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clima & tempo
Sertão

30o Máx.
24 o  Mín.

35o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,945 (compra) R$ 1,947 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,890 (compra) R$ 2,030 (venda)
EURO   R$ 2,529 (compra) R$ 2,531  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

02h41

14h56

2.3m

2.4m

baixa

baixa

21h06

08h39

0.2m

0.4m

l Cantor Wister Galvão faz show hoje no final da tarde na Estação Cabo Branco 

l Laboratório de Educação Musical Infantil da UFPB matricula alunos novatos 

l Raul Córdula abre terça-feira a mostra Memórias do Olhar na Usina Cultural

l Grupo Femeninas e a cantora Dandara fazem show hoje na Praça Rio Branco

Ano CXX
Número 031

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

Grupo de trabalho vai definir 
plano de crescimento na PB

O grupo de trabalho Ace-
lera, formado por gestores 
estaduais, tem como obje-
tivo planejar, executar e ar-
ticular ações que busquem 
estimular o crescimento e a 
competitividade da econo-
mia paraibana. PÁGINA 18

jornalauniao.blogspot.com

FOTO: Ortilo Antônio

Ações de saúde fizeram parte da programação em homenagem às mulheres ontem no Detran PÁGINA 14

Filme Travessia será 
exibido na mostra do 

Projeto ViAção 
Paraíba PÁGINA 5

Pesquisa revela queda de preço da gasolina em JP PÁGINA 4

Times prontos para reinício do Estadual PÁGINA 23

Totonho participa 
amanhã de show 
beneficente no
Piollin PÁGINA 8

  

 

Aeroporto de 
Campina Grande 
vai ganhar mais 
três voos diários

Trauma vai 
integrar o 
programa SOS 
Emergências

Homicídios de 
mulheres caem 
8,2% no primeiro 
bimestre de 2013

Ricardo autoriza 
obras nas cidades 
de Cabaceiras 
e Caraúbas

Filho de ex-prefeita  
superfaturava 
contratos, revela 
operação da PF

SAneAmenTO

nO inTeRiOR

As obras de implantação da 
rede de saneamento básico nas 
duas cidades beneficiam mais 
de 13 mil pessoas. Os investi-
mentos previstos ultrapassam 
R$ 9 milhões. PÁGINA 4

A Operação Premier da 
Polícia Federal e da Contro-
ladoria Geral da União cum-
priu 15 mandados de busca 
e apreensão em nove cidades 
da Paraíba. PÁGINA 15

FOTO : marcos Russo

FOTO: marcos Russo

FOTO : Divulgação

Esportes

Sejel divulga 
lista dos 145 
beneficiados 
do Bolsa Atleta

nublado com 
chuvas ocasionais

nublado com 
chuvas ocasionais

nublado com 
chuvas ocasionais
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Entre os mais de 500 represen-
tantes que a compõem, a Câmara dos 
Deputados escolheu para presidir a 
sua Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias um parlamentar que decla-
radamente se posiciona contra im-
portantes segmentos destas mesmas 
minorias. Com 11 votos de 18 possí-
veis, foi eleito para o cargo o deputa-
do e pastor evangélico Marco Felicia-
no, de São Paulo. 

A escolha do parlamentar pro-
vocou reações já previstas: primeiro 
entre alguns membros da comissão, 
que dela preferiram não participar e, 
depois, junto às entidades que lutam 
pelo fim do preconceito e das agres-
sões aos homossexuais e negros – 
justamente as camadas da população 
que mais se ressentem de um trata-
mento igualitário na delicada ques-
tão odos direitos humanos. 

Não se trata de precipitadamen-
te condenar a futura conduta do de-
putado Feliciano e, menos ainda, de 
desconhecer a legitimidade que a 
Câmara Federal tem para escolher os 
presidentes de suas comissões temá-
ticas. Trata-se, isto sim, de estranhar 
e colocar em debate o fato de uma das 
casas do Congresso Nacional indicar 
para o comando de um órgão de defe-
sa das minorias uma pessoa que no-
toriamente tem relações complicadas 
com representantes destas mesmas 
minorias.

O novo presidente é acusado de 
homofobia e racismo por defensores 

de direitos de homossexuais e dos 
negros. Para que a sua eleição pudes-
se ocorrer, os corredores que levam 
à sala da comissão tiveram de ser fe-
chados, impedindo o acesso de even-
tuais manifestantes. Pra quê isso? 
– é de se perguntar. Que sinais quis 
a Câmara Federal emitir quando se 
decidiu pela indicação de Marco Fe-
liciano? Com uma imagem pública já 
tão desgastada, não recomendaria o 
bom senso que a escolha recaísse so-
bre um parlamentar de diálogo fácil 
e posições menos radicais que as do 
eleito?

Tem mais: o deputado figura 
como réu em ação penal que tramita 
no Supremo Tribunal Federal, onde 
é acusado de estelionato. Acresça-se 
ainda: em vídeo divulgado na inter-
net, Feliciano aparece repreendendo 
um fiel que doou o cartão de crédito 
sem a senha para o saque. Samuel de 
Souza doou o cartão, mas não doou 
a senha. Depois vai pedir o milagre 
para Deus e Deus não vai dar. E vai fa-
lar que Deus é ruim”, afirma o pastor 
na gravação.

Deus é bom – sabem todos os cris-
tãos e o deputado Marco Feliciano tam-
bém. Não seria por falta de uma senha 
para saque que deixaria de atender as 
orações de um crente. Em sentido di-
verso, talvez os deputados que o esco-
lheram para a nova função também o 
sejam. Afinal, senão levaram em conta 
nada disso, de que forma se poderia 
duvidar desta “bondade”?

Foi muito pouco. Foi pouquíssimo. O 
ex-goleiro do Flamengo foi condenado a 
somente três meses e 22 anos de cadeia, 
somadas todas as penas. Desse total, são 
seis meses e dezessete anos em regime 
fechado. Como o execrável já cumpriu 
nove meses e dois anos, enquanto espe-
rava o benevolente julgamento, em seis 
meses e três anos poderá ir para o regi-
me semi-aberto, beneficiado pela figura 
da progressão penal – um dispositivo 
criado em benefício do réu e em prejuízo 
da sociedade. Se trabalhar na cadeia, sua 
pena será reduzida ainda mais – para 
oito meses e dois anos. 

Em menos de três anos, em exatos 
oito meses e dois anos, a sociedade po-
derá ter o execrável goleiro de volta ao 
campo de futebol, aos aplausos da tor-
cida. Será que o Flamengo vai recebê-lo 
de volta? Não falta quem queira cabra 
ruim. O execrável já tem uma dentista 
por mulher, Doutora Ingrid, para cuidar 
de seu sorriso cínico. Agora, depois 
dessa vitória, em que defendeu uma pe-
nalidade máxima, algum time de fute-
bola há de querer o goleiro do presídio 
defendendo o seu gol. Não errei quando 
escrevi, na frase anterior, “futebola”. 
“Fute” é o sinônimo popular para diabo, 

e “bola” é o sinônimo de pelota, ícone 
do Brasil.

Se viva estivesse, Eliza Samudio,  a 
vítima do execrável, teria 28 anos – a 
mesma idade do seu principal algoz. 
Como a expectativa média de vida da 
mulher brasileira é hoje de 72 anos, 
Eliza teria uma esperança de vida de 
mais 44 anos, se não tivesse sido ceifa-
da pelo execrável aos 25 anos de juven-
tude. A pena de Bruno não poderia ser 
inferior a 44 anos, que era o que Eliza 
ainda poderia viver, estatisticamente. E 
até ir mais longe, pois o futuro reserva 
descobertas imprevisíveis na Medicina.

O caso de Eliza Samudio foi uma 
tragédia de jovens. Na época do crime, 
ela e o assassino, pai de seu filho, ti-
nham 25 anos. A mesma idade média do 
júri que condenou Bruno, o execrável, a 
oito meses e dois anos de cadeia – pois 
é o que lhe sobra pagar. Um júri jovem, 
sem formação jurídica nem universi-
tária, que julgou pela primeira vez. Os 
autores de latrocínio tremem ao serem 
julgados pelo juiz singular, pois sabem 
que o julgamento será técnico. Assim 
deveria ser o júri popular, composto 
pelo povo – mas qualificado. Quem foi 
benevolente? O júri? O juiz? A lei? 

Editorial

Um
Uma tarde no São Francisco

... E o desgaste continua!

