

Reitora faz um balanço 
dos cem primeiros dias

Vice-governador garante voo 
internacional para João Pessoa

UFPB

Rômulo Gouveia cumpriu vários compromissos administrativos e políticos em Brasília
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Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande
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GERAL

Mesa Diretora apresentará 
terça-feira projeto que 
acaba com “ajuda de custo”

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Depois que a Câmara 
dos Deputados aprovou, na 
última quarta-feira, o fim do 
benefício anual do 14º e 15º 
salários para os parlamen-
tares, a Mesaa Diretora da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) decidiu apre-
sentar projeto de resolução 
propondo o mesmo para os 
deputados estaduais. 

O projeto será apresen-
tado na próxima terça-feira. 
A nova resolução tem que ir 
para votação em plenário e, 
para isso, se faz necessária 
a presença de 19 deputados. 
Já a aprovação se dará por 
maioria simples em turno 
único. A votação será aber-
ta, ou seja, os parlamentares 
vão expor os seus votos.

A propositura que será 
apresentada na próxima 
terça-feira extingue o arti-
go 4º da Resolução nº 522 
de 23 de janeiro de 1995. A 
Mesa Diretora justifica que o 
Congresso Nacional aprovou 
o fim do pagamento dos 14º 
e 15º salários e que nenhum 
trabalhador brasileiro rece-
be este tipo de benefício.

“Desde o ano passado 
que a nossa intenção era ex-
tinguir o 14º e 15º salários. 
Essa é uma medida coerente, 
pois além de conter despe-
sas, vai dar mais transpa-
rência ao Poder Legislativo. 
O parlamentar tem que ser 
remunerado, mas não de for-
ma excessiva”, argumentou 
o presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, depu-
tado Ricardo Marcelo (PEN).

Cenário nacional
Segundo a decisão da 

Câmara dos Deputados, a 
partir de agora, os deputa-
dos e senadores só recebe-
rão salários extras ao assu-
mir e deixar seus mandatos 
no Congresso, o que aconte-
ce, em regra, a cada quatro 
anos. A votação aconteceu 
numa tentativa do presiden-
te, Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN), de tentar me-
lhorar a imagem da Casa.

O benefício de salários 
extras para os parlamenta-
res, chamados internamente 
de ajuda de custo, começou 
em 1938. Em alguns períodos 
ocorria o pagamento também 
quando haviam convocações 
extraordinárias para traba-
lho em julho e janeiro, o que 
levou ao pagamento de até 
19 salários em um mesmo 
ano. Atualmente, o benefício 
era pago no início e no fim de 
cada ano.

A proposta aprovada é 
de autoria da atual minis-
tra da Casa Civil, Gleisi Ho-
ffmann, e foi aprovado pelo 
Senado em maio do ano pas-
sado. Na Câmara, a proposta 
ficou parada por meses na 
Comissão de Finanças e Tri-
butação, o que permitiu o pa-
gamento do benefício no fi-
nal do ano passado e na folha 
de pagamento deste mês. O 
fim do 14º e do 15º salários 
representará uma economia 
anual de R$ 27,41 milhões 
para a Câmara e de R$ 4,32 
milhões para o Senado nos 
anos do mandato em que não 
houver o pagamento. O de-
creto legislativo precisa ain-
da ser promulgado e publi-
cado no Diário do Congresso 
para entrar em vigor.

A bronca de Trócolli 
e a queixa de Gervásio

A deputada Daniella Ri-
beiro (PP) usou a tribuna da 
Assembleia para cobrar dos 
bancos em funcionamento 
na Paraíba a instalação de 
dispositivos que inutilizem 
eficientemente as cédulas 
no caso de violação de cai-
xas eletrônicos, conforme 
estabelece a lei 9.541/2011. 
A fala da deputada foi moti-
vada pelos recentes registros 
de explosões no interior da 
Paraíba.

Daniella alega que se os 
bancos adotarem medidas 
mais rigorosas para inutili-
zação das notas, os ataques 
aos caixas eletrônicos devem 
diminuir significativamen-
te. Ela também cobrou que 
o Procon Estadual atue com 
mais agilidade na fiscaliza-
ção aos estabelecimentos 
bancários para o cumpri-

mento da lei.
A parlamentar é a 

autora da Lei Estadual 
9.541/2011, que foi sancio-
nada há mais de um ano, e 
obriga as agências bancá-
rias a providenciarem esses 
dispositivos como forma de 
coibir as sucessivas explo-
sões a caixas eletrônicos na 
Paraíba.

“Há uma série de as-
saltos e explosões de caixas 
eletrônicos em cidades do 
interior da Paraíba, princi-
palmente nas que têm efeti-
vo policial reduzido. Já temos 
uma lei em vigor que contri-
bui para inibir este tipo de 
ação e pedimos que o Procon 
visite as agências e confira 
se a lei está sendo cumprida 
e, se for necessário, aplique 
as penalidades necessárias”, 
lembrou.

A deputada também 
elencou outros transtornos 
decorrentes da ação dos 

bandidos nos caixas eletrôni-
cos, lembrando que quando 
acontece uma explosão em 
um município pequeno, até o 
comércio local é impactado. 

“Entendemos que esta 
deve ser uma luta coletiva, 
em que o poder público e as 
instituições financeiras de-
vem estar unidos. Existe uma 
lei que ajuda a combater esse 
crime e o que nós precisa-
mos é que ela seja cumprida”, 
destacou.

Atualmente, o mecanis-
mo mais comum utilizado 
pelos estabelecimentos ban-
cários é o dispositivo que 
mancha as notas quando os 
caixas são estourados. Po-
rém, as quadrilhas já estão 
conseguindo lavar as cé-
dulas, o que requer novos 
meios mais eficientes para 
impedir que os criminosos 
fiquem com o dinheiro útil e 
sejam desestimulados a faze-
rem novos ataques.

FOTO: Arquivo

Começam hoje as inscri-
ções para o processo seletivo 
de conciliadores do Juizado 
Especial Federal da Vara de 
Patos, no Sertão do Estado. 
O edital foi divulgado ontem 
pelo juiz federal Rosmar Ro-
drigues de Alencar, titular da 
14ª Vara.

 De acordo com o edital, 
as inscrições serão realiza-
das até o dia 11 de março, 
visando o preenchimento 
de dez vagas de conciliador, 
bem como a formação de ca-
dastro de reserva até o 20º 
classificado. Para se inscre-
ver, o candidato deverá pre-
encher requerimento que es-
tará à disposição na sede da 
Justiça Federal em Patos, na 
Rua Bossuet Wanderley, 649, 
Bairro Brasília, e entregá-lo 
juntamente com os docu-
mentos exigidos.

AL propõe fim do 14º e 15º salários
EFEITO DOMINÓ

Deputada cobra dos bancos 
cumprimento de lei estadual

MAIS SEGURANÇA

Deputados paraibanos também devem perder o benefício anual dos dois salários extras

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com  

Retomando uma pro-
positura que não chegou a 
ser apreciada em sua últi-
ma estada na Assembleia 
Legislativa da Paraíba, em 
2009, a deputada Iraê Lu-
cena (PMDB) vai apresen-
tar em breve um Projeto de 
Resolução para a criação da 
Procuradoria Especial da 
Mulher.

“A criação de uma pro-
curadoria parlamentar da 
mulher é de suma impor-
tância para esta Casa e aten-
deria a uma recomendação 
nacional feita pelo Fórum 
de Mulheres Suprapartidá-
rias. A medida foi aprovada 
na Câmara dos Deputados 
em 2009 e a Procuradoria 
já foi implantada lá. Muito 
em breve, o Senado deve 
fazer o mesmo”, destacou a 
deputada, que compõe um 
universo de seis mulheres 

no parlamento estadual.
Como o Projeto de Re-

solução 063 foi apresen-
tado, mas nunca levado à 
discussão pelos deputados 
à época, Iraê Lucena espera 
que os demais parlamen-
tares olhem para ele com 
atenção e aprovem a cria-
ção da Procuradoria Espe-
cial.

“Esse seria um impor-
tante espaço na Casa para 
lutarmos pelos direitos das 
mulheres. Seria ainda mais 
significativa sua aprovação 
nas proximidades do oito 
de mês de março, quando 
é comemorado o Dia Inter-
nacional da Mulher. Temos 
que admitir que, apesar das 
conquistas já obtidas, ainda 
há muito a ser feito e a pro-
curadoria será um instru-
mento essencial nesta luta”, 
defendeu a deputada. (TT)

Iraê propõe criação de 
procuradoria da mulher

ASSEMBLEIA Começam hoje 
inscrições para 
vagas de juiz 
conciliador

A noiva da vez

O ex-prefeito Luciano Agra virou uma espécie de ‘a noiva da vez’ da 
política da Paraíba, uma vez que todos andam lhe oferecendo legenda. O 
ex-prefeito já disse que deseja participar das eleições no próximo ano e 
por isso todos lhe querem como filiado. O PTB lhe ofereceu filiação, o PT 
fez a mesma coisa e assim Agra vai valorizando seu passe na política do 
Estado. 

Cuidado para o corpo não ser maior do que a sombra...

Uma frase

“Não tenho nada contra Wilson Santiago, agora é preciso saber se 
ele vem para o governo para ocupar um lugar de destaque, temos que ver, 
até porque temos outras alternativas que estão no projeto há mais tempo, 
a exemplo do senador Cícero Lucena, que pode competir a reeleição, do 
deputado Ruy Carneiro, que também pode disputar o Senado, ou até mesmo o 
vice-governador Rômulo Gouveia, ou seja, temos outras alternativas antes de 
Wilson Santiago e isso tem que ser analisado”.

A frase acima é do senador Cássio Cunha Lima. 

De olho...

O senador Efraim Morais (Democratas) não é de fazer pressão, 
mas trabalha silenciosamente para que o seu partido faça parte 
da chapa majoritária do governador Ricardo Coutinho (PSB). Efraim 
está de olho em duas vagas: na de senador e na de vice. Mas, se 
perguntado sobre participação na chapa, ele sai pela tangente, como 
todo bom político: “O Democratas não é problema para a formação da 
chapa de Ricardo nem impõe condições”, diz ele. 

O ex-senador sabe que em política não cabe 
açodamento.

O deputado Trócolii Júnior (PMDB) tem, entre 
outras qualidades de cidadão, uma que salta aos 
olhos: a sinceridade com que trata os assuntos que 
dizem respeito à sua pessoa ou à sua atividade 
política. Ontem, no período da manhã, ele foi à 
tribuna da Assembleia Legislativa e botou o dedo na 
ferida, chamando a atenção da direção do PMDB da 
Paraíba. 

O deputado se referia aos últimos episódios do 
PMDB da Paraíba, que começaram com a eleição para 
o Diretório Estadual, passaram pelo ex-deputado 
Wilson Santiago (que ameaça deixar o partido) e 
chegaram à escolha do deputado Raniery Paulino 
em detrimento do também deputado Gervásio Maia 
Filho. 

Numa manobra realizada às escondidas (como 
toda manobra que se preze), a bancada do PMDB na 
Assembleia Legislativa afastou o deputado Gervásio 
Maia Filho da presidência e escolheu o deputado 
Raniery Paulino para o seu lugar. 

Gervásio Maia não esconde de ninguém o 
constrangimento por saber do seu afastamento da 
liderança depois que Raniery foi anunciado como líder 
do partido na Casa de Epitácio Pessoa. 

Ontem, o deputado Trócolli Júnior foi à tribuna 
defender Gervásio Maia. E bateu em um ponto crucial 
ao falar sobre a contribuição que a família Maia deu ao 
PMDB. Na verdade, os Maia são ligados a um mesmo 
grupo político desde o PSD antigo. 

Passaram pelo MDB no período da ditadura 
(quando era difícil ser filiado a esse partido) e 
chegaram ao PMDB ao lado do senador Humberto 
Lucena, Ronaldo Cunha Lima, Antônio Mariz e outros 
expoentes do partido. 

Por falta de visão da sua direção, o PMDB da 
Paraíba, neste momento atual, tem tido dificuldades 
em tratar com filiados menores e com suas 
lideranças. 

O deputado Gervásio Filho podia deixar a 
liderança do PMDB na Assembleia Legislativa sem 
nenhum constrangimento. Era bastante que o 
comando do partido lhe dissesse que haveria rodízio 
com o deputado Raniery. 

Mas Gervásio se sentiu apunhalado pelas costas 
e essa é sua mágoa. Por isso, Trócoli foi em socorro do 
colega.
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Renan Calheiros e Henrique 
Alves se reuniram ontem 
para definir a pauta

Congresso marca para terça-feira 
votação dos royalties e Orçamento

Brasília - O Congresso 
tentará votar os vetos da pre-
sidente Dilma Rousseff ao 
Projeto de Lei dos Royalties e 
o Orçamento de 2013 na pró-
xima terça-feira (5), às 19h. A 
decisão foi anunciada há pou-
co pelos presidentes do Sena-
do, Renan Calheiros (PMDB-
-Al), e da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), 
um dia depois de o Supremo 
Tribunal Federal derrubar a 
liminar que determinava a 
votação por ordem cronoló-
gica dos vetos.

De acordo com Calhei-
ros, primeiramente será 
pautado o veto aos royalties 
e, em seguida, o Orçamento. 
“O processo legislativo não 
pode ficar pela metade. Va-
mos votar. Nossa preocupa-
ção é como melhor conduzir 

a sessão do Congresso Nacio-
nal. Vamos seguir o regimen-
to e vamos votar”, disse.

“Sou otimista e acho que 
essa votação será simplifica-
da. Nosso trabalho é  que essa 
votação seja simples e respei-
tada”, frisou Henrique Alves.

Sobre os demais vetos, 
Renan Calheiros disse que a 
pauta de votação será defi-
nida, posteriormente, depois 
de discussão com os líderes 
das sua Casas. Ele adiantou 
que dos mais de 3 mil vetos 
pendentes de análise pelo 
Congresso, 1.468 podem ser 
considerados prejudicados, 
ou seja, sem eficácia.

“Na sequência, vamos 
decidir sobre os vetos. 1.468 
vetos podem ser considera-
dos prejudicados, ressalvan-
do claro o direito de recursos 
em plenário. Vamos fazer 
tudo para simplificar esse 
processo de apreciação de 
vetos. Nossa preocupação é 
como melhor conduzir a ses-
são do Congresso Nacional”, 
frisou Renan,

Porém, os parlamentares 
da bancada do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo, estados 
produtores de petróleo, pro-
metem dificultar a votação. 
“Vamos para a guerra. Vamos 
obstruir de todas as formas 
essa votação, porque não exis-
tem vetos mais importantes 
do que outros e essa decisão 
(de votar o veto dos royalties) 
é inconstitucional”, disse o 
deputado Alessandro Molon 
(PT-RF). Ele foi o autor do re-
querimento encaminhado ao 
Supremo para que a análise 
dos vetos fosse feita em ordem 
cronológica.

“Há uma clara maioria 
dos Estados não produtores. 
Vamos lutar até o último mo-
mento, mas sabemos que te-
remos uma batalha inglória. 
Se perdermos no plenário do 
Congresso, vamos entrar com 
ADI [Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade] no Supremo”, 
disse o senador Lindbergh Fa-
rias (PT-RJ).