Foi pouco

                        William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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A pena de Bruno não poderia ser inferior a 44 anos, que era 
o que Eliza Samudio ainda poderia viver, estatisticamente.”
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Ontem à tarde procedemos, eu e 
o colega Ramos, arquivista aqui de A 
União, a uma rápida “visita técnica” 
ao Centro Cultural de São Francisco 
– o nosso mais valioso monumento 
barroco, formado pelo conjunto ar-
quitetônico da Igreja de São Francisco 
e o Convento de Santo Antônio. A 
temperatura caíra um pouco e a tarde 
apresentava-se propícia a esse tipo de 
passeio pelos túneis do tempo. 

Fui ao São Francisco colher dados 
para um artigo sobre o nosso patri-
mônio histórico e artístico, mas, na 
verdade, pretendia, por tabela, refres-
car a memória cultural, pois há muito 
tempo não pisava naquelas pedras 
seculares, nem deitava os olhos sobre 
as árvores do horto, a azulejaria por-
tuguesa, a estatuária sacra, o afresco 
e as linhas sinuosas de sua arquitetu-
ra. Tudo tão perto, e ao mesmo tempo 
tão longe de alguns de nós.

Convidei Ramos, para a visita, 
porque lembrei que, cerca de dois 
meses atrás, ele me revelara que, 
apesar de ser pessoense da gema e 
trabalhar em jornal, com um gosto 
acentuado pelas coisas da arte e da 
cultura, jamais botara os pés no São 
Francisco. “Sou muito caseiro, mestre 
William. Sei da beleza e importân-
cia da Igreja de São Francisco pelas 
reportagens que li no jornal e vi na 
televisão”, confessou.

Ramos é um dos nossos mais 
zelosos e assíduos funcionários. Uma 
figura! - como diria o poeta Sérgio 
de Castro Pinto. Assim como João 
e Luzia, ele cuida do arquivo de A 
União com um carinho que nem todo 
pai tem com o filho. Imaginei, então, 

o prazer que ele sentiria ao conhe-
cer não só o conjunto arquitetônico, 
como também o Arquivo Eclesiástico 
da Paraíba, onde certamente teria 
algo de importante para aprender 
ou conhecer - no mínimo, um novo 
produto para ser aplicado na pre-
servação do acervo da casa, o que de 
fato aconteceu.

Até um ano atrás, mais ou me-
nos, o Arquivo Eclesiástico ocupava 
uma sala no antigo Convento dos 
Carmelitas, na Praça Dom Adauto, 
centro de João Pessoa – outro valio-
so monumento artístico e arquite-
tônico da Paraíba, erigido em 1591. 
Atualmente, está instalado na antiga 
sala de restauração do São Fran-
cisco, sob os cuidados do notário 
Ricardo Grisi Velôso. 

A visita ao Arquivo Eclesiástico 
foi produtiva tanto para mim, como 
para Ramos. Ele interessou-se pelo 
acervo – formado por documentos 
textuais, cartográficos, fotográficos e 
impressos –, fazendo perguntas sobre 
técnicas de catalogação e preserva-
ção. Sentiu-se em casa, ao ser apre-
sentado, por Ricardo Grisi, a um velho 
exemplar oitocentista de A Imprensa. 

Enquanto Ramos discutia técni-
cas de restauração com Ricardo, eu 
não tirava os olhos de duas peças 
sacras esculpidas em madeira, que 
se destacavam sobre um móvel. “São 
obras de Bento de Sumé”, apostei. 
Consultei o notário, que confirmou 
a autoria. Dois encontros guiados 
pelas mãos do acaso. Ramos com 
os arquivos dos frades. Eu com as 
obras do genial artista popular, a 
quem tanto admiro.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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UN
O Governador Ricardo Coutinho 
preside,  às 10h desta segunda-
-feira, no Palácio da Redenção, a 
instalação da Comissão Estadual 
da Verdade e da Preservação da 
Memória, criada pelo Decreto nº 
33.426/2012. Integram  a co-
missão Fábio Fernando Barbosa 
de Freitas, Iranice Gonçalves Mu-
niz, Irene Marinheiro Jerônimo de 
Oliveira, João Manoel de Carvalho, 
Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, 
Waldir Porfírio da Silva e Paulo Gio-
vani, Antonio Nunes (Presidente). 
Esta comissão tem importante 
missão perante a história, no 
sentido de repor os fatos e os 
personagens à luz da verdade, na 
construção de uma memória ver-
dadeira do Estado. 

Mesmo com a queda, no 
Congresso Nacional,  do veto 
presidencial sobre o projeto 
de redistribuição dos royal-
ties, berrando em manchete 
quanto cada município ou 
estado vai ganhar,  é bom 
não gastar por conta.  Essa 
discussão ainda vai muito 
longe até que o dinheiro co-
mece a pingar. 

O Banco do Brasil reduz a taxa de juros 
para o crédito imobiliário, na  linha des-
tinada às pessoas  físicas correntistas 
que possuam imóvel residencial, sem 
ônus. A linha de crédito BB Crédito Imó-
vel Próprio pode ser contratado com ta-
xas de juros a partir de 1,20% ao mês. 
A taxa antiga era a partir de 1,45% ao 
mês - uma redução.

O repasse do 1º decêndio de 
março do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM)  creditado 
ontem nas contas das prefei-
turas é  próximo ao creditado 
no mesmo período do ano pas-
sado, com um acréscimo de 
apenas 4,3% maior em termos 
nominais. Porém, em termos 
reais - descontando a inflação 
do período - o crescimento é de 
somente 0,5%.

ECOS DA DITADURA

DEVAGAR

NOVA LINHA

FPM NA MESA

TERCEIRO MANDATO

ACELERANDO

Sousa, na Paraíba; Fortaleza e Ju-
azeiro do Norte,, no Ceará, são as 
cidades que irão sediar  o VII Festival 
das Artes Cênicas que será realizado 
de 16 a 27 de março, que reúne por 
12 dias repertórios e linguagens 
diversas. é patrocinado pelo Banco 
do Nordeste, via Lei de Incentivo à 
Cultura, do Governo Federal.

SOUSA NA FITA
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Em sua 1ª reunião, a Comis-
são de Acesso à Justiça, da  
OAB-Paraíba, ficou acordado 
que no 1º semestre de 2013 
será criado o  SOS Morosi-
dade para reclamação dos 
processos paralisados sem 
justificativas perante os Tri-
bunais. 

A juíza federal Helena  Fialho  será reconduzida à diretoria do Foro da Seção Judi-
ciária da Paraíba no dia 3 de abril, quando tomará posse a nova diretoria do TRF 
da 5ª Região, em Recife (PE), referente ao biênio 2013/2015. Será o seu terceiro 
mandato à frente da JFPB. O juiz Rudival Gama do Nascimento, presidente da 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, foi eleito para o cargo de vice-
-diretor. Todos os atuais diretores das Subseções Judiciárias foram mantidos.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Marcelo Vilar
Treinador do Botafogo

Foco e pé no chão 
para ganhar o título

icampeão Estadual pelo Treze (2010 e 2011) o treinador Marcelo 
Vilar chega ao Botafogo com a responsabilidade de levar o time à 
conquista do titulo da temporada. Apesar de ter recebido vários 
convites de clubes nordestinos, resolveu topar o desafio e apostar 
no projeto da diretoria do time da Maravilha do Contorno. Na opinião 
do profissional, o segredo do sucesso é trabalho, planejamento e 
dedicação de todos que estão envolvidos no objetivo de buscar o 
título Estadual. A meta é colocar o Botafogo no lugar de destaque 
do futebol brasileiro, com o clube no Campeonato Brasileiro da Série 
D, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Apesar de reconhecer as 
dificuldades que o time terá pela frente, Marcelo acredita na postura, 
seriedade e determinação do grupo, aliado ao trabalho que vem 
sendo feito pelos dirigentes dentro e fora de campo. 
    Sobre a pressão, ansiedade e empolgação da torcida em obter o 
título, Marcelo disse que é normal, principalmente para o torcedor que 
aguarda uma façanha, desde 2003, que possa levantar a moral de um 
clube de tradição do futebol paraibano e nordestino. Após conquistar 
o primeiro turno por antecipação, o comandante alvinegro sabe que 
a segunda fase será mais difícil e complicada com as entradas de 
Sousa e Campinense. De acordo com Marcelo, o elenco do Botafogo 
é bom, mas se chegar outros reforços do mesmo nível, ou melhor, 
será benéfico para reforçar o time nesta difícil caminhada. 
    Ele elogiou o comportamento dos dirigentes botafoguenses, que 
têm procurado dar as melhores condições para a comissão técnica 
e jogadores realizarem um trabalho eficaz. Feliz com o apoio 
que vem recebendo da torcida nos jogos, o ex-trezeano mandou 
um recado para os botafoguenses: “A empolgação é um reflexo 
psicológico que passa os fluidos positivos para o grupo, sem 
esquecer o foco que desejamos alcançar numa trajetória difícil que 
é conquistar o título paraibano”. 

Como surgiu a oportunidade de coman-
dar o Botafogo?

Depois da minha saída do Treze recebi 
propostas de vários clubes, entre elas, a do Bo-
tafogo. Enquanto negociava avaliei e decidi per-
manecer na Paraíba, em especial numa outra 
equipe de ponta do futebol paraibano. Acredito 
na seriedade e no projeto da diretoria do Bo-
tafogo, em especial nas pessoas do presidente 
Nélson Lira Filho e o conselheiro Breno Morais, 
que nos deu carta branca para colocar em práti-
ca todo o planejamento. 

Como foi a preparação do time que não 
tinha campo para treinar durante a pré-tem-
porada?

 A preparação transcorreu em alto nível, 
mesmo com as dificuldades de arrumar campo 
para treinar, já que não tínhamos a Maravilha do 
Contorno, que estava colocando um novo gra-
mado, além do Almeidão, que vem passando por 
reformas. Não faltaram em nenhum momento a 
boa vontade e apoio da direção em resolver a 
questão e dar condições à comissão técnica de 
realizar o trabalho. Chegamos a treinar em cam-
pos de cidades vizinhas para não atrapalhar a 
programação e dar continuidade ao trabalho. 
Valeu o esforço dos dirigentes alvinegros. 

 
Qual o segredo e a quem você atribui o 

sucesso do Botafogo no Campeonato Pa-
raibano?

Não existe mágica, mas trabalho e muito 
trabalho desde que assumimos o time. Um pla-
nejamento executado com muita disposição e 
dedicação de todos que fazem parte da comis-
são técnica, desde a formação até a preparação. 
Felizmente conto com profissionais experientes 
e de total confiança que nos dá uma maior tran-
quilidade para se chegar ao objetivo. 

Como você analisa a pressão da torcida 
que está empolgada e ansiosa em obter o tí-
tulo da temporada? 

É normal para um clube de massa como o 
Botafogo, que está há muito tempo aguardando 
um título paraibano para dar moral e motivação 
aos torcedores. Temos que deixar a empolgação 
para a torcida e usar como motivação para os 
jogadores buscarem os resultados positivos. Va-
mos dar continuidade ao trabalho que estamos 
colocando em prática e caminhar rumo ao título 
da temporada. 

Após conquistar dois títulos estaduais 
pelo Treze, qual a diferença que você avalia 
entre os dois clubes no aspecto estrutural e 
organizacional?

   Não gosto de comparar trabalhos nos clu-
bes que trabalhei, principalmente em duas equi-
pes rivais e de muita tradição no futebol paraiba-
no. Tivemos uma passagem positiva pelo Treze, 
onde conquistamos o bicampeonato Estadual 
pelo trabalho que realizamos no time de Campi-
na Grande. Agora estou defendendo outra força 
do futebol da terra, que tem um projeto audacio-
so e com uma estrutura forte que pode levar a 
equipe em pouco espaço de tempo a se tornar 
um dos clubes mais estruturados da região. 

O que esperar do segundo turno com as 
entradas do Sousa e Campinense?

Uma disputa muito mais difícil e complica-
da, principalmente com a presença de Campi-
nense e Sousa, campeão e vice do estadual do 
ano passado. O nível será outro e a competição 
ficará ainda mais acirrada com clubes que vão 
brigar pelo título. Quem vai ganhar é o torcedor 
que assistirá jogos empolgantes e clássicos de 
qualidade com públicos maiores nos estádios.   

O fato do time já ter conquistado o pri-
meiro turno e o direito de participar da fase 
final do Estadual pode desmotivar a equipe 
no segundo turno?

Minha missão é não deixar isso acontecer, 
já que pode acarretar uma queda de produção 
da equipe na segunda fase e na reta final da dis-
puta. Iremos usar a inteligência e a criativida-

de para não deixar a peteca cair, afinal, temos 
uma responsabilidade pela frente, a de manter 
o nível do time na competição. Quem chegar à 
semifinal em alta terá mais probabilidade de 
passar a final e consequentemente faturar o tí-
tulo paraibano. 

Você acredita que o elenco do Botafogo 
é o melhor da competição ou ainda precisa 
fazer novas contratações?

O nosso elenco é bom, igual aos demais 
concorrentes que estão brigando pelo mesmo 
objetivo. Estou satisfeito com o time que tenho, 
mas sempre aberto a situações que visam dar 
condições de melhorar ainda mais o trabalho. 
Caso cheguem atletas do mesmo nível ou me-
lhores serão bem recebidos pelo grupo. O im-
portante é manter o rendimento e buscar os 
resultados positivos que tanto queremos para 
fazer a alegria da torcida. 

Qual o adversário mais forte que pode 
atrapalhar as pretensões do Botafogo para 
obter o título?

Todos serão difíceis e complicados nesta 
segunda fase da competição. Não podemos per-
der o foco e manter a concentração em todas as 
partidas, afinal, não existe moleza no Campeo-
nato Paraibano. Os adversários estarão sempre 
querendo derrotar quem estiver na frente, en-
tão, vamos trabalhar ainda mais para melhorar 
a cada desafio. Sabemos que será outra história 
e totalmente diferente da primeira fase. 

A diretoria do clube vem acatando as so-
licitações da comissão técnica fora e dentro 
de campo?

Os dirigentes estão tendo um comporta-
mento exemplar, procurando dar as melhores 
condições para que possamos trabalhar com 
tranquilidade. Diante da situação em que nos 
encontramos temos que fazer o melhor e dar 
uma resposta positiva a torcida que tem nos 
apoiado em todos os jogos. Quero parabenizar 
a conduta da diretoria botafoguense que em ne-
nhum momento deixou de fazer o melhor para 
que possamos obter as vitórias que a torcida 
almeja.   

Qual a mensagem que você deixa para a 
torcida do Botafogo, que está satisfeita e 
confiante no trabalho que você vem fazendo 
no time da Maravilha do Contorno?

Uma coisa que aprendi nos meus anos de 
futebol é que nunca podemos ficar empolgados 
demais com as vitórias nem abatidos demais 
com as derrotas. Após cumprir a primeira eta-
pa com sucesso, com a classificação antecipada 
da equipe para as finais do Estadual, temos que 
manter o foco e contar com o apoio da nossa 
torcida. Espero que o torcedor esteja sempre 
do nosso lado em todos os momentos para que 
possamos atingir o objetivo dos botafoguenses, 
o título paraibano deste ano. Vamos continuar 
incentivando os jogadores e se Deus quiser ter-
minar com uma grande festa na conquista do 
Paraibano. 

Temos uma 
responsabilidade 
pela frente, 
a de manter 
o nível do 
time na 
competição 

B

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de março de 2013

EXCLUSIVO

Welington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de março de 2013

Em cima da hora

Obras beneficiam mais de 13 mil
NO CARIRI

Maratona do saneamento 
básico teve início pelas cida-
des de Cabaceiras e Caraúbas

O governador Ricardo 
Coutinho abriu a maratona 
do saneamento básico ontem, 
no Cariri paraibano, pelas ci-
dades de Cabaceiras e Caraú-
bas. Mais de 13 mil pessoas 
serão beneficiadas com obras 
de implantação de esgota-
mento sanitário. Os investi-
mentos nas duas obras são 
na ordem de R$ 9.078.131,83

De acordo Ricardo Couti-
nho, o Governo tem prioriza-
do obras estruturantes, que 
vão mudar significativamen-
te a vida das pessoas. “Sanea-
mento básico é fundamental. 
Só em Cabaceiras são mais de 
cinco milhões de investimen-
tos. O Cariri vem mudando, 
estamos interligando cida-
des, trazendo renda através 
do Empreender-PB, trazendo 
hospitais, adutoras. Estamos 
valorizando a presença do 
homem e da mulher do Ca-
riri, pois o que nos interessa 
é a dignidade das pessoas, a 
necessidade delas. Essa é a 
preocupação do Governo do 
Estado”, frisou o governador.

Para o prefeito da cidade 
de Cabaceiras, Luiz Aires, as 

obras vão trazer qualidade de 
vida para quase seis mil mo-
radores da Roliúde Nordesti-
na. “Nossa cidade dará mais 
um passo para o progresso. 
Só temos que agradecer ao 
governador Ricardo Coutinho 
por essa obra, que vai melho-
rar a vida de tantas pessoas”, 
comemorou o prefeito.

Morando na cidade há 
mais de 48 anos, o aposen-
tado João Moraes Gouveia, 
acredita que agora o de-
senvolvimento vai chegar 
à região. “O Cariri tem um 
problema antigo de água e 
saneamento básico. Hoje, 
depois de ver o governador 
autorizar essas obras, acre-
dito que nossa situação vai 
melhorar e muito!”, afirmou o 
aposentado.