Governador do Espíri-
to Santo, Renato Casagrande 
(PSB) disse ter “certeza” que o 
Supremo vai garantir o direito 
de maior arrecadação aos Es-
tados produtores.

“Não perdemos a guer-
ra porque tenho certeza os 
nossos direitos. Vamos tentar 
fazer com a que a política seja 
vitoriosa aqui no Congresso, 

mas sabemos que há ampla 
maioria dos parlamentários 
contrários a essa posição”, 
afirmou.

Indagado sobre a possi-
bilidade das bancadas do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo 
tentarem “tumultuar” a vota-
ção, o presidente da Câmara, 
Henrique Alves, disse acredi-
tar que a sessão será simples.  

“Se possível vamos votar 
o veto e o Orçamento na mes-
ma sessão e se não for possí-
vel ficará para quarta-feira. 
Sou otimista, acho que vai ser 
uma votação simplificada”,  
assinalou.

Decisão do STF
Apesar dos votos dos mi-

nistros Marco Aurélio, Celso 
de Mello e Joaquim Barbosa, 
que acompanharam o relator 
Luiz Fux, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) derrubou 
na quarta-feira a liminar que 
obrigava o Congresso a apre-
ciar os vetos presidenciais em 
ordem cronológica. 

O resultado final foi de 6 
a 4, contra a decisão de Fux, 
tomada em mandado de se-
gurança impetrado no ano 
passado pelo deputado Ales-
sandro Molon (PT-RJ), visando 
impedir o exame no Congres-
so do veto parcial da presi-
dente Dilma Rousseff à Lei dos 
Royalties.

Ameaça de obstrução

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Após decisão do STF, 
vetos presidenciais 
vão entrar na pauta de 
votação do Congresso

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de lanches, destinadas a 

diversas secretarias do município, Data e Local 15/03/2013, às 09:30 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Fevereiro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 17/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, 

destinados a promoção de eventos do município, Data e Local 15/03/2013, às 10:30 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Fevereiro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 21/2013
OBJETO: Aquisição de uma máquina pesada, tipo retro escavadeira, nova, destinada ao mu-

nicípio de São Domingos. Data de abertura: às 08:00 horas do dia 13 de Março de 2013. Edital 
e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 28 de Fevereiro de 2013.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2013
OBJETO: Aquisição de veículos zero km (novos), destinada ao município de São Domingos. Data 

de abertura: às 09:00 horas do dia 13 de Março de 2013. Edital e informações na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 28 de Fevereiro de 2013.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

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

atividades do município. O pregoeiro comunica aos interessados que a abertura sessão pública 
marcada para o dia 05/03/2013, será prorrogada para o dia 13/03/2013, às 10:00 horas.

São Domingos – PB, 28 de Março de 2013.
Eudes Leite de Sá Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 15 de Março de 
2013 as 11:00 horas, tendo como objetivo: aquisição de pneus, câmaras e protetores destinados a 
manutenção dos veículos da frota municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, na Rua Cap. Pedro Moreira, 15 – Centro, Cacimba 
de Dentro/Pb. Maiores informações através do telefone/ (083) 3379-1045.

Cacimba de Dentro, 28 de Fevereiro de 2013.
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2012

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 PARELHAS GAS LTDA CNPJ 24.206.617/0016-02 no 
valor total de R$ 979.474,60. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 28 de fevereiro 
de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor de CLARIT COMERCIAL LTDA CNPJ 02.898.097/0001-27 no valor 
total de R$ 28.508,40, SILVA & LOPES LTDA CNPJ 09.179.328/0001-91 no valor total de 9.771,75, 
PAULO PONTES DA SILVA ME CNPJ 03.36.134/0001-02 no valor total de R$ 5.513,85, GEILSA LIMA 
CAVALCANTE ME CNPJ 01.823.326/0001-81 no valor total de R$ 4.645,70 e RAIMUNDO ADELMAR 
FONSECA PIRES CNPJ 07.526.979/0001-85 no valor total de R$ 13.683,84. Demais informações 
83-3372-2246. Cuité – PB, em 28 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2012

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 PARELHAS GAS LTDA CNPJ 24.206.617/0016-02 no valor total de R$ 
979.474,60. 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 28 
de fevereiro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 
desta licitação em favor das empresas CLARIT COMERCIAL LTDA CNPJ 02.898.097/0001-27 
no valor total de R$ 28.508,40, SILVA & LOPES LTDA CNPJ 09.179.328/0001-91 no valor total de 
9.771,75, PAULO PONTES DA SILVA ME CNPJ 03.36.134/0001-02 no valor total de R$ 5.513,85, 
GEILSA LIMA CAVALCANTE ME CNPJ 01.823.326/0001-81 no valor total de R$ 4.645,70 e RAI-
MUNDO ADELMAR FONSECA PIRES CNPJ 07.526.979/0001-85 no valor total de R$ 13.683,84. 
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 28 de 
fevereiro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE DISPUTA DE LANCES – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB, torna público que a disputa verbal de lances do 
Pregão Presencial 011/2013, que tem como objeto o sistema de registro de preços para aquisição 
de medicamentos para o hospital municipal de cuité e unidades de saúde será realizada no dia 
11/03/2013, as 09:00 na sala de reuniões da CPL. Informações contatar pelo telefone (83) 3372-2246.

Cuité/PB, em 28 de fevereiro de 2013. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial.

PRISCILA SANTOS DO NASCIMENTO – CNPJ/CPF Nº 007.859.374-39, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para  
Pesquisa Nº 291/2013  em João Pessoa, 31 de janeiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Lavra experimental de areia em terra firme ,referente ao processo DNPM nº 846.338/2007 na 
águas turvas Município:  SANTA RITA - PB. Processo: 2012-004823/TEC/LOP-0060

COMUNICADO – CDM – CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ 
Nº 09.122.605/0001-20, e IE Nº 16.155.415-6, registra o extravio de um (01) livro de registro de 
inventário, número 01/2008, conforme Certidão datada de 25 de fevereiro de 2013

DN CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.956.816/0001-70, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 451/2013 
em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2013–Prazo: 730 dias.Para a atividade de: Edificação multifa-
miliar com 02 unidades habitacionais autônomas na Rua Antônio José de Morais  QD.203 
LT. 256 – Paratibe Município: João Pessoa PB. Processo: 2012-008710/TEC/LO-1837

ENGENHO NOVO E BEATRIAZ AGROINDUSTRIAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.737.136/0001-68 
, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação para Pesquisa nº  4745/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação engarrafamento e comercialização de cachaça no 
Engenho Novo e Beatriz –zona rural – Município: ALAGOA NOVA – PB. Processo: 2012-007319//
TEC/LOP-0070

MARCOS ANTÔNIO BEZERRA PEREIRA – CNPJ/CPF Nº 424.479.254-68, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 270/2013 em João Pessoa, 29 de janeiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Trio 
elétrico (veículos Agrale/1600,placa MND 0696/PB) em toda cidade Município: João Pessoa – PB. 
Processo: 2012-008919/TEC/LO-4395

MARCOS ANTÔNIO BEZERRA PEREIRA JÚNIOR  –CNPJ/CPF Nº 076.684.914-73,torna  pú-
blico que a SUDEMA –Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
operação nº 269/2013 em João Pessoa, 29 de janeiro de 2013 – Prazo; 730 dias. Para a atividade 
de:Trio elétrico (veiculo Agrale/1800,placa MNT 8299/PB) em toda cidade  Município: João Pessoa 
– PB. Processo: 2012-009047/TEC/LO-4440

JJM HOSPEDAGEM LTDA – CNPJ Nº 08050.169/0001-68, torna público que a SUDEMA -Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3075/2011, 
em João Pessoa, 9 de dezembro de 2011 – Prazo: 730 dias. Para  a atividade de: Hotelaria  e 
Pousada no Loteamento Balneário Novo Mundo, LTS 13/16 QD T1 – Jacumã –Município: Conde 
– PB. Processo:2011-004946/TEC/LO-1635. 

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 11.365.809/0001-33, torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Instalação Nº 1324/2012 – Processo Nº 2012-000311 – Edificação Multifamiliar 
com 35 Unidades Habitacionais – AC: 2.246,48m2 – Tibiri, Santa Rita – PB.Bloco 02 – Proces-
so:2013-000964/TEC/LI-1984.

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.365.809/0001-33, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Instalação Nº 1354/2012 – Processo Nº 2012-000308 – Edificação 
Multifamiliar com 35 Unidades Habitacionais – AC: 2.246,48m2 – Tibiri, Santa Rita – PB.Bloco 
03 – Processo:2013-000965/TEC/LI-1985.

CONSTRUTORA SEGMENTO LTDA – CNPJ Nº07.275.707/0001-50, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 
423/2013 em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edifica-
ção Habitacional Multifamiliar com 20 uhs(rede de esgoto) na Rua Alfredo José de AthaÍde, Alto do 
Céu, ST.17/QD.12/LT. 373, Município de João Pessoa – PB. Processo:2012-006758/TEC/LO-1147.

EJF CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº10.866.494/0001-45, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 433/2013 em 
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
com 04 unidades habitacionais, na Rua Alaide Gomes da Silva, LT.88, QD. 192, Lot. Parque da 
Jaqueira, José Américo, Município de João Pessoa – PB.   Processo:2012-008393/TEC/LI-1797..

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 441/2013, em João Pessoa, 20 de 
fevereiro de 2013 – Prazo: 165 dias. Para a atividade de: Reforma e Recuperação do Ginásio da 
EEEFM Joaquim Umbelino, na Rua 05 de Novembro, snº, na cidade de Bom Jesus/PB - Processo 
nº 2013-000989/TEC/LP-1481.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – CNPJ Nº 01.612.651/0001-03. Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
284/2013 em João Pessoa, 29 de janeiro de 2013 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: ATERRO 
SANITÁRIO SIMPLIFICADO Na (o) – ZONA URBANA E RURAL – Município: GADO BRAVO - UF: 
PB. Processo: 2012-008141/TEC/LP-1292

Brasília - O governo 
deverá antecipar para as 
empresas que vencerem os 
leilões para a construção 
de ferrovias 15% do investi-
mento previsto para a obra. 
Segundo a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT), no caso do trecho 

477 quilômetros entre Açai-
lândia (MA) e Porto de Vila 
do Conde, em Belém (PA), 
que teve a minuta do edital 
divulgada hoje (28), a ante-
cipação será de R$ 477 mi-
lhões, de um investimento 
previsto em R$ 3,18 bilhões.

Do total de R$ 91 bi-

lhões reservados pelo Pro-
grama de Investimentos 
em Logística para 10 mil 
quilômetros de ferrovias, a 
Valec deverá antecipar para 
os concessionários R$ 13,6 
bilhões a partir do segundo 
ano de obra, se todos os cro-
nogramas forem cumpridos.  

A Valec é empresa pú-
blica, vinculada ao Ministério 
dos Transportes, responsável 
pela construção e exploração 
de infraestrutura ferroviária. 
De acordo com o diretor da 
ANTT Carlos Nascimento, a 
medida visa melhorar a atra-
tividade do negócio. 

Antecipação de 15% dos investimentos
REGRA PARA LICITAÇÃO DE FERROVIAS
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Termina pontificado de Bento XVI 
e início do conclave ainda é incerto

Ao chegar no início da 
tarde à residência de verão 
papal de Castel Gandolfo, 
no sul de Roma, Bento VXI 
agradeceu da sacada de seus 
aposentos à multidão de 
fiéis que foi até o local re-
cepcioná-lo. Sob aplausos, 
afirmou que, com o fim do 
seu papado, se tornará “um 
peregrino a mais.”

 O pontificado dele ter-
minou oficialmente às 20h 
(16h de Brasília) de ontem. 
Sem líder, a Igreja Católica 
ainda mantém incerta a data 
do conclave que irá definir o 
seu sucessor. A convocação 
formal para os cardeais elei-
tores se dirigirem a Roma 
será feita amanhã.

 “Esse dia meu é diverso 
daqueles outros. Eu sou ain-
da pontífice, mas, depois das 
20h (horário local) não sou 
mais, serei um peregrino a 
mais.”

Em Castel Gandolgo, onde 
vai residir, ele agradeceu 
aos fiéis pela recepção

 Bento XVI disse ser 
grato pelo afeto e carinho 
recebidos. “Estou feliz por 
estar com vocês e da vossa 
simpatia que me fazem mui-
to bem, obrigado pela vossa 
amizade, vosso afeto”, afir-
mou ele ao dirigir algumas 
poucas palavras ao público, 
estimado, inicialmente, em 
cerca 7.000 fiéis.

Ele acrescentou ainda 
que irá trabalhar pelo bem 
comum com “todas as suas 
forças”: “Vamos à frente pelo 
bem da Igreja, pelo bem de 
todos”. Antes de se retirar, 
ele deu a bênção aos fiéis 
presentes.

Bento XVI ficará em 
Castel Gandolfo, a cerca de 
25 km do Vaticano, pelo pró-
ximos dois meses antes de 
se mudar em definitivo para 
um convento, atualmente 
em reforma, dentro do pró-
prio Vaticano.

Saída do Vaticano
Bento XVI deixou o Vati-

cano por volta das 17h (13h 
em Brasília) de ontem, en-

cerrando o seu pontificado 
de oito anos. A Sede Vacan-
te, período em que a Igreja 
Católica fica sem papa, terá 
início oficialmente às 20h no 
horário local.

No período, as decisões 
administrativas do Vaticano 
ficam sob a responsabilidade 
do cardeal camerlengo Tar-
cisio Bertone, que também é 
secretário de Estado. A data 
para o conclave que escolhe-
rá o sucessor de Bento XVI 
ainda não foi definida. A con-
vocação formal para os car-
deais eleitores se dirigirem a 
Roma será feita amanhã.

O seu último ato como 
papa foi a publicação de 
um tuíte em que agradece o 
apoio. “Obrigado pelo vosso 
amor e o vosso apoio! Pos-
sais viver sempre na alegria 
que se experimenta quando 
se põe Cristo no centro da 
vida”, diz a mensagem.  Pela 
manhã, Bento XVI se reuniu 
com os cardeais presentes 
em Roma para se despedir. 
Na ocasião, ele prometeu 
obediência ao seu sucessor.

O Movimento Cinco Es-
trelas (M5S) da Itália, liderado 
pelo comediante Beppe Grillo, 
desafiou ontem os líderes da 
centro-esquerda, Pier Luigi Ber-
sani, e da centro-direita, Silvio 
Berlusconi, a permitirem a pos-
se de um governo do seu par-
tido como saída para a atual 
situação de bloqueio político.

Transformado em um dos 
grandes protagonistas do cená-
rio político após as eleições ita-
lianas, o próprio Grillo, líder do 
partido que sozinho conseguiu 
mais votos na câmara Baixa, foi o 
encarregado hoje, mais uma vez, 
de pôr em xeque à classe política 
através de ataques pela internet.