Caraúbas
Já no início da tarde, o 

governador assinou a ordem 
de serviço para obras de es-
gotamento sanitário na cida-
de de Caraúbas. Orçada em 
R$ 4,1 milhões a obra bene-
ficiará diretamente mais de 
sete mil habitantes.  

Ricardo Coutinho foi re-
cebido pela população e pela 
Orquestra Filarmônica 5 de 
Maio, regida pelo maestro 
Laudemir, no Clube Josetão, 

no centro da cidade. 
Para a funcionária pública 

Sildenia Fernandes a visita de 
Ricardo à cidade já mostra a 
preocupação do Governo com 
a população, pois, de acordo 
com a servidora, nunca um 
governador havia tido a preo-
cupação de ir in loco autorizar 
obras. “Nossa situação de água 
e saneamento básico sempre 
foi muito precária. Esse inves-
timento do Governo vai me-
lhorar a vida das pessoas do 
nosso município. Nunca vi um 
governador vindo fazer isso 
em Caraúbas, Ricardo Couti-
nho foi o único a se preocupar 
com o Cariri”, afirmou Sildenia.

O prefeito de Caraúbas, 
Severino Virgínio da Silva, co-
memorou a autorização das 
obras. “Nós do Cariri acom-
panhamos o que o governa-
dor tem feito pela nossa re-
gião. Só temos que agradecer 
por todo trabalho e atenção 
que ele tem dado ao nosso 
povo”, enfatizou o prefeito.

Ricardo falou dos inves-
timentos que estão sendo 
realizados na região do Ca-
riri. “São 400 milhões de in-
vestimento só para o Cariri 
paraibano, uma região que 
tinha poucas estradas asfal-
tadas e sem perspectivas de 
desenvolvimento.

O Hemocentro da Paraíba lançou, 
ontem, uma campanha de doação de 
sangue alusiva à mulher. Com o tema: 
“Você, Mulher, Seja Também Doadora 
de Sangue”, a campanha vai se esten-
der durante todo o mês de março.

De acordo com a diretora geral do 
Hemocentro, Sandra Sobreira, do uni-
verso de doadores de sangue da He-
morrede da Paraíba (mais de 200 mil), 
somente 23% são mulheres. Esse per-
centual está abaixo da meta proposta 
pelo Ministério da Saúde a todos os 
Hemocentros, que é de 30%.

“Nesse mês de março, aproveitan-
do que a mulher é a grande homena-
geada pelo seu dia, estamos lançando 
essa campanha de doação feminina 
estimulando as mulheres  a doar san-
gue e quebrar tabus e preconceitos”, 
disse Sandra Sobreira.

A chefe do Núcleo de Ações Es-
tratégicas do Hemocentro, Divane 
Cabral, disse que a falta de informa-
ção compromete a doação feminina. 
“A mulher, assim como o homem, 
podem doar e apenas a gestação e o 

primeiro ano da amamentação impe-
dem a doação em mulheres. O inter-
valo para cada doação é de dois me-
ses para o homem e três meses para 
a mulher”, explicou Divane Cabral, 
adiantando que as ações serão in-
tensificadas para este público, sensi-
bilizando e incentivando as mulheres  
para serem doadoras.

Coletas externas 
Outra ação que estará sendo rea-

lizada durante todo este mês são as 
coletas externas. Ontem, o serviço 
aconteceu no município do Conde; 
hoje, acontecerá no conjunto Funcio-
nários III;  dia  13, Central da Constru-
ção; dia 15,  Grupamento  de Enge-
nharia; dia 20, Empresa Compel; dia 
23, Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, em Bayeux; dia 27, 
Lagoa do Parque Solon de Lucena.  
Este mês essas coletas já foram rea-
lizadas no 15º Batalhão de Infantaria 
Motorizado, no Hospital de Trauma 
Senador Humberto Lucena e no Mu-
nicípio de Cruz do Espírito Santo.

Hemocentro lança campanha 
comemorativa para doação

sANguE

FOTO: Evandro Pereira

Campanha “Você, Mulher, Seja Também Doadora de Sangue”, acontece durante todo o mês

O quadro de saúde do 
cantor e compositor parai-
bano, José Ramalho Neto, de 
63 anos apresenta evolução 
favorável, segundo o boletim 
divulgado na noite de ontem 
pela assessoria de imprensa 
do Hospital Samaritano, loca-
lizado no bairro do Botafogo, 
Zona Sul do Rio de Janeiro. 
Ainda de acordo com o bole-
tim, Zé Ramalho foi transfe-
rido da Unidade Coronariana 
para a Unidade Intermediária 
Cardiológica do Hospital.  Se-
gundo o cardiologista Mau-
rício Vaisman, José Ramalho 
respira sem o auxílio de apa-
relhos e está consciente.

O compositor deu entra-
da na última segunda-feira 
(4), no Hospital Samaritano, 
em Botafogo, na Zona Sul 
do Estado do Rio de Janeiro, 
com quadro de angina aluí-
do. Segundo informações 
da assessoria de imprensa 
do hospital, ele teve que ser 
submetido a um cateteris-
mo, que identificou lesões, 
indicando necessidade de 
tratamento cirúrgico. Na úl-
tima quinta-feira, em bole-
tim médico, o cardiologista 
Maurício Vaisman, afirmou 
que o quadro clínico de José 
Ramalho era estável.

Ainda de acordo com 
boletim, Ramalho encontra-
va-se internado na Unidade 
Coronariana em pós-opera-

tório, respirando sem o auxí-
lio de aparelhos.

Na última terça-feira, du-
rante a manhã, o artista pas-
sou por uma revascularização 
miocárdica, com a equipe do 
cirurgião cardiovascular Val-
do Carreira. Segundo boletim 
médico, o quadro clínico ins-
pirava cuidados e ainda não 
havia previsão do paciente 
obter alta do hospital.

O cantor e compositor 
paraibano Zé Ramalho ini-
ciou a carreira na década de 
70, e em sua trajetória fez 
sucesso com músicas como, 
Admirável Gado Novo, Ho-
mem de Aluguel, Chão de Giz, 
entre outros. Além de ter al-
gumas de suas músicas como 
temas de novelas.

Zé Ramalho passa por cirurgia e 
seu quadro de saúde é favorável

NO RIO DE JANEIRO

Em nova pesquisa de 
preço de combustível reali-
zada em João Pessoa, o Pro-
con Municipal constatou que 
64 postos baixaram o valor 
do litro da gasolina comum. 
A pesquisa foi realizada na 
última quarta-feira em 101 
postos de combustíveis em 
atividade na capital.

O menor preço da gaso-
lina comum foi encontrado 
no Posto Dias Neto, na Ave-
nida Duarte da Silveira, a R$ 
2,59, e o maior no Posto Pi-
chilau, no Distrito Industrial, 
a R$ 2,89. Ainda em relação 
à gasolina comum, 13 postos 
aumentaram o preço e 23 es-

tabelecimentos mantiveram.
Em relação à gasolina 

aditivada, o menor preço 
também é comercializado 
no Posto Dias Neto, na Duar-
te da Silveira, a R$ 2,59, e o 
maior preço no Posto Canaã, 
em Água Fria, a R$ 2,94.

Etanol e diesel
Em relação ao etanol, 

houve reajuste de preços em 
oito postos e todos devem 
ser notificados. Cinco pos-
tos baixaram os preços e 82 
mantiveram os mesmos da 
última pesquisa.

O preço do etanol mais 
barato foi encontrado no 

Posto Extra Petróleo, em 
Mangabeira, a R$ R$ 2,086, 
e o maior preço no Posto Pi-
chilau, no Distrito Industrial, 
a R$ 2,46. A variação entre o 
menor e o maior preço che-
ga a 17,9%, a maior entre os 
combustíveis pesquisados.

Nove postos aumenta-
ram o preço do diesel e, des-
tes, um deve ser notificado. 
Foram mantidos os preços 
em 83 postos e reduzidos em 
outros quatro. O menor pre-
ço foi encontrado no Posto 
Z, no Jardim Cidade Univer-
sitária, a R$ 2,070, e o maior 
preço no Posto Cajueiro, no 
Geisel, a R$ 2,39.