 Grillo divulgou no Twitter 
a mensagem mais importan-
te de um artigo publicado em 
seu próprio blog por um cola-
borador, Claudio Messora, en-
carregado de desafiar tanto o 
Partida Democrata (PD) de Ber-

sani, como o Povo da Liberdade 
(PDL) de Berlusconi. “Se o PD e 
o PDL estão tão preocupados 
com a governabilidade, pode-
riam então votar pela posse 
do primeiro governo do M5S”, 
afirmou Messora no texto pu-
blicado no blog de Grillo, que 
ontem mesmo se encarregou de 
dizer um “não” enfático em re-
lação à possibilidade de apoiar 
o nascimento de um Executivo 
de qualquer outro partido.

 No artigo, o porta-voz do 
M5S chamou de loucos os inte-
grantes do movimento, entre 
eles os parlamentares eleitos, que 
criticaram publicamente a rejei-
ção do comediante em apoiar 
um governo da centro-esquerda, 
após terem “combatido” duran-
te anos tanto o PDL como o PD.

“Vocês não podem deixar 
se enganar e têm que voltar a 
colocar, com lucidez, cada coisa 
no seu lugar. Pela sua história 

e pela natureza radical de suas 
reivindicações, não podem vo-
tar pela posse de um partido 
que foi corresponsável pelo es-
tado deste país”, afirmou.

  Esta proposta chega num 
momento em que a sombra da 
ingovernabilidade permanece e 
a sensação de espanto da clas-
se política italiana é inclusive 
maior, principalmente depois 
que Grillo afirmou não estar dis-
posto a votar pela posse de um 
governo dos outros partidos.

 Bersani necessita do apoio 
de Grillo, pelo menos no Senado, 
para poder ser o próximo primei-
ro-ministro, já que a sua coalizão 
de centro-esquerda conta com 
maioria absoluta na câmara Bai-
xa e o líder do PD prefere evitar 
um acordo com Berlusconi, que 
já deu demonstrações de sua dis-
posição para isso.

O espanto é tanto que a fi-
gura de Bersani começa a sentir 

cada vez mais o peso de um re-
sultado eleitoral que ele mesmo 
definiu como “decepcionante”. 
Apesar de sua coalizão ter sido 
a mais votada, o líder do PD afir-
mou que não se sentia vencedor.

 A divisão interna no PD é 
latente, com uma parte que in-
siste em não fazer acordo com 
Berlusconi e outra que, após 
o “não” de Grillo, não vê com 
maus olhos um novo acordo 
de emergência nacional com o 
partido de “il Cavaliere”, como 
aconteceu com o Executivo tec-
nocrata de Mario Monti.

 Esta fórmula foi descartada 
ontem  pelo coordenador organi-
zacional do PD, Nico Stumpo, que 
disse que sua coalizão levará ao 
Parlamento suas propostas, entre 
elas a luta contra a corrupção, 
a redução do número de parla-
mentares e uma reforma para 
gerar mais postos de trabalho.

 Em entrevista publica-

da ontem pelo jornal mila-
nês “Corriere della Sera”, o 
ex-primeiro-ministro Massimo 
D’Alema apostou que a pró-
xima legislatura terá um cará-
ter constituinte, para realizar 
grandes reformas com o apoio 
tanto do M5S e quanto do PDL.

 Enquanto isso, o PDL en-
frentou novamente ontem uma 
polêmica relacionada com seu 
líder, depois que foram divulga-
das informações que Berlusco-
ni está sendo investigado pela 
procuradoria de Nápoles por 
crime de corrupção e financia-
mento ilegal de partidos.

Os promotores averiguam 
o pagamento de 3 milhões de 
euros ao senador Sergio De 
Gregorio para deixar seu parti-
do e se juntar ao PDL e por isso 
citaram Berlusconi e pediram 
permissão ao Parlamento para 
investigá-lo, pois possui imuni-
dade parlamentar.

Movimento Cinco Estrelas desafia partidos
NA ITÁLIA

Fiéis se aglomeraram ontem em frente à residência de Castel Gandolfo, para receber Bento XVI
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Botafogo quer jogar 
os clássicos deste ano
no Estádio Almeidão

jogos indígenas

Disputas serão de 24 a 28 de abril
Abertura será na Aldeia 
Três Rios, em Marcação, 
e contará com 32 tribos

O Governo do Estado, 
em parceria com os muni-
cípios de Marcação, Baía da 
Traição e Rio Tinto, promo-
verá, no período de 24 a 28 
de abril, os Jogos Indígenas 
da Paraíba 2013. Mais de 
300 indígenas de 32 tribos 
participarão das competi-
ções. As equipes campeãs 
receberão premiação em 
dinheiro. A abertura acon-
tecerá na Aldeia Três Rios, 
em Marcação, às 10h.

Os índios e índias poti-
guaras participarão dos jo-
gos nas modalidades cabo 
de guerra, maratona, canoa-
gem, corrida da tora, futebol 
de campo, futebol de salão e 
arremesso de lança. 

Com o objetivo de tra-
çar os preparativos dos Jo-
gos Indígenas 2013, o Go-
verno do Estado promoveu 
reunião na manhã da última 
quarta-feira, em Marcação, 
na Aldeia Camurupim. “A 
realização dos jogos indí-
genas é uma das ações do 
Governo do Estado no olhar 
especial à cultura e à tradi-
ção dos povos potiguaras”, 
afirmou o secretário da Ju-
ventude, Esporte 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 representan-
te da Prefeitura de Rio Tin-
to participaram da reunião. 
O cacique Sandro represen-
tou a Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana. 

O prefeito de Marca-
ção, Adriano Barreto, des-

A Aldeia Forte, da Baía da Trai-
ção, foi o grande destaque da com-
petição disputada no ano passado 
e conseguiu o maior número de 
vencedores nos Jogos Indígenas da 
Paraíba. Na mini maratona, a Aldeia 
Forte conseguiu os dois primeiros 
lugares com Ubiracy da Silva e Eri-
velton Santos no masculino e Paula 
Silva e Maisa Araújo no feminino. 
Na modalidade de cabo de guerra 
masculino, a tribo vencedora foi a 
Santa Rita, da Baía da Traição, segui-

da pela Tribo do Galego, do mesmo 
município. No feminino, a Aldeia 
Forte levou a melhor, derrotando 
a Tribo Tramatáia, do município de 
Marcação.

 Na corrida da tóra, modalidade 
que consagra duas vencedoras, a Al-
deia Forte e a Tribo Brejinho (Marca-
ção) derrotaram a Aldeia do Galego 
e a São Francisco (Baía da Traição).  
No futebol de campo, a Tramatáia 
derrotou na final a Aldeia Três Rios, 
também de Marcação, pelo placar 

de 3 a 1, e foi a vencedora. Pelo 
feminino, a disputa foi entre duas 
aldeias da cidade de Marcação, mas 
na decisão a Tramatáia derrotou a 
Tribo do Galego. Pelo futsal, houve 
apenas a competição no masculino 
e novamente a Aldeia Forte venceu 
depois de derrotar a Tribo do Gale-
go por 2 a 0.

Os Jogos Indígenas da Paraíba 
2012 contaram com a participação 
de 23 tribos dos municípios de Rio 
Tinto, Baía da Traição e Marcação.

Aldeia Forte foi o destaque da competição em 2012

tacou que os três municí-
pios estão empenhados na 
parceria com o Governo do 
Estado para o pleno êxito 
dos jogos. No ano passado, 
os jogos indígenas foram 
realizados na Aldeia Tora, 
na Baía da Traição. — com 
Lima Souto, Franco Ferreira 
e Stefano Wanderley.

A corrida de tora é uma das 
atrações dos Jogos Indígenas 
promovidos pelo Governo do 
Estado, através da Sejel

FOTO: CBV/Divulgação

Álvaro Filho compete hoje no Peru
O paraibano Álvaro Filho, 

que forma dupla com o cario-
ca Thiago, é um dos oito bra-
sileiros que defendem a partir 
de hoje, na cidade de Lima, 
capital do Peru, a hegemonia 
do vôlei de praia nacional du-
rante o Circuito Sul-America-
no, temporada 2012/2013. A 
etapa peruana contará com 
16 duplas em cada naipe. Na 
primeira fase, as duplas serão 
divididas em quatro chaves 
e jogarão contra os rivais do 
próprio grupo. Avançam às 
quartas de final as duas me-
lhores duplas de cada chave. O 
torneio se estende até o próxi-
mo domingo.

Líder do ranking conti-
nental de vôlei de praia mas-
culino e feminino, o Brasil é 
somente motivação para a es-
treia hoje no Circuito Sul-Ame-
ricano e estará presente com 
quatro duplas, sendo duas no 
masculino (Thiago/Álvaro Fi-
lho e Hevaldo/Edson Filipe) e 
outras duas no feminino (Lili/
Rebecca e Fernanda Berti/
Elize Maia). No masculino, o 
Brasil tem três medalhas na 
temporada, uma de cada tipo. 
O ouro veio com Evandro e o 
também paraibano Vitor Feli-
pe, no Chile, a prata com Thia-

VÔLEI DE PRAIA

A Federação Paraibana 
de Basquete realiza neste sá-
bado o congressos técnico do 
Campeonato Estadual 2013. 
A reunião será às 16h, no Co-
légio Motiva, em João Pessoa 
e contará com a presença do 
novo presidente da entidade, 
Eduardo José Schafer, eleito no 
último dia 21 de fevereiro para 
o quadriênio 2013 a 2017.

Além das discussões so-
bre o evento, serão abertas as 
inscrições para as categorias 
Sub-13, Sub17 e Sub-19, no 
masculino e feminino. O prazo 
termina no dia 16 deste mês. 
As equipes deverão baixar o 
regulamento do campeonato 
e preencher o formulário de 
inscrição de equipe e atleta, 
que se encontram no portal 
da FPB. A taxa de inscrição 
por equipe é de R$ 220 reais. 
Será cobrado também um va-
lor para a arbitragem por jogo. 
Segundo os dados da FPB, as 
categorias Sub-13, Sub-15 e 
Sub-17 pagarão R$ 50 reais. Já 
as categorias Sub-19 e adulto 
o valor será maior, R$ 60 reais.

Ao final das inscrições, 
será realizado um novo con-
gresso técnico, para definir 
a tabela do campeonato e 

detalhes do regulamento. As 
disputas começam no dia 
23 de março, nas categorias, 
Sub-13, Sub-17 e Sub-19, 
masculino e feminino, além 
de basquete 3x3 masculino 
e feminino (etapas munici-
pais). As finais do campeona-
to paraibano destas catego-
rias está previsto para o mês 
de junho. As categorias adul-
to e Sub-15 só terão início no 
mês de agosto.

Após o congressos técni-
co deste sábado, a Federação 
fará também a primeira reu-
nião da diretoria de arbitra-
gem para discutir as regras, 
normas e as diretrizes que 
serão  colocadas em prática 
nesta temporada. 

FPB realiza congresso
para definir o Paraibano

BASQUETE

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

inscrições para 
as categorias 
sub-13, sub-17 
e sub-19 serão 
realizadas até o 
dia 16 de março 
e a taxa cobrada 
é de R$ 220

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

go e Álvaro Filho, na Argenti-
na, e o bronze com Leonardo 
Gomes e Daniel Souza, no Uru-
guai. Os resultados deram ao 
Brasil 540 pontos na tempora-
da, colocando o país na ponta 
do ranking, ao lado do Chile. 
A Venezuela ocupa o terceiro 
lugar, com 480 pontos.

Na etapa peruana, as du-
plas brasileiras disputarão o 
título com Ana Gallay/Virgi-
nia Zonta e Georgina Klug/
Natali Flaviani, da Argentina, 
Francisca Rivas/Camila Pasdi-
rek, do Chile, Cláudia Galindo/
Andrea Galindo e Margari-

ta Guzman/Ingrid López, da 
Colômbia, Ighyrda Sanabria/
Sônia Riquelme, do Paraguai, 
Andrea Padilla/Miriam Arce, 
Nora Macedo/Cinthia Pere-
da, Kátia Cubillas/Alexandra 
Ramos, Ingrid Garcia/Cinthia 
Loyola, Vanesa Robles/Pilar 
Vivanco, Milagros Alvarado/
Sandra Loli e Katherine Rome-
ro/Yessenia Torres, do Peru, e 
Orquídea Vera/Frankelina Ro-
drigues, da Venezuela.

Assim como os brasilei-
ros, experiência é o que não fal-
tam para as duplas brasileiras 
feminina. Selecionadas pelo 

técnico Marcos Miranda, elas 
já sentiram o gosto da vitória 
na temporada 2012/2013 do 
Circuito Sul-Americano. En-
quanto Lili e Rebecca foram 
campeãs do torneio de aber-
tura, na Argentina, Fernanda 
e Elize conquistaram o ouro 
no Uruguai, na última semana, 
além de terem conquistado a 
prata no Chile. Com os pontos 
obtidos pelas duplas, o Brasil 
lidera o ranking feminino do 
Circuito Sul-Americano, com 
580 pontos. A Argentina é a vi-
ce-líder, com 540, seguida pelo 
Chile, com 420.

Álvaro (D) é um dos oito brasileiros que está na disputa do Circuito Sui-Americano ao lado de Thiago

FOTO: Divulgação



Gabriel Medina leva o Oscar
do Surf com a melhor onda
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AMADOR

A Universidade Federal da Paraíba, Campus I, em João 
Pessoa, através do Departamento de Educação Física, 
está inscrevendo atletas que possuam deficiência 
física para integrar o “Projeto Esporte Adaptado”, 
visando a formação de um time que venha representar 
o Estado em competições de voleibol sentado no Brasil 
e exterior. Atualmente, segundo a professora Elaine 
Cappellazzo, coordenadora do projeto, apenas quatro 
atletas estão habilitadas dentro dos pré-requisitos 
exigidos. “Uma equipe é formada com 12 atletas, por 
isso que estamos abrindo as inscrições”, garantiu.

Esporte adaptado

Almeidão, 38 anos 
depois da construção

O próximo dia 9 marcará a data de 38 anos de 
construção da maior praça esportiva da Paraíba (po-
demos dizer assim), que é o Estádio José Américo de 
Almeida, o popular “Almeidão”, em João Pessoa. Quem já 
teve acesso ultimamente à parte interna deste estádio, 
já pôde observar, de forma ainda paliativa, pois ainda 
não está concluída a obra, uma verdadeira transforma-
ção. Uma reforma anunciada e cumprida pelo Governo 
do Estado, fato inédito na história marcante do Almei-
dão.

Inaugurado em 9 de março de 1975, com obras 
iniciadas no dia 30 de maio de 1974, o Estádio Almei-
dão começa a ganhar cara nova e este Governo ganha 
cada vez mais a credibilidade do desportista, pois ficará 
cravado na memória de todos que, foi nesta gestão, 38 
anos depois, a maior e mais completa reforma deste 
estádio.

O que nos entristece, porém, é saber que, muitas 
daquelas pessoas que criticavam o Governo em épocas 
passadas no que diz respeito a falta de obras neste 
estádio, hoje, tentam acelerar a liberação desta praça 
esportiva, antes da conclusão de sua reforma, para 
que seja realizada partidas pelo Campeonato Paraibano 
ainda este ano.

Acertadamente e dando uma aula de compromisso 
com o torcedor brasileiro e, em especial, com o Esta-
tuto do Torcedor, o secretário estadual de Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel-PB), Tibério Limeira, bateu o mar-
telo e disse que “somente em 2014”. Foi mais além ao 
afirmar que o Almeidão nunca teve uma reforma desse 
tipo desde a sua inauguração, em 1975, chegando uma 
hora que é preciso fechar a casa para cuidar dela.

Os clubes profissionais do Estado, principalmente 
da capital, têm mesmo que se contentar com a decisão 
do Governo, pois, não adianta liberar o estádio para 
jogos isolados, com as obras em andamento. 

O projeto tem o objetivo de 
oferecer práticas esportivas 
para pessoas com deficiência 
física. Entre elas o voleibol 
sentado, realizado no chão 
em uma quadra no tamanho 
de 10m x 6m, com a altura da 
rede entre 1,05m a 1,15m.

Adaptado 3

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Tiago Granja 
abriu a vaga na lateral direita do Campinense. Assim 
como aconteceu em um dos jogos da fase de grupos, 
João Paulo deve herdar a posição de titular no time que 
enfrenta o Fortaleza, no segundo e decisivo confron-
to valendo vaga na final da Copa do Nordeste. Para o 
jogador, essa é mais uma oportunidade para mostrar seu 
potencial e tentar levar o time à final da competição.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

De acordo com a coordena-
dora, os atletas aptos para 
esta modalidade são aque-
les que possuem amputa-
ções de membros inferiores 
ou nos membros superiores 
ao nível do cotovelo e na 
articulação do punho.

Adaptado 2

Campinense

Brasileiro, de apenas 
19 anos, recebeu prêmio 
ontem na Austrália

Apontado como o mais 
talentoso surfista brasileiro 
de todos os tempos, Gabriel 
Medina, de apenas 19 anos, 
venceu o prêmio de onda do 
ano no ASP World Surfing 
Awards, o Oscar do surfe rea-
lizado ontem, em Queensland, 
Austrália. Natural da pequena 
São Sebastião, no Litoral pau-
lista, o jovem brilhou nos tu-
bos de Cloudbreak, na ilha de 
Tavarua, em Fiji, alcançando a 
nota 10. 

O tubo foi tão longo que 
nem mesmo o câmera conse-
guiu acompanhar. Com um le-
que de manobras inovadoras, 
como um quase impossível 
backflip (mortal para trás), o 
paulista começou a aperfei-
çoar suas técnicas na Praia de 
Maresias e, hoje, faz parte do 
seleto grupo dos 36 melhores 
surfistas do planeta.

Com poucas palavras, 
Medina agradeceu pelo prê-
mio e arrancou risos do 
público, na cidade de Gold 
Coast, em Queensland, na 
Austrália.

“Muito obrigado por 
essa parada. Essa foi uma 
onda divertida, obrigado” 
revelou o jovem, top 7 do 
ranking mundial no ano pas-
sado que fez uma temporada 
excelente e com brilhantes 
vitórias. Ele é um dos maio-
res talentos do surf brasilei-
ro de todos os tempos.

Apesar de ter perdido 
o título da temporada 2012 
na penúltima bateria em 
Pipeline - foi eliminado na 
semifinal pelo australiano 
Josh Kerr -, Kelly Slater não 
ficou fora da premiação. O 
mito do surfe levou o troféu 
de melhor manobra, com 
um aéreo full rotation, em 
Bells Beach, na Austrália. O 
movimento da nova geração 

Webber é destaque em treino livre
A Fórmula 1 teve on-

tem um dia movimentado 
em Barcelona, na abertura 
da última semana de testes 
de pré-tempoda. Na parte da 
manhã, a forte chuva deu tra-
balho para os pilotos e Lewis 
Hamilton foi o mais rápido. 
Na parada para o almoço, a 
Force India aproveitou para 
anunciar o retorno de Adrian 
Sutil, fechando sua dupla 
para 2013. Já à tarde, a chuva 
deu uma trégua, e a atividade 
virou uma montanha russa. 
Conforme a pista secava, os 
pilotos revezavam no topo 
da folha de tempos. Nos ins-
tantes finais, Mark Webber 
(RBR) cravou a melhor volta 
do dia: 1m22s693.

Felipe Massa liderou 
parte do teste. Porém, não 
estava muito preocupado 
em fazer o melhor tempo. O 
brasileiro da Ferrari tirou a 
tarde para fazer simulações 
de corrida e foi quem mais 
guiou no dia (112 voltas), 
enquanto maioria dos rivais 
treinava voltas rápidas, sain-
do e voltando rapidamente 
para os boxes. Faltando 25 
minutos para o fim do treino, 
Massa teve problemas me-

cânicos no carro e provocou 
uma bandeira vermelha. Sem 
poder voltar à pista, termi-
nou em oitavo: 1m27s541.

Mais veloz na parte 
da manhã, Lewis Hamilton 
(Mercedes) chegou a assumir 
a ponta nos últimos minutos, 
mas levou o troco de Webber. 
O britânico fechou o dia em 
segundo, com 1m24s348, 
seguido por Jean-Eric Verg-
ne (STR), Valtteri Bottas 
(Williams), Sérgio Pérez 
(McLaren) e Esteban Gutiér-
rez (Sauber)., todos que tive-
ram alguns "minutos de fama" 
no topo da folha de tempos 
durante o dia. Romain Grosje-
an (Lotus) foi quem menos 
andou nesta quinta (apenas 
52 voltas) e amargou a última 
posição.

Esta é a terceira e última 
semana de pré-temporada 
da Fórmula 1, que segue até 
domingo. Felipe Massa (Fer-
rari) liderou a primeira ses-
são, em Jerez de la Frontera, 
no início do mês, enquanto 
Sergio Pérez foi o mais rápi-
do da segunda semana, em 
Barcelona. A temporada co-
meça com o GP da Austrália, 
de 15 a 17 de março.

FÓRMULA 1

Já a vaga do brasileiro 
Razia segue bastante amea-
çada na Marussia. Fora da se-
gunda semana de testes por 
problemas com patrocinado-
res, Luiz Razia mais uma vez 
não treinou com a Marussia. 
O brasileiro estava inicial-
mente escalado para guiar 
nesta quinta-feira, mas quem 
assumiu o volante do time 
foi o britânico Max Chilton. A 
situação do baiano é compli-
cada. Um dos patrocinadores 
que levou à equipe não efe-

tuou o pagamento de uma 
das parcelas à Marussia por 
questões burocráticas. Caso o 
problema não seja resolvido, 
Razia pode até perder a vaga 
antes mesmo de estrear como 
titular na Fórmula 1. Pelo pa-
ddock de Barcelona, rumores 
apontam que a equipe estuda 
outras possibilidades e pilo-
tos como Vitaly Petrov, Jules 
Bianchi, Heikki Kovalainen e 
Narain Karthikeyan teriam 
até visitado a fábrica da escu-
deria para moldar bancos.

Brasileiro Luiz Razia depende do patrocinador para ter vaga na F1

foi executado com perfei-
ção pelo atleta de 40 anos. 
O segundo prêmio do ame-
ricano, 11 vezes campeão 
mundial, foi o de melhor ba-
teria, ao lado do australiano 
Mick Fanning. A temporada, 
que começou com duas vitó-
rias australianas (Taj Burrow 
e Mick Fanning), teve uma 
reação espetacular de Slater, 
vencendo três etapas.

O americano Taylor 
Knox, 41 anos, foi home-
nageado com o prêmio de 
surfista dos surfistas, en-
cerrando em grande estilo 
a sua longa passagem pela 
elite do surfe mundial. Por 
ter influenciado uma gera-
ção de surfistas, Knox teve o 
seu nome gravado no Hall da 
Fama do surfe, em Hunting-
ton Beach, na Califórnia. A sua 
melhor colocação no circuito 
mundial foi o quarto lugar, em 
2011, após um ano afastado 
por problemas médicos.

Quarto lugar no ranking 
de 2012, o havaiano John 
John Florence venceu a ca-

tegoria de estreante do ano. 
Em 2005, aos 13 anos, tor-
nou-se o surfista mais jovem 
a disputar a Tríplice Coroa. O 
havaiano começou a surfar 
aos três, e é apontado como 
uma das maiores promessas 
do esporte ao lado do brasi-
leiro Gabriel Medina.

A homenagem aos cam-
peões mundiais era um dos 
momentos mais aguardados 
da premiação. Melhores de 
2011, Carissa Moore e Kelly 
Slater entraram no palco 
para passar o bastão para 
Joel Parkinson e Stephanie 
Gilmore.

Depois de tomar um 
susto e perder o caneco em 
2011, Stephanie cumpriu 
sua promessa e recuperou 
o título, o quinto da carrei-
ra. Ela recebeu a taça e se 
mostrou muito simpática, 
agradecendo a todos que a 
apoiaram na jornada rumo 
ao topo. O público a aplaudiu 
de pé. De vestido vermelho 
de renda transaparente, a 
musa do surfe arrancou elo-

gios do mestre de cerimônias 
e risadas da plateia quando 
revelou estar "vestida para 
matar".

Emocionado, o austra-
liano Joel Parkinson subiu ao 
palco e disse logo de cara que 
não iria chorar. Desde a sua 
entrada no Circuito Mundial 
(WCT), em 2001, o mundo 
do surfe sabia que seria uma 
questão de tempo para que 
o talentoso "Coolie Kid" se 
tornasse o número 1. Depois 
de quatro vice-campeonatos 
(2002, 2004, 2009 e 2011) e 
de duas graves lesões, Parko 
pôde soltar o grito de cam-
peão em 2012.

“Não vou chorar... Muito 
obrigado. Eu quero mais 50 
anos de Circuito Mundial”- 
disse Joel, visivelmente, 
emocionado.

Vencedor da Tríplice 
Coroa Havaiana, Sebastian 
Zietz, levou, merecidamen-
te, o título de performance 
do ano. Entre as mulheres, 
Lakey Peterson conquistou o 
troféu.

O paulista Gabriel Medina 
ganhou prêmio no ASP 

Wolrd Surfing Awards por 
ter conseguido a melhor 

onda em 2012
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Nélson espera fazer jogos no Almeidão
FASE FINAL
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Botafogo não poderá 
jogar na Graça na última 
etapa do Campeonato

O Campeonato Parai-
bano de Futebol 2013 já vai 
entrar na segunda fase e o 
regulamento da competi-
ção, aprovado pelos clubes 
no Conselho arbitral, conti-
nua dando o que falar. Com 
a classificação do Botafogo 
para a fase final, surgiu uma 
outra discussão. O artigo 
34 diz claramente que os 
jogos do cruzamento olím-
pico e das finais só poderão 
ser disputados em estádios 
com capacidade mínima de 
5 mil torcedores sentados. 
Só que os jogos do Belo es-
tão sendo disputados no Es-
tádio da Graça, que não tem 
esta capacidade.

Baseado no que diz o 
regulamento, caso os ad-
versários do Botafogo se 
recusem a disputar os jogos 
na Graça, estarão comple-
tamente acobertados pela 
lei que os próprios clubes 
votaram. Neste caso, as par-
tidas teriam de ser dispu-
tadas em um outro estádio, 
mas a capital não dispõe 
no momento de outro lo-
cal para a realização destas 
partidas da fase final.

Ontem, o presidente 
do Botafogo, Nélson Lira, se 
mostrou tranquilo quanto ao 
assunto, porque segundo ele 
estes jogos serão disputados 
no Estádio Almeidão, que 
passa por reformas. "Eu estou 
acompanhando os trabalhos 
lá no Almeidão quase que 
diariamente, como se fosse 
um mestre de obra, e vejo que 
até mesmo os clássicos da se-
gunda fase já poderão ser dis-
putados naquela praça. O gra-
mado já está ok, foi cortado já 
quatro vezes, está enraizado 
e pronto para os jogos. As ou-
tras obras de infraestrutura 
estão bem adiantadas tam-
bém e não vejo motivos para 
preocupação", disse.

Sobre a inclusão deste 
artigo, mesmo sabendo que 
João Pessoa só dispõe no mo-
mento do Estádio da Graça 
para os jogos do Paraibano, 
Nelson disse que foi voto 
vencido. "São os clubes que 
decidem o regulamento, mas 
há uma votação e o Botafo-
go foi contra algumas coisas 
neste regulamento, como a 
fórmula de disputa e esta 
história dos estádios para a 
fase final, mas a maioria foi 
a favor e não pudemos fazer 
nada", lamentou o dirigente 
do Belo.

O otimismo de Nélson 
Lira em resolver o problema 
realizando os jogos no Está-
dio Almeidão, contrasta com 
as últimas declarações do 
secretário da Juventude Es-
portes e Lazer do Estado, Ti-
bério Limeira. Segundo ele, o 
estádio só será liberado para 
jogos em 2014.

"Não podemos nos pre-

cipitar e correr o risco de 
perder este investimento. 
As obras de infraestrutura 
vão começar agora, e a gen-
te sabe que entulhos coloca-
dos numa arquibancada são 
armas em potencial", disse 
o secretário em entrevista 
divulgada por um site esta 
semana.

Tibério concorda que o 
gramado já está praticamen-
te pronto para jogos, mas os 
problemas do Almeidão não 
se restringem apenas ao gra-
mado. No momento, estão 
sendo retiradas as cadeiras 
para a impermeabilização 
e toda a parte hidráulica e 
elétrica vai passar por uma 
profunda reforma, pois apre-
sentam sérios problemas.

Botauto 
Alheio aos problemas 

da fase final, o elenco do 
Botafogo segue treinando 
para o clássico do próximo 

domingo, às 16h, no Estádio 
da Graça, contra o Auto Es-
porte. Este será o último jogo 
do Belo na primeira fase do 
Campeonato Paraibano. O 
Alvinegro é o atual líder com 
33 pontos e já garantiu o títu-
lo simbólico da fase, por an-
tecipação. A diretoria espera 
um grande público para esta 
partida, que está sendo vista 
pelos botafoguenses como a 
comemoração da conquista 
invicta.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Veja o que diz o artigo 34

l Art. 34 – As partidas da 
fase final do Campeonato 
só poderão ser realizadas 
em estádios com capacidade 
mínima para cinco mil torcedo-
res sentados, não se podendo 
utilizar arquibancada móvel por 
razões de segurança.

Saiba mais

O novo gramado do Estádio Almeidão já está pronto e pode até receber o próximo clássico Botauto

Nélson Lira trabalha para conseguir a liberação dos clássicos

FOTOS: Divulgação e Marcos Russo

Jogadores do CSP realizaram treinamento coletivo em Cabedelo

Atlético de Cajazeiras e 
Nacional de Patos buscam a 
reabilitação hoje, a partir das 
20h30, no Estádio Perpetão, 
na terra do padre Rolim, pela 
última rodada do primeiro 
turno do Estadual. A parti-
da estava programada para 
acontecer no próximo do-
mingo, mas as duas equipes 
resolveram antecipar o jogo 
na última quarta-feira , con-
forme acordo firmado entre 
os dirigentes e homologado 
pela Federação Paraibana de 
Futebol (FPF). Um clássico 
que terá caráter de amistoso 
para os times que cumprirão 
a tabela de olho na segunda 
fase da disputa, que pode ter 

início no dia 10 de março. As 
equipes sertanejas vem de 
derrotas, com o Atlético per-
dendo para o Treze (2 a 1), 
em seus domínios, enquanto 
o Canário do Sertão perdeu 
para o Centro Sportivo Pa-
raibano (CSP), por 1 a 0, na 
Graça, em João Pessoa. 