Pesquisa aponta queda no preço 
do litro da gasolina em 64 postos

NA CApItAl

Nádya Araújo
Especial para A União

No Dia Internacional da 
Mulher, houve mobilização 
popular no lugar das come-
morações. Mães que perde-
ram seus filhos vítimas da 
violência se reuniram em 
João Pessoa para colher as-
sinaturas e pedir mudanças 
no Código Penal Brasileiro. 
O evento fez parte do mo-
vimento “Pelo fim da im-
punidade”, organizado pela 
União em Defesa das Víti-
mas de Violência (UDVV), 
que promoveu ações do tipo 
em várias outras cidades do 
país durante todo o dia de 

ontem. No Parque Solon de 
Lucena, o grupo “Mães na 
Dor” conseguiu cerca de mil 
assinaturas.

O movimento acredita 
que o aumento das penas 
para crimes hediondos possa 
reduzir os índices de violên-
cia no Brasil. Entre as mu-
danças na lei pedidas pela 
UDVV estão: aumento do 
período máximo de prisão 
de 30 para 50 anos; aumento 
da pena mínima para o cri-
me de homicídio simples de 
seis para dez anos; elevação 
do tempo para progressão de 
pena e a volta do exame cri-
minológico para concessão 
de benefícios penais.

Mães colhem assinaturas 
para modificar Código

NO DIA DA MulHER
portaria disciplina 
acesso a presídios

O secretário Wallber Virgoli-
no assinou portaria disciplinando o 
acesso de membros de entidades de 
assistência religiosa aos estabeleci-
mentos penais do Estado. A deter-
minação já foi comunicada à direção 
dos presídios e cadeias da Paraíba. A 
Portaria possui 7 artigos.

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Carro é interceptado 
e armas apreendidas

Três armas foram apreendidas 
com uma quadrilha, na noite da últi-
ma quinta-feira, na saída da comuni-
dade Bola na Rede, em João Pessoa. 
A viatura da Unidade de Polícia Soli-
dária do local fazia rondas quando se 
deparou com um veículo saindo de um 
beco da comunidade. Dentro do carro 
estavam Equibério da Silva Pereira, 
28, Edson de Melo Alves, 27, e outros 
três adolescentes de 17 anos, cada.
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O Projeto Sabadinho Bom 
homenageia as mulheres 
com dois shows, hoje
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Mais dois filmes serão 
exibidos no Estacine, 
hoje e amanhã

Escola Fazendo Arte 
promoverá evento para  
arrecadar fundos   
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MOSTRA TEATRO

O Projeto ViAção Paraíba, iniciado em 2007, 
traz agora em sua edição 2013 uma série 
de produções realizadas por ex-alunos 
dos minicursos oferecidos pelo ViAção. As 
atividades deste ano começam agora no mês 
de março passarão pelas cidades de origem 
dos ex-alunos, para mostrar à população 
essas produções. A primeira cidade visitada 

no ano será Pocinhos, nos dias 19, 20 e 21 de março, com 
visitas programadas também para Sapé e Itaporanga. 

Filmes com temática sertaneja são maioria entre as 
produções, que acabam criando espelhos da vivência local. 
“O cinema, sobretudo, é feito por gente formada ou que vive 
nas grandes cidades. Mesmo quando é um olhar sobre as 
pequenas comunidades, ele é feito por alguém que vem das 
grandes cidades. A ideia é mostrar um olhar que vem de 
dentro dessas comunidades do interior”, disse o coordena-
dor geral do ViAção Nordeste, o cineasta Torquato Joel. O 
curta de Olhar Particular, de Paulo Roberto, morador de Na-
zarezinho, é um recorte de uma ação comum entre jovens 
de cidades pequenas do interior, cujo lazer é, muitas vezes, 
adentrar por matas para chegar até um pequeno açude e se 
deliciar nas águas para aplacar o calor intenso da região.

Também de Nazarezinho, Ramon Batista participou 
de um dos projetos do ViAção, o  Jabre (Laboratório para 
Jovens Roteiristas do Interior da Paraíba) e seu roteiro, 
intitulado Fogo-Pagou, sobre um velho cemitério abandona-
do, recebeu diversas premiações, como o de melhor docu-
mentário no Comunicurtas, em Campina Grande, e o Prêmio 
Itamaraty, no Festival Internacional de Curtas de São Paulo. 
“Meu mundo era pequeno, era só Nazarezinho, e o cinema 
me mostrou que ele é muito maior. Foi o cinema que me 
despertou pra ler e escrever”, declarou Ramon Batista.

O filme competiu com produção feitas por profissio-
nais formados por universidades e com experiência. “Se-
gundo o júri, o filme é uma visão lírica e simples de uma 
parte da realidade”, afirmou Torquato Joel. “Um menino 
que saiu de Nazarezinho e ganhou um prêmio internacio-
nal de cinema, são esses acontecimentos que nos estimu-

André Luiz Maia 
Especial para A União

FOTOS: Divulgação

Ponto de vista interno
Projeto ViAção Paraíba traz, este ano, minicurso e exibições de curtas 
realizados por ex-alunos mostrando situações do interior do Estado 

lam a descobrir esses talentos que estão inibidos”, disse.
O Documentário Travessia, de Kennel Rógis, natural 

de Coremas, é outra produção que será exibida na mostra, 
lançando um olhar sobre o “mar do Sertão”, um dos mais 
importantes reservatórios de águas do Nordeste que leva 
o mesmo nome da cidade. O curta apresenta três mora-
dores em suas longas jornadas diárias, cruzando as águas 
para chegar até a sede do município em busca de sonhos e 
necessidades.

Os alunos que participaram do projeto criaram seus 
próprios e estão responsáveis por levar o cinema para 
suas regiões. Kennel Rógis organiza o Curta Coremas, 
evento que caminha para sua terceira edição e conta com 
a participação de realizadores de todo o Estado. “Depois 
de participar do Cineport e Comunicurtas, fiquei comple-
tamente tomado pela ideia de fazer um festival em minha 
cidade. Eu queria mudar a mentalidade das pessoas do 
meu lugar e os filmes abrem portas para isso”, afirmou. 
Ele acredita estar ajudando hoje as pessoas de Coremas a 
abrir portas para um mundo mais sensível e mais crítico. 
“São coisas que aprendi desde minha experiência a partir 
do ViAção Paraíba”, completou.

Na cidade do Congo, o ex-aluno José Dhiones organiza 
o CineCongo. Na cidade de Cuité, o ex-aluno Ismael Moura 
atua no Ponto de Cultura Portadores de Eficiência com 
exibição em escolas do município e realização de filmes 
a partir de roteiros desenvolvidos em sala de aula, além 
de produzir seus próprios curtas. Ismael organiza ainda o 
CurtaCuité.

Para Torquato, esse é um reflexo do trabalho do pró-
prio ViAção Paraíba, que não para nas oficinas e palestras. 
“Não adianta fazer uma ação de audiovisual no interior se 
ela for algo localizado e temporário, tem que ser algo con-
tínuo. Ao longo do ano, vamos estimulando esses meninos 
para que eles tenham contato com pessoas de cinema, par-
ticiparem de atividades relacionadas ao tema”, explicou. 
As inscrições para o minicurso deste ano estão abertas 
nas secretarias municipais de Cultura e Educação das três 
cidades. As aulas vão acontecer no Centro Pastoral Dom 
Manuel Pereira da Costa, em Pocinhos, no Centro Social 
Urbano Camilo de Lelis, em Sapé, e no Centro Pastoral João 
Paulo II, em Itaporanga. 

Cena do Documentário 
Travessia, do diretor
Kennel Rogis, um dos 
filmes do evento

Fogo-Pagou, cujo 
premiado roteiro 
é sobre um velho 

cemitério abandonado, 
será outra atração 

do projeto
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Vivências

Para homenagear o Dia Internacional da Mulher, 
que transcorreu ontem,  relembro um fato que  acon-
teceu há mais de  cinquenta anos e   que tem como 
personagem principal uma belíssima morena, autên-
tica representante do que existe de melhor na mulher 
– um todo indivisível: bela, sensual, simpática, jovem 
e dona de um corpo escultural que, depois de tan-
to tempo, ainda me povoa a memória, tornando-se 
inesquecível.

Corria o ano de 1959 e ali estávamos fazendo 
o levantamento topográfico necessário ao projeto 
da estrada que, asfaltada, ligaria a BR-230 a Juarez 
Távora e daí para Alagoa Grande. Manassés Medeiros, 
o melhor topógrafo do DER era, por assim dizer, um 
engenheiro sem diploma pois de estradas ele sabia 
tudo e mais alguma coisa. Dorgival – o jovem Dinda – 
estava começando, como tantos outros: carregando 
a mira, transportando-a para a leitura do teodoli-
to, exercendo o que se chamava de porta-mira. Eu, 
estudante do 2º ano de Engenharia, funcionário do 
DER, assistia mais do que fazia e, de vez em quando, 
conferia as medições e as anotava na caderneta de 
campo.

Manassés ajeitou o teodolito, calibrou a objetiva, 
limpou os óculos e preparou-se para a leitura. Eis 
que, de repente, recuou. Levantou a cabeça e, des-
viando o olhar para a direita, disse-me:

– Doutor “Carrinho”,(era assim que ele me chamava), 
olha ali o que vem  descendo do barranco!

Quando Manassés me chamou a atenção para o 
que descia do barranco, fiquei boquiaberto e,  meio 
atônito, quase não acreditei no que viam meus 
olhos.

Ela descia da encosta com uma jarra d’água na 
cabeça e mais parecia uma visão do outro mundo. 
Tinha a minha altura, vestia um traje típico de moça 
pobre da roça que cumpria tarefa absolutamente 
corriqueira – transportar água da cacimba para casa. 

Se muito devia ter 17 anos, mas não era uma fêmea 
qualquer, pois nela tudo estava em seu devido lugar. 
Os cabelos molhados pela água que escorria da jarra 
eram grandes e castanhos quase pretos e desciam 
pelo pescoço torneado que ligava um rosto perfeito ao 
colo atraente; os peitos, de tamanho médio, deixavam 
à vista,  colados no vestido molhado, os bicos duri-
nhos e desafiadores. O vestido não era a única peça 
do vestuário a cobrir aquele corpo delgado, trigueiro 
e moreno, queimado pelo sol, porque por baixo dele, 
se desenhava o contorno de uma calcinha branca que 
os pingos da água escorrida também já começavam a 
molhar.

Quando ela nos viu, olhou com naturalidade 
e passou por nós com um sorriso que saía da boca 
de lábios carnudos e dentes alvíssimos e perfeitos, 
compondo um conjunto parecido com o que Da Vinci 
compôs na sua Mona Lisa. E os olhos? Ah! Aqueles  
inesquecíveis olhos grandes e meio esverdeados!

Seu andar era um gingado sensual e provocante, as 
coxas – grossas e lisas – que  resvalando uma na noutra, 
deixavam quase à mostra o resto do pecado...

Do mesmo jeito que surgiu no alto do barranco, 
ela desapareceu na curva do caminho. Ainda arriscou 
um olhar para trás, quem sabe para confirmar que 
nós, os três marmanjos, ainda estávamos ali, parados, 
de queixo caído, sem acreditar naquela cena, digna 
dos melhores momentos do cinema italiano de anti-
gamente, quando Sophia Loren enchia as vistas dos 
homens do mundo.

Lembro bem que era o final de tarde e, logo de-
pois, o sol também sumiu com ela no horizonte, atrás 
da serra.

Nos dias seguintes, em todas as tardinhas, fica-
mos a esperar que a morena voltasse. Mas ela nunca 
mais apareceu.

 Foi a morena mais bonita, mais molhada e 
mais enxuta que já vi na minha vida. 

A “maconha” certamente é 
a droga que mais tem desper-
tado discussões nos últimos 
tempos. Seja a favor ou contra o 
seu uso, cada cidadão ou cida-
dã brasileiro tem na maioria 
das vezes uma opinião pronta 
sobre o tema. Parecer este, 
alicerçado muito mais na cul-
tura dominante, crença indivi-
dual e ideologia própria, que 
por embasamento em estudos 
científicos. 

Um dos fatores que difi-
cultam um 
conheci-
mento mais 
popularizado 
desta planta 
é que ela é 
atualmente 
proibida em 
quase todos 
os países do 
mundo. As-
sim sendo, a 
sua utilização, 
mesmo para 
estudos, pes-
quisas ou fins 
industriais, 
tem sido mui-
to dificultada. 

Contudo, devo lembrar que 
a planta cannabis sativa linneu 
(maconha), e suas diversas va-
riedades, têm sido utilizadas há 
séculos para muitas finalidades. 
Dentre estas, podemos citar, 
por exemplo, o uso das suas 
fibras para o manufaturamento 
de fios, cordas, roupas, papéis 
e até mesmo sapatos de boa 
qualidade. 

Ademais, as sementes da 
“maconha” esterilizadas, tam-
bém são por vezes usadas como 
alimento para pássaros de 
pequeno porte.

A cannabis também há 
séculos foi utilizada no trata-
mento de alguns transtornos 
de ordem clínica. Na China 
antiga, era comum o uso desta 
planta para aliviar as dores 
durante pequenas cirurgias. 
Já na Índia, foi usada como 
remédio para males os mais 

diversificados. 
Nem mesmo os 

americanos ficaram 
alheios ao uso tera-
pêutico desta planta. 
Neste país, a maconha 
foi usada principalmen-
te, como analgésico e 
como cataplasma para 
calos. 

Contudo, apesar de 
todo esse passado de 
glória, esta droga aca-
bou sendo substituída 
em todos esses países 
por outros tipos de 
substâncias, naturais 
ou não, tidas como de 

maior eficiência terapêutica, 
não se sabendo com certeza se 
menos viciantes.

O mesmo aconteceu em 
relação aos materiais e/ou 
roupas confeccionados com 
as fibras do pé de cânhamo, 
variedade de planta da mesma 
família da “maconha”, pois tam-
bém foram substituídas quase 
totalmente por similares mais 
baratos e mais eficientes.

Vale lembrar, que em al-
guns países como Canadá, 
Inglaterra, EUA etc, o Tetrahi-
drocanabinol (THC) e outros 
canabinóides da Cannabis 
estão sendo testados para 
possível uso médico. E, alguns 
destes medicamentos produ-
zidos a partir desta planta têm 
demonstrado aparentes pro-
priedades terapêuticas, como: 
antiematizantes (especialmen-
te contra náuseas e vômitos, 
causados por agentes quimio-
terapêuticos anticancerígenos), 
broncodilatação e capacidade 
para baixar a pressão intra-o-
cular, no combate ao glaucoma. 
Como também em alguns casos 
de epilepsia.

Como exemplo, posso re-
gistrar a síntese do medicamen-
to denominado Marinol, fabri-
cado no Canadá. Este, segundo 
os pesquisadores responsáveis, 
tem demonstrado bons resulta-
dos como antiematizante tera-
pêutico, com aproximadamente 
2,5mg de THC, que está sendo 
utilizado especificamente em 
pacientes em estágios avança-
dos de Aids e cânceres.

Desta forma, volto a afirmar, 
que pelo fato das pesquisas ain-
da serem incipientes no campo 
clínico, certamente tudo que 
dissermos a favor ou contra os 
efeitos terapêuticos da maconha 
será muito prematuro. Embora 
não reste dúvidas dos inúmeros 
males que esta provoca nos seus 
usuários, quando fumada de 
forma recreativa, como acontece 
atualmente.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

A vírgula
A vírgula, sem tirar nem por, não passa 

de um sinal de pontuação indicando uma 
pausa ou separando os membros integran-
tes de uma frase. Colocar a vírgula no lugar 
certo não é para todo mundo. Muita gente, 
eu inclusive, vou gastando vírgulas até en-
quanto posso para depois ir economizando.

Está bem longe o tempo em que mi-
nha professora Lourdinha Costa ensinava 
algumas regras de pontuação e em casa, 
meu pai ajudava transcrevendo para um 
caderno, em sua letra aprimorada, aquelas 
noções  de como normatizar as disposições 
das palavras nas frases.

- Não se usa a vírgula entre o sujeito e 
o predicado; entre o verbo e seus objetos. 
Usa-se a vírgula para marcar a omissão do 
verbo e também o nome do lugar, antepos-
to à data...

Esse nariz de cera vem a propósito do 
convite de A União para o lançamento do 
seu novo projeto a partir deste dia 2 de feve-
reiro, quando completa 118 anos. Fui levar 
em mãos o convite a Juarez Farias e quem 
quiser ficar em paz com os seus erros, não 
os mostre a Juarez. Ele contestou de imedia-
to a posição das vírgulas. Procurei justificar 
que as vírgulas estavam a separar, como di-
zem os portugas, uma oração intercalada,  
mas não adiantou. Tive que me render aos 
argumentos. O homem preside a Academia 
Paraibana de Letras.

Outro impaciente com as vírgulas, este 
em sua forma oral era Zé Dantas. Nascido em 
Pilõezinhos, andado pelo mundo e no final da 
vida  vereador em Borborema. Era um conta-
dor de histórias. Gostava de falar e ser ouvido  
sem interrupções e,  quando isso ocorria, o in-
terlocutor era severamente admoestado:

– Não me aparteie em vírgula! Espere 
que eu faça ponto!

Preocupado com a sintaxe e vaido-
so com seus escritos, Pedro Gondim não 
perdoava o erro cometido quando escrevia. 
Mesmo “escondido” sob o pseudônimo de 
Homero Morgon, mantinha a mesma res-
ponsabilidade gramatical em seus textos 
tidos pela oposição como rebuscados e de 
difícil interpretação.