O Atlético é o quarto colo-
cado, com 17 pontos ganhos, 
contra 14 do Nacional de Pa-
tos, que vem na sexta posição. 
Antecipando as mudanças 
na equipe para o returno a 
diretoria atleticana resolveu 
dispensar Everton (zagueiro), 
Léo Goiano (lateral direito), 
Gledston (volante) e Fabiano 
(atacante). Em compensação, 

Atlético e Nacional jogam no
Estádio Perpetão hoje à noite

O Nacional encerra a sua participação no primeiro turno hoje

os dirigentes prometem qua-
tro contratações - um zaguei-
ro, um lateral direito e dois 
atacantes - para o segundo 
turno, numa forma de refor-
ça a equipe e dar condições a 
comissão de realizar uma me-
lhor campanha. 

O treinador do Trovão 
Azul, Adélio Soares, aproveita-
rá o jogo para observar alguns 
atletas que podem brigar pe-
las posições no returno. “Já es-
tou preparando o time para o 
próximo desafio que não será 
fácil. Com a chegada dos novos 
reforços poderemos  formar 
um time competitivo para 
brigar pelas primeiras colo-
cações”, disse. Já o Nacional 
de Patos promete dar a volta 
por cima e surpreender no re-
turno. Com pouco tempo para 
preparar a equipe o treinador 
Reginaldo Sousa fará algumas 
observações para deixar o Ca-
nário do Sertão pronto para 
a outra fase. “Quero mudar a 
cara do Nacional e fazer um 
time guerreiro e vitorioso. Irei 
aproveitar o período antes do 
início da outra fase e deixar 
o grupo pronto para brigar 
pelas primeiras colocações”, 
avaliou.   

FOTO: Carlinhus Marques/Divulgação

CSP apronta para pegar o Treze
Os jogadores do Centro 

Sportivo Paraibano fazem 
hoje à tarde, no Estádio Fran-
cisco Figueiredo de Lima, em 
Cabedelo, o primeiro treino 
técnico-tático para o jogo da 
próxima segunda-feira, con-
tra o Treze, às 20h30, no Es-
tádio Presidente Vargas. Este 
será o último jogo das duas 
equipes nesta primeira fase 
do Campeonato Paraibano.

O técnico Ramiro Sousa 
terá praticamente todos os ti-
tulares à disposição para esta 
partida contra o Treze, exceto 
o lateral direito Gustavo, que 
foi expulso contra o Nacional e 
terá de cumprir suspensão au-
tomática. Em seu lugar deverá 
entrar o reserva imediato, Raí. 
Nas demais posições, o treina-
dor deverá repetir a mesma 
escalação da partida anterior.

Já garantido na tercei-
ra posição da primeira fase, 
o jogo contra o Treze servirá 
para que Ramiro faça algumas 
observações sobretudo no 
ataque, setor que vem dando 
dor de cabeça ao treinador, 
desde a saída do atacante Soa-
res, que foi emprestado ao Ce-
râmica, do Rio Grande do Sul.

“Não conseguimos mais 
acertar o ataque, desde a saída 

TREINAMENTO

de Soares. Já tentei várias du-
plas com Júnior Coxinha e Bi-
nho, Júnior Coxinha e Leandro, 
Leandro e Binho e até agora 
não conseguimos um resulta-
do satisfatório. Nossos zaguei-
ros e meio campistas é que es-
tão salvando a pátria com seus 
gols. Temos que consertar isto 
para a segunda fase”, disse o 
treinador.

 Leandro, que entrou bem 
contra o Nacional e deu uma 
maior movimentação ao ata-
que, deverá ganhar a chance 

de começar jogando contra o 
Treze, ao lado de Binho. Júnior 
Coxinha não atravessa uma 
boa fase, desde que retornou 
do CSA de Maceió e está ten-
tando reencontrar o futebol 
que apresentou no ano pas-
sado com a camisa do Tigre. 
Apesar de quase certa a mu-
dança no ataque, o técnico só 
definirá a equipe no último 
treino antes do jogo contra o 
Galo, que deverá ser no sába-
do ou domingo, ainda indefi-
nido.

FOTOS: Sales Nascimento/Divulgação
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NACIONAL
& Mundo

Menos de uma semana 
depois da morte de Kevin 
Beltrán Espada, de 14 anos, 
no jogo entre Corinthians e 
San Jose, em Oruro, José Ma-
ria Marin, o presidente da 
CBF, ofereceu um “presente” 
para a Bolíva.

A Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) aceitou 
abrir mão de um cachê no 
valor de US$ 1 milhão (cerca 
de R$ 1.980.000) para acer-
tar um amistoso sem custo 
entre Brasil e Bolívia no país 
vizinho.

Se normalmente a se-
leção do técnico Luiz Felipe 
Scolari cobra um ‘cachê’ de 
quase R$ 2 milhões para en-
trar em campo, para os boli-
vianos, Neymar e companhia 
se apresentarão de graça. O 
próprio Carlos Chávez, presi-
dente da Federação Bolivia-
na de Futebol (FBF), confir-
mou o acerto entre as duas 
entidades e garantiu que o 
amistoso não custará nada 
aos cofres bolivianos.

“Recebi uma ótima notí-
cia. Me ratificaram o amisto-
so e o compromisso da CBF 
com a Bolívia para que, pela 

primeira vez, a seleção do 
país venha para cá jogar um 
amistoso. Isso é um ótimo 
indicador para o futebol bo-
liviano”, revelou o dirigente 
em entrevista à mídia boli-
viana.

De acordo com Carlos 
Chávez, uma conversa por 
telefone com Marin selou o 
acordo entre Brasil e Bolívia 
para a realização do amistoso 
no estádio Tahuichi Aguilera, 
em Santa Cruz de la Sierra. A 
Federação Boliviana já esta-
va tentando marcar a parti-
da com a Seleção Brasileira 
há sete meses, mas só agora, 
depois do apelo da morte do 
garoto Kevin, a negociação fi-
nalmente teve sucesso.

“Essa seleção [a brasilei-
ra] é administrada por uma 
empresa grande que orga-
niza suas partidas oficiais 
e cobra um milhão de dóla-
res por jogo. No nosso caso, 
abrirá mão de receber esse 
dinheiro”, explicou o presi-
dente da FBF.

Por ter sido um amisto-
so marcado de última hora, o 
confronto entre Brasil e Bo-
lívia já tem local, mas ainda 
não tem data para acontecer 
e dependerá das duas sele-
ções analisarem suas agen-
das e chegarem a um acordo 
quanto ao dia do jogo. Segun-

Brasil joga de graça na Bolívia
APÓS MORTE DE JOVEM

CBF abriu mão do cachê de 
quase R$ 2 milhões para 
homenagear Kevin Espada

A Seleção Brasileira já tem agendado dois amistosos para o mês de março, um contra a Itália e outro contra a Rússia

do Carlos Chávez, uma nova 
conversa telefônica com Ma-
rín na próxima semana deve-
rá definir os últimos detalhes 
a respeito do jogo. 

Além do jogo contra o 
Brasil, a Federação Bolivia-
na ainda espera fechar outro 
amistoso de altíssimo nível 
para este ano: contra a atual 
campeã do mundo, Espanha. 

“Tenho uma boa relação 
de amizade com o senhor Vil-
lar [José Maria Villar, presi-
dente da Federação Espanho-
la de Futebol]. Tanto o Brasil, 
quanto a Espanha se ofere-
ceram para nos ajudar. Co-
mentamos sobre a situação 
difícil que estamos passando 
nesses dias e, como forma de 
cooperar conosco, se ofere-

ceram para jogar amistosos 
contra a Bolívia, explicou 
Carlos Chávez.

Amistosos
O Brasil já tem dois 

amistosos para o próximo 
mês, um contra a Itália, no 
dia 21 de março, e outro con-
tra a Rússia, no dia 25. Por 
enquanto, a data do jogo con-

tra a seleção boliviana ainda 
não foi acertada. A partida, 
no entanto, servirá também 
para homenagear Kevin Bel-
trán Espada, de 14 anos, que 
foi morto por um sinalizador 
disparado pela torcida corin-
tiana na noite de quarta-fei-
ra, 20 de fevereiro, durante 
o jogo contra o San Jose, em 
Oruro.

O Palmeiras foi 
punido pela Quarta 
Comissão Disciplinar, 
em primeira instância, 
com R$ 30 mil e ainda 
com a perda de quatro 
mandos de campo, por 
problemas envolvendo 
sua torcida e o policia-
mento do jogo contra 
o Botafogo, ainda pelo 
Brasileirão. Infeliz com 
o resultado, o clube 
entrou com recurso no 
Pleno do Superior Tri-
bunal de Justiça Des-
portiva (STJD), a fim de 
reduzir a pena. Ontem, 
o provimento do recur-
so foi negado, sendo 
mantida a punição, que 
será cumprida na Série 
B do Campeonato Bra-
sileiro.

O advogado An-
dré Sica fez a defesa 
do Palmeiras: “Em pri-
meiro lugar, acho que 
devemos contextuali-
zar o que acontecia à 
época. Naquele dia foi 
sacramentado a segun-
da queda do Palmeiras 
para a Segunda Divisão 
do Brasileirão. O fute-
bol atinge uma massa, 
no caso do Palmeiras, 
atingiu 15 milhões de 
pessoas. Esse é um pro-
blema de interesse pú-
blico, seríssimo. Mas, 
não se esperava uma 
reação adversa. Na ver-
dade, a busca da torci-
da naquele momento 
era de invasão, como 
no caso do Coritiba 
em 2009. Agora, com 
a ação do clube, con-

seguimos prevenir que 
algo muito pior aconte-
cesse. Houve um reforço 
absoluto no efetivo do 
policiamento. A infra-
ção foi contida, com su-
cesso. A ação de sucesso 
dos policias, que conse-
guiram manter tudo do 
lado de fora, foi sim um 
sucesso. Hoje todos os 
envolvidos estão sendo 
investigados. A Federa-
ção Paulista fez o papel 
dela, suspendendo a 
torcida organizada”.

Cota financeira
“É melhor falar que 

o Palmeiras já voltou 
para a Série A e deixar 
os demais brigarem pe-
las outras vagas”.

A declaração do di-
retor de futebol do Atlé-
tico-GO, Adson Batista, 
é forte e tem como alvo 
o abismo financeiro ge-
rado pelas cotas de TV 
entre o clube paulista e 
seus adversários da se-
gunda divisão. Na última  
terça-feira, em reunião 
na sede da CBF, o presi-
dente da entidade, José 
Maria Marin, comunicou 
aos representantes das 
equipes um aumento 
nos valores pagos pela 
televisão.

A mudança, ainda 
assim, não foi suficiente 
para diminuir a distân-
cia em relação ao Pal-
meiras, rebaixado no 
ano passado e que re-
ceberá quase 25 vezes 
mais que os outros par-
ticipantes da Série B.

Verdão perde quatro 
mandos de campo

BRIGA DE TORCIDA

Zico voltou. Às vésperas 
de completar 60 anos, Arthur 
Antunes Coimbra está de novo 
de mãos dadas com, talvez, 
seu grande amor na vida. Em 
uma relação de quase 46 anos, 
o Galinho de Quintino e o Fla-
mengo se uniram a ponto de 
se tornarem praticamente um 
sinônimo. Hoje, Zico signifi-
ca Flamengo. Flamengo quer 
dizer Zico. Na Gávea, o maior 
ídolo do clube chegou filho, 
tornou-se pai, avô, jogador 
profissional e dirigente. Viveu 
glórias, amargou - poucos, é 
verdade - fracassos. Em 2010, 
deixou o clube magoado, acu-
sado de tentar se beneficiar do 
Flamengo em negociações com 
jogadores. Logo ele, ícone de 
uma geração que transformou 
o clube levando-o ao topo do 
mundo. Nada foi comprovado 
e as seis décadas de vida trou-
xeram o Galo de volta ao seu 

Zico reata laços com o Flamengo
DE VOLTA PRA CASA

Zico compareceu à Gávea para as homenagens de seus 60 anos

terreiro. No colo de uma nação.
Embora não tenha um 

cargo oficial, Zico voltou a ter 
voz ativa no clube. Convidado 
a integrar de maneira fixa o 
conselho gestor de futebol, no 

entanto, declinou. Prefere não 
se envolver mais de caráter ofi-
cial. Mas, de novo, já se sente 
mais à vontade na Gávea. Em 
fevereiro, esteve na sede para 
gravar vídeos e tirar fotos para 

a campanha dos 60 anos, com 
direito a venda de uma blusa 
comemorativa com verba re-
vertida para a conclusão do 
Ninho do Urubu. Por vezes, 
aliás, o ídolo tentou ajudar na 
montagem do CT. Participou 
de campanhas de pulseirinhas 
e tijolinhos. Agora, deve ter sua 
imagem atrelada ao projeto de 
sócio-torcedor. Zico e Flamen-
go, de novo, se misturam. 

“A participação dele é pe-
quena, mas volta e meia há 
uma consulta. Se há um atleta 
que ouvimos falar, ligamos e 
consultamos. Cargo, ele não 
quer. Preferiu assim. Temos 
projeto dos embaixadores ru-
bro-negros para representar 
o clube no Brasil e no exterior. 
Ele, naturalmente, é o grande 
nome para isso. É o grande ído-
lo de todos nós”, afirmou o vice
-presidente de futebol do Fla-
mengo, Wallim Vasconcellos.

Um dos jogadores mais 
experientes do Santos, o vo-
lante Marcos Assunção che-
gou no início desta tempora-
da ao clube praiano. Mas, nem 
mesmo o pouco tempo de tra-
balho com o técnico Muricy 
Ramalho, lhe impediu de sair 
em defesa do treinador, que 
tem sido alvo de críticas por 
parte de alguns dirigentes e 
conselheiros do Peixe, irrita-
dos com o desempenho san-
tista nas últimas partidas.

Para o meio-campista, 
pelo que conquistou na Vila 
Belmiro, Muricy deveria ser 
tratado com mais respeito. 
“Quando um time grande 

perde duas seguidas (contra 
Paulista e Ponte Preta), como 
aconteceu com a gente, uma 
semana depois já se fala em 
crise ou em problemas. 

Esquecem tudo conquis-
tado pelo técnico, de manei-
ra muito fácil. Acho que as 
pessoas devem ter um pou-
co mais de respeito por tudo 
o que ele ganhou, tanto aqui 
no Santos, quanto nos clubes 
por onde ele passou“, disse 
Assunção, lembrando do cur-
rículo vitorioso do atual co-
mandante alvinegro.

O volante lembrou que 
o ano está apenas no começo 
e que, devido às mudanças 

promovidas no elenco, com a 
chegada de novos jogadores 
e a saída de outros, o Santos 
ainda busca um melhor en-
trosamento para que o seu 
futebol cresça.