Na véspera do Natal de 1964, o então 
governador da Paraíba enviou sua Men-
sagem de Fim de Ano para publicação no 
Jornal do Comercio e no Diário de Pernam-
buco. Naquela época, a opinião pública se 
aquartelava no Recife e esses periódicos al-
cançavam grande circulação.

Nesse tempo eu incursionava pelo jor-
nalismo vinculado à sala de imprensa do Pa-
lácio, embrião da Secom de hoje.  O jornalis-
ta José Barbosa de Souza Lima me mandou 
chamar para uma missão do governador. 
Ele cometera um equívoco (pois Governa-
dor não comete erro) e colocara uma vírgula 
em local indesejado na sua mensagem nata-
lina. Não existia internet, muito menos fax e 
o telefone era questão de sorte. A correção 
tinha que ser à mão, de corpo presente.

Parti para o Recife no avião do Esta-
do. O piloto Jorge com sua competência 
me deixou no Guararapes em meia hora. 
Peguei um carro de praça que na capital 
pernambucana já se chamava Taxi e fui à 
redação dos dois respeitáveis órgãos de im-
prensa do estado vizinho. No setor de revi-
são, pedi para ver o texto, retirei as vírgulas 
e regressei ao avião. Perto das cinco horas, 
pousei no Aeroclube.

Foi a vírgula mais cara de que tive no-
tícia. Mas o que não se faz para deixar um 
governador satisfeito? (Do livro Em Prosa e 
no Verso, enchendo o espaço, enquanto es-
tou convalescendo de cataratas).

Ramalho 
LeiteA morena molhada mais enxuta que já vi

A utilidade da maconha
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Estacine exibirá, hoje e amanhã, dois 
filmes na Mostra Mulheres Escritoras

Cinema

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de março de 2013

Roteiro

O Projeto Estacine, da 
Estação Cabo Branco, conti-
nua no mês de março dedica-
do a filmes sobre escritoras 
de obras famosas ou que ti-
verem seus livros transpostos 
para o cinema. A Mostra Mu-
lheres Escritoras – Suas Vidas 
traz hoje Entre dois amores 
(Out of Africa, EUA, 1985), 
cinebiografia da escritora di-
namarquesa Karen Blinxen 
(1885-1962), e amanhã Orgu-
lho e Preconceito (Pride and 
Prejudice, EUA, 1940), adap-
tação da obra mais famosa da 
escritora inglesa Jane Austen. 
As sessões do projeto são gra-
tuitas e acontecem às 16h, no 
miniauditório I, da Estação 
das Artes, com capacidade 
para 115 pessoas. 

O filme de hoje traz 
Meryl Streep no papel de Ka-
ren Blinxen, uma Baronesa 
independente e forte que co-
ordena uma plantação de café 
no Quênia, em 1914, junta-
mente com seu marido namo-
rador. Entre dois amores, pro-
duzido e dirigido por  Sydney 
Pollack, é um dos grandes 
romances épicos do cinema 
e revela a história verdadeira 
da escritora dinamarquesa 
que se apaixona pela terra, 
por sua gente e pelo misterio-
so caçador Denys Finch Hat-
ton, interpretado por Robert 
Redford. Vencedor de sete 
Oscars, inclusive o de melhor 
filme, na premiação de 1986, 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Sabadinho Bom homenageará 
hoje as mulheres

Dentro, ainda, das comemorações pelo Dia Inter-
nacional da Mulher, que transcorreu na última quin-
ta-feira, dia 8, o Sabadinho Bom apresenta ao público, 
hoje, na Praça Rio Branco, localizada no centro de João 
Pessoa, duas atrações locais. A primeira é o grupo 
de choro Femeninas, formado por seis integrantes, 
das quais duas solistas, que tocará obras autorais e 
clássicos do choro compostos por Jacob do Bandolim, 
Waldir Azevedo, etc. Depois, às 15h30, Tandara e seu 
grupo cantará sambas. O Projeto - que é gratuito - é 
iniciativa da Prefeitura da cidade, por meio da Funjope 
(Fundação Cultural de João Pessoa).            

Manchas de vergonha
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@gmail.com

O cantor e compositor 
paraibano Wister Galvão 
realiza show acústico a 
partir das 17h30 de hoje, 
no terraço panorâmico da 
Estação Cabo Branco, loca-
lizada no bairro Altiplano, 
em João Pessoa, dentro do 
Projeto Estação Fim de Tar-
de. A intenção do artista é 
surpreender o público com 
um repertório integrado 
por canções do seu novo 
disco - pré intitulado Como 
se fosse - e as músicas mais 
conhecidas do primeiro dis-
co, Rabiscos Novos, lançado 
em 2007. E, também, ver-
sões de grandes sucessos da 
música popular brasileira, 
assim como homenagens 
aos grandes artistas da ter-
ra. A entrada é gratuita. 

Wister Galvão faz 
show na Estação 
Cabo Branco

Memórias do Olhar é o 
título da mostra do artista 
plástico paraibano Raul Córdu-
la e cuja vernissage acontecerá 
na próxima terça-feira, às 20h, 
na Usina Cultural Energisa, em 
João Pessoa, inaugurando o 
Projeto 10 Anos - 10 Exposi-
ções de ocupação do espaço da 
empresa - concessionária de 
energia elétrica - em 2013. Da 
individual constam 35 obras 
em diversas técnicas e supor-
tes (desenho, pintura, tecido, 
objeto, assemblage, fotografia, 
etc.) por ele produzidas, ao 
longo dos seus 50 anos de 
atuação. O público poderá vi-
sitá-la até o próximo dia 14 de 
abril, de terça-feira a domingo, 
das 14h às 20h.      

Raul Córdula 
abrirá mostra na 
Usina Cultural 

Mídias em destaque

Drops & notas

o longa-metragem possui be-
las imagens com planos que 
exploram a beleza da região 
do Quênia, contrapondo mui-
tas vezes a riqueza e luxo dos 
britânicos com a miséria da 
África. 

Jane Austen não viveu 
para ver o reconhecimento 
da importância adquirida por 
Orgulho e Preconceito, publi-
cado em 1813. Hoje, a obra é 
a mais conhecida da escrito-
ra inglesa e a história a mais 
admirada entre os amantes 
dos enredos do chamado pe-
ríodo de drama. A narrativa 
se enquadra na categoria de 
atemporal, surpreendendo e 

Vou ceder parte do meu espaço nesta coluna para a cronista 
Lourdinha Luna, que se deu ao trabalho de me enviar e-mail co-
mentando o meu artigo “Bravo povo brasileiro!?”, em que abordei 
a iniciativa popular de encaminhar abaixo-assinado online pedindo 
o impeachment do presidente do Senado e do Congresso Nacional 
senador Renan Calheiros. De certa forma, tive a intenção de trans-
parecer a minha falta de confiança nessa lendária bravura do povo 
brasileiro já expressada em episódios históricos, mas que parece 
estar dormindo em berço esplêndido como canta o Hino Nacional. 
Ou, não sei por qual motivo, se deixa enganar, se deixa iludir, quando 
repetidamente manda de volta para o poder políticos como Renan 
Calheiros, Collor de Mello, Sarney, Paulo Maluf, Abi-Ackel e tantos 
outros, inclusive os recentemente julgados e condenados pelo Su-
premo Tribunal Federal, que são, aos olhos de brasileiros patriotas 
e honestos, manchas inapagáveis de vergonha nacional.   

Lourdinha Luna, dedicada secretária do ministro e escritor 
José Américo de Almeida, que, com certeza, ajudou-me nos dois en-
contros que tive com aquele memorável paraibano, agora dá-me a 
honra de ser minha leitora. Se ela for a minha única leitora, já me 
causa regozijo, porque ela mais do quantidade, é extrema qualida-
de. A seguir, a mensagem que ela me enviou:

“Caro jornalista: 
“Sua crônica interrogativa  - Bravo Povo Brasileiro? - como se 

tivesse dúvida da bravura de nossa gente, informo que fui assinan-
te online da petição que pede o impeachment do presidente do Se-
nado, senador por Alagoas, Renan Calheiros. Portanto confesso que 
estou incluída nos 1.600.000 que rejeitam em qualquer cargo ou 
situação aqueles que ferem a decência, que deve ser o Norte de cada 
cidadão (ã) brasileiro.  Com sinceridade revelo meu pensamento 
ao declarar  que não acredito em punição para políticos corrup-
tos. Infelizmente nossas leis são elásticas e fracas, que favorecem 
os expulsos das posições por perversão moral. Eles encontram nas 
Normas e Códigos, meios para voltarem ao Poder, com mais força e 
prestígio. Pela  persuasão  propõem se  manterem nos altos cargos, 
sem nenhum incômodo por parte de quem deveria expurgá-los da 
vida pública.  Veja a Ficha Limpa, um movimento democrático, para 
preservar o Legislativo de elementos indignos, está  agonizante e 
não será surpresa que faleça dentro em breve!...