Desta forma, Marcos As-
sunção pensa que é cedo para 
fortes questionamentos ao 
trabalho do técnico. “Tem de 
ter mais respeito. Falar em saí-
da do treinador logo no come-
ço do Paulistão é muito ruim. 
O cara pode estar na casa dele, 
descansando, e vê que estão 
falando que o Santos vai dis-
pensá-lo. Sabemos das nossas 
dificuldades e vamos procurar 
melhorar, trabalhado corre-

tamente para que as coisas 
(cobranças) possam desapa-
recer“, ponderou.

Indagado se a pressão 
interna, que incluiu, por 
exemplo, um discurso re-
cente do conselheiro Celso 
Leite, no qual pediu para que 
a taça da Copa São Paulo de 
Juniores, conquistada pela 
equipe sub-20 do clube, fi-
casse durante uma semana 
na sala de Muricy Ramalho, 
para lembrá-lo de “dar mais 
oportunidades aos garotos 
da base”, incomoda o grupo, 
Assunção destacou que esta 
é uma situação corriqueira 
no futebol.

Assunção pede respeito a Muricy
SANTOS

FOTO: Alexandre Vidal/Fla Imagem

FOTO: Divulgação



Protocolo...: 2013 - 010837
Responsavel.: JOSEMBERG RICARDO PEREIRA 
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 024021884-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010155
Responsavel.: LUIZ DE LIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 691483924-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009881
Responsavel.: LUIZ ANDRE DE AZEVEDO COSTA
CPF/CNPJ....: 714736534-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009957
Responsavel.: LECITA COMERCIO DE MATERIAIS 
PARA E
CPF/CNPJ....: 035423169/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            446,74
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010744
Responsavel.: MARLUCE DOS SANTOS MOURA
CPF/CNPJ....: 022159654-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009883
Responsavel.: MARISETTE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ....: 004467277/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010519
Responsavel.: RAYNER HOLMES BORBA
CPF/CNPJ....: 873048214-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.622,15
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010649
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHEIRA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010669
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.325,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010879
Responsavel.: YASMIM DAYANE MEIRELES ANDRADE
CPF/CNPJ....: 102578094-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010594
Responsavel.: WILLINGTON ALVES FREIRE
CPF/CNPJ....: 691551194-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009879
Responsavel.: ZELIO FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR
CPF/CNPJ....: 005514285/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010657
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de  Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/03/2013
----------------------------------------

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.: ANTONIO FERNANDO ALVARES 
CALABRIA
CPF/CNPJ....: 260919687-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.556,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010147
Responsavel.: ANA CRISTINA DUARTE
CPF/CNPJ....: 486818734-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009880
Responsavel.: ACOM COMUNICACOES S/A
CPF/CNPJ....: 002126673/0008-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010709
Responsavel.: BERNADETE DE BRITO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 015414440/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            514,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010807
Responsavel.: CABRAL E CAVALCANTI ADM
CPF/CNPJ....: 000552769/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010983
Responsavel.: CONSTRUNOR CONSTR E ADMINIS-
TRADORA
CPF/CNPJ....: 009292012/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            836,58
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 007611
Responsavel.: DLA RENT A CAR
CPF/CNPJ....: 041201070/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            299,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011214
Responsavel.: ELIAS BARBOSA MATIAS
CPF/CNPJ....: 079194124-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            479,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009607
Responsavel.: FRANCISCO BARBOSA DE ALBU-
QUERQUE FI
CPF/CNPJ....: 008696817/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010825
Responsavel.: JOAO EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 030947524-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009882
Responsavel.: JOAO WAGNER LEITE DE SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 013238394/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            779,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009947
Responsavel.: JARBAS DOS SANTOS NASCIMENTO 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 060234384-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            198,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010708
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA - EPP
CPF/CNPJ....: 010942456/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            915,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013/FME

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 002/2013, que tem por objeto a SRP – 
Para a Contratação de Emissora de Rádio, Com Abrangência no Município, Para a Transmissão 
e Divulgação de Informações Institucionais, Campanhas Educacionais e Matérias de Interesse da 
Secretaria Municipal de Educação,, conforme TERMO DE ADJUDICAÇÃO, em favor da seguinte 
empresa: RÁDIO SANTA MARIA LTDA - CNPJ n.º 10.740.348/0001-79 no seguinte item: 01; perfazendo 
um valor global de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais); e SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ 
n.º 03.820.742/0001-51, no seguinte item: 02; perfazendo um valor global de R$ 36.000,00 (Trinta 
e seis mil reais); ficando assim o presente processo licitatório com o Valor Global: R$ 57.000,00 
(Cinqüenta e sete mil reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro - PB, 15 de Fevereiro 2013. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação

NOTA OFICIAL Nº 001/2013. ATOS DA PRESIDÊNCIA – Assembléia Geral Extraordinária – Edital 
de Convocação – Na forma dos artigos 19, incisos I e II; 22; 24; 25; 26 e 30, parágrafo único, do 
Estatuto da Federação Paraibana de Ciclismo, tenho a honra de convocar os Presidentes das enti-
dades filiadas para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 14 de março de 2013, 
às 19:30h, em primeira convocação e meia hora após, com qualquer número, na sede provisória da 
Federação Paraibana de Ciclismo, sito à Rua Raul Henrique de Sá, 84, bloco “c”, aptº 101, Tambiá, 
João Pessoa, para deliberar a seguinte Ordem do Dia: a) Regularização, junto à Federação, de 
todos clubes filiados, interessados e presentes à assembléia; b) Outros assuntos de interesse dos 
filiados. João Pessoa 27 de fevereiro de 2013. Jáder Ribeiro Silva – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PREGÃO PRESENCIAL No 014/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Selecionar Empresa objetivando a realização de exames do tipo: Ecocardiograma; 

Eletrocardiogramal; Teste ergonometríco; Exame de Holter; Consultas clínicas especializadas na 
área cardiológica.

PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB.
Contratado: Clínica Médica Dr. Diniz Ltda., CNPJ nº 12.360.630/0001-56.
VALOR: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.39.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Convênios.
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, contados da expedição da Ordem de compra.

Bom Sucesso - PB, 22 de fevereiro de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 014/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL no 014/2013, 
cujo objeto é a Contratação de Transportadores Autônomos, para efetuarem o transporte escolar de alunos 
residentes na zona rural e adjacências para a sede do Município e demais localidades, da rede estadual no 
ensino médio inovador. Data da abertura: 14 de Março de 2013, às 11h00min (horário local). Copia do edital 
de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Licitação, 
situado à Rua Desembargador Feitosa Ventura, 04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, no horário de expediente 
das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1514.

Monteiro-PB, 28 de Fevereiro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO no 002-2013 

PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013/PMM
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribuições 

que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e devidamente 
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e 
a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL No: 
002/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 004/2013 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a Contratação 
de Emissora de Rádio, com Abrangência no Município, para Transmissão e Divulgação de Informações In-
stitucionais, Campanhas Educacionais e Matérias de Interesse da Municipalidade. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 15 de Fevereiro de 2013 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
04.122.4004.3005.2026 – 33.90.39.00. EMPRESAS VENCEDORAS: RADIO SANTA MARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 10.740.348/0001-79 com valor da Ata de Registro de Preços: R$ 31.500,00 (Trinta e um mil 
e quinhentos reais) e SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.820.742/0001-51 
com valor da Ata de Registro de Preços: R$ 54.000,00 (Cinqüenta e quatro mil reais), de acordo com a ata 
de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 15 de fevereiro de 2013

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Transporte Escolar de Alunos Residentes na Zona Rural e Adjacências Para a 

Sede do Município e Demais Localidades, da Rede Estadual de Ensino,, a fim de atender as necessidades 
da Secretaria de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 009/2013, Pregão Presencial 
nº. 006/2013. DOTAÇÃO: 12.361.4009.3012.2132 – 33.90.36.00. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência 
até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Educação do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a pessoa física ANDERSON 
BEZERRA DA SILVA - CPF n.º 071.722.684-89- CT Nº. 006-002/2013 – 21.02.2013 – R$ 25.600,00 (Vinte 
e cinco mil e seiscentos reais); VANDENILDO FEITOSA - CPF n.º 898.170.446-53 - CT Nº. 006-015/2013 
– 21.02.2013 – R$ 12.100,00 (Doze mil e cem reais); RONALDO DE SOUSA JUNIOR - CPF n.º 091.572.644-
06 - CT Nº. 006-011/2013 – 21.02.2013 – R$ 32.200,00 (Trinta e dois mil e duzentos reais); ALESSANDRA 
BEZERRA DA SILVA - CPF n.º 288.241.918-00 - CT Nº. 006-001/2013 – 21.02.2013 – R$ 36.000,00 (Trinta 
e seis mil reais); JOSELMO VIEIRA - CPF n.º 026.578.774-27 - CT Nº. 006-010/2013 – 21.02.2013 – R$ 
8.160,00 (Oito mil cento e sessenta reais); JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA - CPF n.º 070.244.974-16 - CT Nº. 
006-007/2013 – 21.02.2013 – R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais); JOSÉ EVERALDO FEITOSA 
DA SILVA - CPF n.º 269.018.168-12 - CT Nº. 006-006/2013 – 21.02.2013 – R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil e 
reais); BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA - CPF n.º 076.925.504-33 - CT Nº. 006-004/2013 – 21.02.2013 
– R$ 20.000,00 (Vinte mil reais); VANDEMILSOM FERREIRA DA SILVA - CPF n.º 040.291.724-31 - CT Nº. 
006-014/2013 – 21.02.2013 – R$ 34.600,00 (Trinta e quatro mil e seiscentos reais) ANTÔNIO BEZERRA 
FERREIRA - CPF n.º 064.347.674-12 - CT Nº. 006-003/2013 – 21.02.2013 – R$ 14.400,00 (Quatorze mil 
e quatrocentos reais); MARCOS ANTÔNIO SIMÕES DA SILVA - CPF n.º 368.540.424-53 - CT Nº. 006-
013/2013 – 21.02.2013 – R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais); GILVAN BATISTA DE MELO - CPF n.º 
026.129.824-00 - CPF n.º 368.540.424-53 - CT Nº. 006-005/2013 – 21.02.2013 – R$ 43.000,00 (Quarenta e 
três mil reais); JOSÉ LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF n.º 019.457.014-20 - CT Nº. 006-009/2013 
– 21.02.2013 – R$ 6.480,00 (Seis mil e quatrocentos e oitenta reais); JOSÉ LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA 
- CPF n.º 072.159.394-13 - CT Nº. 006-008/2013 – 21.02.2013 – R$ 7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte 
reais); RONALDO DE SOUSA JUNIOR - CPF n.º 091.572.644-06 - CT Nº. 006-012/2013 – 21.02.2013 – R$ 
9.000,00 (Nove mil e duzentos reais).

Monteiro - PB, 21 de Fevereiro de 2013. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 012/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL no 
012/2013, cujo objeto é a Contratação de Transportadores Autônomos, para efetuarem o transporte escolar 
de alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do Município e demais localidades, da rede 
municipal de ensino. Data da abertura: 14 de Março de 2013, às 09h00min (horário local). Copia do edital de 
demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Licitação, 
situado à Rua Desembargador Feitosa Ventura, 04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, no horário de expediente 
das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1514.

Monteiro-PB, 28 de Fevereiro de 2013.

Erinaldo Araújo Sousa
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 005/2013 - SRP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 005/2013 - SRP, a ser realizada no dia 13/03/2013 às 16h00min (horário local), que tem por 
objeto Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Material de Construção, o edital e seus 
anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado 
a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo 
telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 28 de Fevereiro de 2013.

Erinaldo Araujo Sousa
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação de Monteiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013 - SRP
O Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de 

acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o Processo Administrativo: 
001/2013 - Pregão Presencial Nº: 001/2013 - SRP - OBJETO: SRP - Aquisição de Combustíveis e 
Derivados de Petróleo, para manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Educação, 
durante o exercício de 2013, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Educação. VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 08/02/2013. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2035 – 33.90.30.00 / 11.000.11.001.12.361.40
09.3012.2038 – 33.90.30.00. EMPRESAS VENCEDORAS: AUTO POSTO NOVO HORIZONTE - CNPJ 
n.º 04.502.287/0001-09, nos seguintes itens: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 E 2.6; perfazendo 
um valor global de R$ 342.640,00 (Trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e quarenta reais), 
conforme ata de registro de preços acostado ao processo.

Monteiro - PB, 08 de Fevereiro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação de Monteiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 - SRP

O Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de 
acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o Processo Administrativo: 
002/2013 - Pregão Presencial Nº: 002/2013 - SRP - OBJETO: SRP – Para a Contratação de Emissora 
de Rádio, Com Abrangência no Município, Para a Transmissão e Divulgação de Informações Institu-
cionais, Campanhas Educacionais e Matérias de Interesse da Secretaria Municipal de Educação, a 
fim de atender as necessidades da Secretaria de Educação. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da 
data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 15/02/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.000.11.001.1
2.361.4009.3012.2035 – 33.90.39.00. EMPRESAS VENCEDORAS: RÁDIO SANTA MARIA LTDA - CNPJ 
n.º 10.740.348/0001-79, no seguinte item: 01; perfazendo um valor global de R$ 21.000,00 (Vinte 
e um mil reais), e SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ n.º 03.820.742/0001-51, no 
seguinte item: 02; perfazendo um valor global de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), conforme 
ata de registro de preços acostado ao processo.

Monteiro - PB, 15 de Fevereiro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 001/2013/FME

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 001/2013, que tem por objeto a SRP - 
Aquisição de Combustíveis e Derivados de Petróleo, para manutenção da frota de veículos do Fundo 
Municipal de Educação, durante o exercício de 2013, conforme TERMO DE ADJUDICAÇÃO, em 
favor da seguinte empresa: AUTO POSTO NOVO HORIZONTE - CNPJ n.º 04.502.287/0001-09, nos 
seguintes itens: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 E 2.6; perfazendo um valor global de $ 342.640,00 
(Trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e quarenta reais); ficando assim o presente processo 
licitatório com o Valor Global: R$ 342.640,00 (Trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e quarenta 
reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo 
e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro - PB, 07 de Fevereiro 2013. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013/FME

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 003/2013, que tem por objeto a SRP - A 
Contratação de empresa para Fornecimento de Seguro Veicular para “Ônibus” da Secretaria 
Municipal de Educação, deste município, conforme TERMO DE ADJUDICAÇÃO, em favor da 
seguinte empresa: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ n.º 01.356.570/0001-
81, nos seguintes itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11; perfazendo um valor global de 
R$ 77.118,17 (Setenta e sete mil centos e dezoito reais e dezessete centavos). Dê ciência aos 
interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos 
respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro - PB, 21 de Fevereiro 2013. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00007/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 
João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 09h00min, do dia 13/03/2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais de Construção 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 036/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Alagoinha - PB, 27 de Fevereiro de 2013

ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013/FME

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 006/2013, que tem por objeto a Contratação 
de Transporte Escolar de Alunos Residentes na Zona Rural e Adjacências Para a Sede do Município 
e Demais Localidades, da Rede Estadual de Ensino, conforme TERMO DE ADJUDICAÇÃO, em 
favor da seguinte pessoa física: ANDERSON BEZERRA DA SILVA - CPF n.º 071.722.684-89, no 
seguinte item: 001; perfazendo um valor global de R$ 25.600,00 (Vinte e cinco mil e seiscentos 
reais); VANDENILDO FEITOSA - CPF n.º 898.170.446-53, no seguinte item: 003; perfazendo um 
valor global de R$ 12.100,00 (Doze mil e cem reais); RONALDO DE SOUSA JUNIOR - CPF n.º 
091.572.644-06, no seguinte item: 004; perfazendo um valor global de R$ 32.200,00 (Trinta e dois 
mil e duzentos reais); ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA - CPF n.º 288.241.918-00, no seguinte 
item: 005; perfazendo um valor global de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais); JOSELMO VIEIRA 
- CPF n.º 026.578.774-27, no seguinte item: 007; perfazendo um valor global de R$ 8.160,00 (Oito 
mil cento e sessenta reais); JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA - CPF n.º 070.244.974-16, no seguinte 
item: 008; perfazendo um valor global de R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais); JOSÉ 
EVERALDO FEITOSA DA SILVA - CPF n.º 269.018.168-12, no seguinte item: 009; perfazendo um 
valor global de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil e reais); BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA - 
CPF n.º 076.925.504-33, no seguinte item: 010; perfazendo um valor global de R$ 20.000,00 (Vinte 
mil reais); VANDEMILSOM FERREIRA DA SILVA - CPF n.º 040.291.724-31, no seguinte item: 011; 
perfazendo um valor global de R$ 34.600,00 (Trinta e quatro mil e seiscentos reais); ANTÔNIO 
BEZERRA FERREIRA - CPF n.º 064.347.674-12, no seguinte item: 012; perfazendo um valor global 
de R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais); MARCOS ANTÔNIO SIMÕES DA SILVA - CPF 
n.º 368.540.424-53, no seguinte item: 013; perfazendo um valor global de R$ 7.200,00 (Sete mil 
e duzentos reais); GILVAN BATISTA DE MELO - CPF n.º 026.129.824-00, no seguinte item: 014; 
perfazendo um valor global de R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais); JOSÉ LUCIANO PEREIRA 
DOS SANTOS - CPF n.º 019.457.014-20, no seguinte item: 016; perfazendo um valor global de 
R$ 6.480,00 (Seis mil e quatrocentos e oitenta reais); JOSÉ LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA - CPF 
n.º 072.159.394-13, no seguinte item: 017; perfazendo um valor global de R$ 7.920,00 (Sete mil 
novecentos e vinte reais); RONALDO DE SOUSA JUNIOR - CPF n.º 091.572.644-06, no seguinte 
item: 018; perfazendo um valor global de R$ 9.000,00 (Nove mil e duzentos reais);  ficando assim o 
presente processo licitatório com o Valor Global: R$ 318.380,00 (Trezentos e dezoito mil trezentos 
e oitenta reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro - PB, 21 de Fevereiro 2013. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: SRP - Aquisição de Combustíveis e Derivados de Petróleo, para manutenção da frota 

de veículos do Fundo Municipal de Educação, durante o exercício de 2013, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo 
Licitatório nº. 001/2013, Pregão Presencial nº. 001/2013. DOTAÇÃO: 11.000.11.001.12.361.4009.30
12.2035 – 33.90.30.00 / 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2038 – 33.90.30.00.  VIGÊNCIA: do pre-
sente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e a empresa AUTO POSTO NOVO HORIZONTE - CNPJ n.º 04.502.287/0001-09 - CT Nº. 
PP.001.001/2013/FME – 08.02.2013 – R$ 264.220,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil duzentos 
e vinte reais). 

Monteiro - PB, 12 de Fevereiro de 2013. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: SRP – Para a Contratação de Emissora de Rádio, Com Abrangência no Município, Para 

a Transmissão e Divulgação de Informações Institucionais, Campanhas Educacionais e Matérias de 
Interesse da Secretaria Municipal de Educação,, a fim de atender as necessidades da Secretaria de 
Educação. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 001/2013, Pregão Presencial 
nº. 001/2013. DOTAÇÃO: 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2035 – 33.90.39.00.  VIGÊNCIA: do pre-
sente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e as empresas RÁDIO SANTA MARIA LTDA - CNPJ n.º 10.740.348/0001-79 - CT Nº. 002-
001/2013 – 15.02.2013 – R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais); e SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO 
LTDA - CNPJ n.º 03.820.742/0001-51 - CT Nº. 002-002/2013 – 15.02.2013 – R$ 36.000,00 (Tinta e 
seis mil reais)

Monteiro - PB, 15 de Fevereiro de 2013. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a Contratação de Emissora de Rádio, com Abran-
gência no Município, para Transmissão e Divulgação de Informações Institucionais, Campanhas 
Educacionais e Matérias de Interesse da Municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei 
Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA 
– PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2013, Pregão Presencial nº. 002/2013 - SRP. DOTAÇÃO: 
04.122.4004.3005.2026 – 33.90.39.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa RADIO SANTA MARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 10.740.348/0001-79. Endereço: Avenida Getulio Vargas, 129 - Centro, Monteiro – PB, 
CEP: 58.500-000. VALOR DO CONTRATO: R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) – Contrato 
Administrativo nº PP.002-001/2013/CPL/PMM e SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÕES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 03.820.742/0001-51. Endereço: Avenida Olimpio Gomes, 212 – 1º andar - Centro, 
Monteiro – PB, CEP: 58.500-000 VALOR DO CONTRATO: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) – NR 
DO CONTRATO: PP.002-002/2013/CPL/PMM.

Monteiro - PB, 15 de Fevereiro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: A Contratação de empresa para Fornecimento de Seguro Veicular para “Ônibus” da 

Secretaria Municipal de Educação, deste município, a fim de atender as necessidades da Secretaria 
de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 006/2013, Pre-
gão Presencial nº. 003/2013. DOTAÇÃO: 11.000.11.0001.12.361.4009.3012.2035 – 33.90.39.00. 
 VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/Ednacé 
Alves Silvestre Henrique e a empresa BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ n.º 
01.356.570/0001-81 - CT Nº. PP.003.001/2013 – 22.02.2013 – R$ 77.118,17 (Setenta e sete mil 
cento e dezoito reais e dezessete centavos). 

Monteiro - PB, 22 de Fevereiro de 2013. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE, PARA A 
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. FUNDAMENTO 
LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 
8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2013, Pregão Presencial nº. 003/2013 
- SRP. DOTAÇÃO: 06.000 - 06.001 – 15.452.4005.3007.2014 - 33.90.39.00 – 33.90.36.00 / 06.000 - 
06.001 – 18.541.4005.3007.2016 - 33.90.39.00 – 33.90.36.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem 
vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa SILVA SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA/José Edilson Barbosa da Silva, CNPJ 11.621.408/0001-05, com sede 
a Rua Antonio Rodrigues dos Santos, 381 – Centro – CEP: 58.540-000 Sumé/PB, com o valor 
total de R$ R$ 219.928,32 (duzentos e dezenove mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois 
centavos) – Contrato Administrativo nº PP.003-001/2013/CPL/PMM.  

Monteiro - PB, 22 de fevereiro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

CPF/CNPJ....: 003775813/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.083,39
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010167
Responsavel.: RAELMA KERCIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 030274374-02
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          5.282,15
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 010138
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 013233354/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.644,65
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009824
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.803,93
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010093
Responsavel.: SO TERRA CONSTR E PROJETOS LTD
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            407,09
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009728
Responsavel.: WALTER CORREIA DE BRITO FILHO
CPF/CNPJ....: 206103354-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010255
Responsavel.: WS MORGANN CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013756950/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010020
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade,  no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/03/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANA CLEIDE FERNANDES GOMES 
DAMASIO
CPF/CNPJ....: 798460174-72
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          3.750,00
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo...: 2013 - 009872
Responsavel.: ANDREA FABIANA ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 765861704-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            541,59
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010249
Responsavel.: DALUMI CALC E ACESS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015295356/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.022,28
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 010248
Responsavel.: EXCELENCIA COM DE INFORMA E 
PAPEL L
CPF/CNPJ....: 001549703/0001-36
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            941,90
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 007905
Responsavel.: JOSE LOPES NETO
CPF/CNPJ....: 885571894-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            309,84
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009485
Responsavel.: JOSE SERGIO VIANA FRANCA
CPF/CNPJ....: 005799397/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009768
Responsavel.: JOSINEIDE CRISPIM DA SILVA
CPF/CNPJ....: 007895198/0001-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          3.636,50
Apresentante: HOTEL CAICARA S/A
Protocolo...: 2013 - 010133
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MEDEIROS 
DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 025210504-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 009932
Responsavel.: MERCADINHO BOM DEMAIS

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

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.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PREGÃO PRESENCIAL No 012/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Selecionar Empresa objetivando a realização de exames do tipo: endoscopia digestiva 

alta; Laringoscopia flexível; Colonoscopia, Retossigmoidoscopia flexível; Biópsias do apararelho 
digestivo; Retirada de corpos estranhos; Teste de Urease, pesquisa de H. Pylori; Microgirurgias 
Endoscópicas alta e baixa; Consultas clínicas na área do trato digestivo.

PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB.
Contratado: GASTROMED Ltda.-ME, CNPJ nº 14.783.426/0001-73.
VALOR: R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.39.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Convênios.
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, contados da expedição da Ordem de compra.

Bom Sucesso - PB, 21 de fevereiro de 2013.

IVALDO WASHINGTON DE LIMA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 013/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL no 
013/2013, cujo objeto é a Contratação de Transportadores Autônomos, para efetuarem o transporte escolar 
de alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do Município e demais localidades, da rede 
estadual de ensino. Data da abertura: 14 de Março de 2013, às 10h00min (horário local). Copia do edital de 
demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Licitação, 
situado à Rua Desembargador Feitosa Ventura, 04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, no horário de expediente 
das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1514.

Monteiro-PB, 28 de Fevereiro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 002/2013/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 003/2013, que tem por objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO, PARA 
TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS 
E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, para suprir a necessidade da Prefeitura Monteiro, 
conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: RADIO SANTA MARIA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 10.740.348/0001-79 com valor do contrato: R$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais) e 
SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.820.742/0001-51 com valor do contrato: 
R$ 54.000,00 (Cinqüenta e quatro mil reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o 
respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 14 de fevereiro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 003/2013, que tem por objeto a Contratação de empresa 
no ramo pertinente, para a LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS, para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura, conforme termo de ADJUDICAÇÃO, em favor da seguinte empresa: SILVA SERVIÇOS 
E CONSTRUÇOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.621.408/0001-05, 
com o valor total de R$ 219.928,32 (duzentos e dezenove mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois 
centavos), conforme termo de homologação anexo ao processo. Dê ciência aos interessados e determinar 
que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas 
pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 22 de fevereiro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 - SRP

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo 
com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacio-
nado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 007/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2013 - OBJETO: Sistema de 
Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL, para suprir nas necessidades da secretaria 
Municipal de Saúde, durante o exercício de 2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.000.12.001.10.301.4012.3025.206
1 – 3.3.90.30.00/3.3.90.32.00 EMPRESAS COM OS PREÇOS REGISTRADOS: DETAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 02.477.571/0001-47 com o valor total de R$ 91.000,00 (Noventa e um mil 
reais); conforme Ata de Registro de Preços Acostado ao Processo Licitatório nº 007/2013/FMS. 

Monteiro - PB, 22 de Fevereiro de 2013.

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL, para suprir as 

necessidades da secretaria municipal de saúde, durante o exercício de 2013. FUNDAMENTO LEGAL: nos 
termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERA-
DA – Processo Licitatório nº. 007/2013 - Pregão Presencial nº. 006/2013. DOTAÇÃO: 12.000.12.001.10.30
1.4012.3025.2061 – 3.3.90.30.00/3.3.90.32.00 VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 
meses, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e: DETAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA - CNPJ: 02.477.571/0001-47 - CT Nº. PP 007.001/2013/CSL/FMS – 22/02/2013 – Valor: R$ 52.200,00 
(Cinqüenta e dois mil e duzentos reais).

Monteiro - PB, 22 de Fevereiro de 2013.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No 03.2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Irene Martins, s/n - Centro - Alagoinha - PB, às 09h00min do dia 18 de Março de 2012, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Medicamentos diversos destinados 
ao atendimento da população municipal no exercício 2013. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. EMAIL: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br

Alagoinha/PB, 27 de Fevereiro de 2013.
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 012/2013
O Pregoeiro oficial do município de Bom Sucesso-PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei Federal 

nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do presente Pregão Presencial a empresa GASTROMED 
Ltda.-ME, CNPJ nº 14.783.426/0001-73, vencedora em todos os itens, no valor total da proposta em R$ 
97.000,00 (noventa e sete mil reais).

Bom Sucesso - PB, 19 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDô
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária Eletiva da Federação Paraibana de Judô.
O Presidente da Federação Paraibana de Judô, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 35, inciso 

XIV do Estatuto da Federação Paraibana de Judô, convoca as Entidades de Prática Desportiva que lhe são 
Filiadas nos termos dos arts. 16, 17 e 19, para participarem da Assembleia Geral Ordinária Eletiva, que será 
realizada no dia 31 de março de 2012, às 10h 00min, em primeira convocação e as 10h30 minutos em 2ª 
convocação como as entidades filiadas presentes,tendo como local a sede da FEPAJU, com endereço na Av. 
Mar da Sibéria, 189, Intermares, município de Cabedelo/PB, com a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação dos 
Relatórios Técnicos e Administrativos referentes ao exercício de 2012;  2. Apresentação, discussão e votação 
do Parecer do Conselho Fiscal referente as contas do exercício de 2012; 3. Eleição e Posse do Presidente, 
Vice-Presidente e Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal eleitos para o quadriênio 2013/2017.      

João Pessoa, 01 de Março de 2013 
Adjailson Fernandes Coutinho

Presidente da Federação Paraibana de Judô

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013 - SRP

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 006/2013, que tem por objeto a Sistema de Registro de 
Preços para AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL, para manutenção da frota de veículos do Fundo 
Municipal de Saúde, durante o exercício de 2013, conforme termo de ADJUDICAÇÃO, em favor das seguintes 
empresas: DETAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 02.477.571/0001-47, nos seguintes itens: 
ITEM 001 - Valor Unitário R$ 13,00 Valor Total R$ 39.000,00; ITEM 002 - Valor Unitário R$ 520,00 Valor Total 
R$ 52.000,00; perfazendo um valor global de R$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais).

Monteiro - PB, 21 de Fevereiro de 2013

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 11h00min, do dia 13 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para Locações de veículos para o transporte escolar/outro até dezembro de 
2013. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Munic-
ipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 27 de Fevereiro de 2013

ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 014/2013
O Pregoeiro oficial do município de Bom Sucesso-PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei Federal nº 

10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do presente Pregão Presencial a empresa Clínica Médica Dr. 
Diniz Ltda., CNPJ nº 12.360.630/0001-56, vencedora somando o valor total da proposta em R$ 114.000,00.

Bom Sucesso - PB, 21 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

Rua Getúlio Vargas S/N – Centro – Baraúna - PB
DECRETO No 001/2013    BARAÚNA, 20 de fevereiro de 2013

Convoca a Conferência Municipal da Cidade de Baraúna e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Baraúna, usando das suas atribuições legais, e tendo em vista a Resolução 

Normativa nº 14, de 06 de junho de 2012, do Conselho Nacional das Cidades.
DECRETA:
Art. 1º - Fica convocada a Conferência Municipal da Cidade de Baraúna, a se realizar no dia 05 de abril 

de 2013, sob a coordenação da Prefeitura Municipal de Baraúna. 
Art. 2º - A Conferência Municipal da Cidade de Baraúna, terá como temática: “Quem muda a cidade somos 

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

Art. 3º - A Conferência Municipal da Cidade de Baraúna, será presidida pelo Prefeito Municipal e, na sua 
ausência ou impedimento eventual, pela Secretária de Assistência Social.

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

Art. 5º - Caberá à Conferência Municipal da Cidade de Baraúna, elaborar relatório final, a partir da sistem-
atização das propostas aprovadas e encaminhar à Comissão Preparatória estadual e eleger os delegados 
para a 5ª Conferência Estadual das Cidades

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Baraúna, 20 de fevereiro de 2013.

ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 014/2013
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público o resultado 

da licitação Pregão Presencial n.º 014/2013, realizada no dia 21/02/2013, cujo objeto é Selecionar Empresa 
objetivando a realização de exames do tipo: Ecocardiograma; Eletrocardiogramal; Teste ergonometríco; 
Exame de Holter; Consultas clínicas especializadas na área cardiológica, sendo Vencedora a Empresa 
Clínica Médica Dr. Diniz Ltda., CNPJ nº 12.360.630/0001-56, vencedora somando o valor total da proposta 
em R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

Bom Sucesso - PB, 21 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00004/2013.
O Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna, por meio da Comissão Permanente de Licitação sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, informa a quem possa interessar que o Pregão Presencial 
nº 0004/2013com o objetivo de adquirir Equipamentos, Materiais e Medicamentos para atender os serviços 
da área de saúde do município de Uiraúna, foi remarcada para o dia 13 de março de 2013 às 08:00hs no 
endereço acima citado. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uiraúna - PB, 27 de Fevereiro de 2013.

FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 012/2013
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público o resultado 

da licitação Pregão Presencial n.º 012/2013, realizada no dia 19/02/2013, cujo objeto é Selecionar Empresa 
objetivando a realização de exames do tipo: endoscopia digestiva alta; Laringoscopia flexível; Colonoscopia, 
Retossigmoidoscopia flexível; Biópsias do apararelho digestivo; Retirada de corpos estranhos; Teste de 
Urease, pesquisa de H. Pylori; Microgirurgias Endoscópicas alta e baixa; Consultas clínicas na área do trato 
digestivo, tendo sido Vencedora a Empresa GASTROMED Ltda.-ME, CNPJ nº 14.783.426/0001-73, vencedora 
em todos os itens, no valor total da proposta em R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

Bom Sucesso - PB, 19 de fevereiro de 2013.

GEORGE MATIAS DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº. 00001/2013, que objetiva: Aquisição de Combustíveis e Óleos 
Lubrificantes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTOS DE COMBUS-
TÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA - R$ 345.650,00.

Alagoa Grande - PB, 28 de Fevereiro de 2013.
ALANA SOARES BRANDÃO BARRETO

Secretária

INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
Pelo presente Edital, fica instituído como bem de família, o imóvel Prédio nº 139, situado na Rua Projeta-

da, atual Rua José Simões de Araújo, Bessa, no município de João Pessoa-PB, de propriedade de ANGELA 
MARIA DE MEDEIROS CIRNE, confirme Escritura Pública lavrada no livro nº 68, fls. 01, em data de 19.03.2007, 
no Cartório Decarlinto – 10º Ofício de Notas de João Pessoa-PB.

João Pessoa-PB, 27/02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 014/2013
O Prefeito do município de Bom Sucesso/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam seus efeitos 

legais, o Pregão Presencial 014/2013, realizado no dia 21/02/2013, cujo objeto é Selecionar Empresa objeti-
vando a realização de exames do tipo: Ecocardiograma; Eletrocardiogramal; Teste ergonometríco; Exame de 
Holter; Consultas clínicas especializadas na área cardiológica, sendo Vencedora a Empresa Clínica Médica Dr. 
Diniz Ltda., CNPJ nº 12.360.630/0001-56, vencedora somando o valor total da proposta em R$ 114.000,00.

Bom Sucesso - PB, 22 de fevereiro de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gedeão 
Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Março de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3273-2684. E-mail: saude_alg@hotmail.com 

Alagoa Grande - PB, 28 de Fevereiro de 2013.

AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Coronel 
Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de fardamentos destinados 
aos alunos da rede municipal de ensino. Recursos: previstos no orçamento vigente. 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.
Cajazeiras - PB, 28 de Fevereiro de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

ATA 002 – TOMADA DE PREÇOS No 0001/2013
PROCESSO ADM No 008/2013

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (PORTE I), PSF V, LOCALIZADA NO 
LOTEAMENTO TAPUIO DESTE MUNICÍPIO.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
EMPRESAS INABILITADAS: NELCINA PEREIRA MOREIRA – ME, COSIMAR CONSTRUTORA LTDA – ME, 

F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
– ME, CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA, ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA – ME, FC - FERNANDES 
CARVALHO CONSTRUTORA LTDA – EPP, TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, MURALHA 
CONSTRUTORA LTDA – EPP, DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME, BANDEIRANTES 
CONSTRUCAO & URBANISMO LTDA – ME, CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELLI, LR ENGEN-
HARIA LTDA – EPP, COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, BKL CONSTRUCOES LTDA – EPP.

EMPRESA HABILITADA: SETA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
INFORMAMOS QUE ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA QUEM INTER-

ESSAR, NA SALA DE LICITAÇÃO.
DATA DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 25/02/2013.

GILSON TEIXEIRA DA SILVA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00011/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS ÀS 
PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 
13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Inês - PB, 27 de Fevereiro de 2013.
GILSON TEIXEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00009/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos permanentes 
compreendendo (moveis de escritórios, Computadores e impressoras) para as secretar. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Infor-
mações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 28 de Fevereiro de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

POSTO ESPINHARAS EIRELI – CNPJ/CPF: 16.629.499/0001-30. Torna público requereu SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma LICENÇA DE OPERAÇÃO COM 
MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL, sob numero de processo  2013-000864, em João Pessoa, 06 
de fevereiro 2013. Para a atividade de: COM. DE COMB.( GASOINA, ALCOOL, OLEO DIESEL) E 
OLEO LUBRIFICANTE  – SÃO JOSE ESPINHARAS - PB

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gedeão 
Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Março de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Expediente e Educativos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3273-2684. E-mail: saude_alg@hotmail.com 

Alagoa Grande - PB, 28 de Fevereiro de 2013.

AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 012/2013
O Prefeito do município de Bom Sucesso/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam seus efei-

tos legais, o Pregão Presencial 012/2013, realizado no dia 19/02/2013, cujo objeto é Selecionar Empresa 
objetivando a realização de exames do tipo: endoscopia digestiva alta; Laringoscopia flexível; Colonoscopia, 
Retossigmoidoscopia flexível; Biópsias do apararelho digestivo; Retirada de corpos estranhos; Teste de 
Urease, pesquisa de H. Pylori; Microgirurgias Endoscópicas alta e baixa; Consultas clínicas na área do trato 
digestivo, sendo vencedora a empresa GASTROMED Ltda.-ME, CNPJ nº 14.783.426/0001-73, vencedora 
em todos os itens, no valor total da proposta em R$ 97.000,00.

Bom Sucesso - PB, 20 de fevereiro de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS No 001/2013

OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução 
de serviços com Análise de Projetos, Fiscalização de Obras, Relatórios, Acompanhamento de Projetos junto 
a Órgãos Federais como: Caixa Econômica Federal, Ministérios e demais Órgãos afins, para promover a 
aprovação dos referidos projetos executivos do Município de Patos/PB.

ABERTURA: 11/03/2013 às 15:00h.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo 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, 20 de fevereiro de 2013.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO No 001/2013-DISP

Contratante: Prefeitura Municipal de Assunção, CNPJ Nº 01.612.635/0001-02. Contratado: José Evandir 
Alves dos Santos (CPF Nº 752.737.804-20). Objeto: Prestar serviços com 01 (um) Carro Pipa de Placa nº 
KFP-3001/PE, onde se obrigando por mês a realizar o percurso de 120 (cento e vinte) km por dia, de se-
gunda a sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados. Valor contratado: R$ 7.000,00 (sete mil 
reais), por cada mês, perfazendo o valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pelos os 02 (dois) mês. 
Vigência: Será de 60 (sessenta) dias. Dotação: 02.050 - Secretaria de Agricultura - 02050.20.606.0700.2009 
- 3390.36.0000, do orçamento de 2013. Recursos: Será 100% (cem) por cento do Convênio nº 0155/2013-
SEIE. Data da assinatura: 28/02/2013. Partes assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e 
José Evandir Alves dos Santos (Contratado). 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO No 002/2013-DISP
Contratante: Prefeitura Municipal de Assunção, CNPJ Nº 01.612.635/0001-02. Contratado: Antoniel 

Pereira Guedes (CPF Nº 069.872.704-57). Objeto: Prestar serviços com 01 (um) Carro Pipa de Placa nº 
KGM-1940/PB, onde se obrigando por mês a realizar o percurso de 120 (cento e vinte) km por dia, de se-
gunda a sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados. Valor Contratado: R$ 7.000,00 (sete mil 
reais), por cada mês, perfazendo o valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pelos os 02 (dois) mês. 
Vigência: Será de 60 (sessenta) dias. Dotação: 02.050 - Secretaria de Agricultura - 02050.20.606.0700.2009 
- 3390.36.0000, do orçamento de 2013. Recursos: Será 100% (cem) por cento do Convênio nº 0155/2013-
SEIE. Data da assinatura: 28/02/2013. Partes assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e 
Antoniel Pereira Guedes (Contratado). 

Assunção/PB, 28 de fevereiro de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

Fundo Municipal de Saúde
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013 – REPUBLICAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial no 007/2013, a ser 
realizada no dia 13/03/2013 às 14h00min (horário local), que tem por objeto Sistema de Registro de Preços 
Aquisição de Material de Construção. O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação 
da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, Centro, 
Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 28 de Fevereiro de 2013.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

Fundo Municipal de Saúde
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013/FMS
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL no 007/2013, cujo 
objeto o Sistema de Registro de Preços Aquisição de Material de Construção. Realizado 27 de Fevereiro 
de 2013, às 14h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em 
participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 27 de Fevereiro de 2013
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013/FME – REPUBLICAÇÃO
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 008/2013, a ser 
realizada no dia 13/03/2013 às 08h30min (horário local), que tem por objeto Sistema de Registro de Preços 
Aquisição de Material de Construção. O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação 
da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, Centro, 
Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 28 de Fevereiro de 2013.

Erinaldo Araujo Sousa
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013/FME

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 008/2013, 
cujo objeto o Sistema de Registro de Preços Aquisição de Material de Construção. Realizado 27 de Fevereiro 
de 2013, às 16h30min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em 
participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 27 de Fevereiro de 2013
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 01/2013

Objeto: Contratação de carros-pipa, para realizar viagens transportando e distribuindo água no Município 
de Natuba – PB, em cumprimento ao Convênio nº 001/2013, da Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e o 
Município de Natuba/PB. Pipeiros contratados: Sérgio Cândido Galdino, CPF nº 039.233.464-09, Marcos 
Barbosa da Silva, CPF nº 026.546.914-70 e José Jailton do Nascimento, CPF nº 011.976.564-05. 

Natuba, 28 de fevereiro de 2013.
Josinalva Guerra Lins da Silva

Presidente da CPL.

Aviso de Licitação - Pregão Presencial no 005/2013 
Objeto: Fornecimento parcelado de gás de cozinha (botijão com 13 kg) e água mineral (vasilhame com 

20 litros), destinados as diversas secretarias do município de Natuba/PB. Abertura dia 12 de março de 2013, 
às 10:00 horas, a sessão pública será no prédio sede da Prefeitura Municipal de Natuba/PB.

Natuba, 28 de fevereiro de 2013.
Taíza Freire do Vale

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Assunção, através do Pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria 
n.º 019/13 de 04.01.2013, torna público que fará realizar a Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 13/2013. OBJETO: Aquisição de pão, bolo e semelhantes para merenda escolar e programas, 
conforme especificações do anexo I do edital, DATA: 14/03/2013. HORÁRIO: 16h30min; LOCAL: 
Sala de Reuniões da CPL (Prefeitura) a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/
PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada Decreto 
4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: 
A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 28 de fevereiro de 2013. 
João Paulo Galdino de Souza

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura M. de Assunção através do Pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria nº 019 

de 04/01/2013, torna público que fará realizar a Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013. 
OBJETO: Aquisição de uma Patrulha Mecanizada (Retroescavadeira) de acordo com o Contrato 
de Repasse nº 0386705-71/2012, e edital, DATA DA REALIZAÇÃO: 14/03/2013. HORÁRIO: 
14h30min; LOCAL: Sala de Reuniões da CPL (Sede da Prefeitura) a Rua Tereza Balduino da 
Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02, regulamentada Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 28 de fevereiro de 2013. 
João Paulo Galdino de Souza

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 13-00203-7
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 004/2013, torna público que no dia 15 de março de 2013, às 10:00 horas, na sala 
de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 010/2013. Objeto: aquisição de Dicloro-
-Isocianurato de Sódio, destinado ao tratamento da água distribuída pelos Regionais da CAGEPA, 
no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano 
Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pre-
gao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2013.
João Santos de Menezes 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 019/2013, 
que tem como objeto é a CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA 
ZORA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, não houve manifestação de interessados, 
sendo declarada a licitação DESERTA. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 28 de fevereiro de 2013.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 018/2013, 
que tem como objeto é a CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA 
ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO, não houve manifestação de interessados, sendo declarada a 
licitação DESERTA. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 28 de fevereiro de 2013.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 

PARA ATENDER AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. 
Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 19/03/2013. 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, 28 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS-

TRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. 
Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 20/03/2013. 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, 28 de fevereiro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 

FARMACIA BÁSICA (RENAME) DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 
(hora local) do dia 21/03/2013. 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, 28 de fevereiro de 
2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 12/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos, destina-

dos a manutenção da Farmácia Básica do município, Data e Local 14/03/2013, às 08:30 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Fevereiro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de medicamentos e materiais hospitala-

res, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município, 
Data e Local 14/03/2013, às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de 
Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Fevereiro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação mensal de serviços técnicos especializados 

na área de topografia e planialtimetria para elaboração de projetos, destinados a manutenção das 
atividades do município, Data e Local 14/03/2013, às 11:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Fevereiro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a realização de exames laboratoriais, destinados a 

manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município, Data e Local 15/03/2013, às 
08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernar-
dino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Fevereiro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
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