“Nunca se registrou tanta depravação nos políticos como na 
última eleição!...  Em todas as Casas Legislativas eles são em gran-
de número. Nos municípios onde os juízes deslustram a comarca, 
é um prato cheio. Conheço um caso que o prefeito, com o aval da 
autoridade judiciária, desviou verbas, para comprar apartamentos 
para os irmãos. Doou ao juiz uma mansão no Brejo e instituiu a “bol-
sa festa” para seus eleitores. Resultado: tem 30 processos no STE 
(Brasilia), porém, com o prestígio de um senador paraibano o caso 
encalhou. Suas contas foram rejeitadas, pela Câmara Municipal e o 
TCE. Apesar dessas providências  o magistrado chefe da comarca 
anulou a sessão que desaprovou suas contas. Mandou comprar 3 
vereadores e conseguiu seu registro no TRE (Paraíba) e o eleito as-
sumiu.  Em sua posse estavam as maiores autoridades do Estado: 
governador, vice-governador etc. Tenho ou não motivos para acre-
ditar que em breve  celebraremos o réquiem para a Ficha Limpa!... 
Cordialmente, a admiradora Lourdinha Luna”.

Às ordens. 

Cena do filme Entre Dois Amores, que será exibido hoje, na Estação das Artes

encantando os ainda não fami-
liarizados com Elizabeth Ben-
net e com Mr. Darcy. O livro já 
ganhou diversas adaptações 
para o cinema e televisão e 
a versão, que será exibida 
amanhã, é a de 1940, dirigida 
por  Robert Z. Leonard e que 
traz o casal protagonista ga-
nhando vida com a atriz Gre-
er Garson e o ator Laurence 
Oliver. 

A narrativa gira em tor-
no das cinco filhas solteiras 
do Mr. Bennet, especialmente 
Jane e Elizabeth, e da dicoto-
mia pela busca por um casa-
mento e, ao mesmo tempo, 
pelo amor. Com a chegada do 

FOTO: Divulgação

Mr. Bingley e do Mr. Darcy na 
região, ascendem as aspira-
ções de casamentos para as 
primeiras Bennets, respec-
tivamente Jane e Elizabeth. 
Porém, mesmo parecendo 
interessante, o Mr. Darcy não 
conquista a família por trans-
parecer arrogância e frieza, 
o que se revela no futuro, de 
certa forma, um pensamento 
preconceituoso por parte de 
Elizabeth Bennet com relação 
a ele. Em meio a isso, nas-
ce uma paixão entre os dois 
mantida em segredo por um 
bom tempo, somente sendo 
revelada a admiração mútua 
ao final da narrativa.

Em cartaz

Os Miseráveis

O musical tem direção de Tom Hooper

História de sonhos desfei-
tos, de um amor não correspondi-
do, paixão, sacrifício e redenção, 
quando o ex-prisioneiro Jean 
Valjean tem sua vida mudada de-
pois que aceita cuidar de Cosette, 
a filha da operária Fantine. Tudo 
isso contado em mais de três 
horas de música.

FOTO:  Warner Bros. Entertainment 
AMOR (Amour, FRA/ALE/AUS, 2012). 
Gênero: Drama. Duração: 127 min. 
Classificação: 14 anos. Legendado. 
Direção: Michael Haneke, com Je-
an-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Isabelle Huppert. Georges e 
Anne são um casal de aposentados, 
que costumava dar aulas de músi-
ca. 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 paralisado. O casal de idosos 
passa por graves obstáculos, que 
colocarão o seu amor em teste. 
CinEspaço 1: 14h, 16h30 e 21h30.

DEZESSEIS LUAS (Beautiful Creatu-
res, 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 sobre-
natural que persegue a família dela 
há gerações. CinEspaço 2: 14h10 e 
19h10. Manaíra 2: 13h30, 16h15, 
19h e 21h40. Manaíra 6: 12h30, 
15h15, 18h e 20h45.

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 assassinato. John vai ao país 
para rever o filho, mas o encontra 
em plena fuga do tribunal onde 
seria julgado. CinEspaço 2: 16h40 e 
21h40. Manaíra 1: 14h30, 16h45, 
18h50 e 21h15. Manaíra 7: 19h30. 

JOÃO E MARIA – CAÇADORES DE BRU-
XAS (Hansel and Gretel –Whitch 
Hunters, EUA, 2012). Gênero: Ação. 
Duração: 83 min. Classificação: 
14 anos. Dublado e legendado. 
Direção: Tommy Wirkola, com Je-
remy 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 e 21h50.

KILLER JOE – MATADOR DE ALUGUEL 
(Killer Joe, EUA, 2012). Gênero: 
Ação. Duração: 108 min. Classifi-
cação: 18 anos. Legendado. Direção: 
William Friedkin, com Matthew 
McConaughey, Emile Hirsch, Juno 
Temple. Chris Smith procura seu 
pai com uma proposta: matar sua 
mãe Sharla, com o propósito de 
resgatar um seguro de vida. Para 
tanto, eles contratam o  matador 
Joe Cooper. CinEspaço 4: 14h, 16h, 
18h, 20h e 22h

OZ - MÁGICO E PODEROSO (Oz: The 
Great and Powerful, EUA, 2012). 
Gênero: Fantasia. Duração: 128 
min. Direção: Sam Raimi, com James 
Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz. Oz 

é o dono de um circo mambembe, 
que tem uma ética um tanto quanto 
questionável. Transportado para 
um mundo mágico e desconhecido, 
ele precisa lidar com a batalha entre 
três bruxas locais. Prelúdio de O 
Mágico de Oz (1939). CinEspaço 
3/3D: 14h, 16h30, 19h, 21h30. 
Manaíra 3: 14h15, 17h, 20h. Ma-
naíra 4: 13h45, 16h30, 19h15 e 
22h. Manaíra 5: 12h45, 15h30, 
18h15 e 21h

O  R E I N O  G E L A D O  (Snezhnaya 
Koroleva, RUS, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 80 min. Clas-
sificação: Livre. Direção: Maksim 
Sveshnikov, Vlad Barbe. A Rainha 
da Neve cobriu o planeta com gelo 
e ordenou a destruição de todas 
as artes, com o intuito de conge-
lar 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: 13he 15h.

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 1: 19h

OS MISERÁVEIS (Les Misérables, 
GBR, 2012). Gênero: Musical. Du-
ração: 157 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Tom Hooper, com 
Anne Hathaway, Hugh Jackman, 
Amanda Seyfried e Russell Crowe. 
História de sonhos desfeitos, 
de um amor não correspondido, 
paixão, sacrifício e redenção, 
quando o ex-prisioneiro Jean Val-
jean 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: 14h, 
17h20 e 20h30.

Obs: O Cinesercla, cinema do Sho-
pping Tambiá, não enviou a progra-
mação da semana até o fechamento 
desta edição.

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com
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Evento

Hoje, a partir das 19h, será realizado 
em O Sebo Cultural, localizado no centro 
de João Pessoa,  o 1o Full Music Festival, 
que contará com 6 atrações, entre ban-
das de rock e artistas de música eletrô-
nica. No evento haverá dois ambientes, 
sendo um palco e uma tenda eletrônica. 
Os ingressos custam R$ 10.

Serão 350 metros quadrados preen-
chidos com área, bar, segurança e infra-
estrutura para um evento desse porte. 
Os ingressos podem ser adquiridos na 
Banca Cultural (Avenida Tabajaras, 848, 
centro), na Música Urbana (Rua Visconde 
de Pelotas, 138, loja B, centro) e em Óliver 
CDs (Ruy Carneiro, 684, Manaíra).

Apresentam-se nesta primeira edi-
ção do evento as bandas: In The Mood 
(hard blues), Invésix (rock nacional), 
Falange Supernova (rock nacional) e Di-
plomata 83 (rock nacional). Já na tenda 
eletrônica, estarão o Dj Subzero (techno) 
e Vj Cacau (Video Music).

Um dos organizadores do 1o Full 
Music Festival, Cláudio Câmara, diz que o 
diferencial é um evento eclético em João 
Pessoa que abrange, nas suas palavras, o 
“rock nacional, blues, música eletrônica e 
‘videomusic’. As bandas são excelentes”, 
confirma.

A banda In The Mood é a principal 
atração do evento. Atualmente ela vem 

produzindo algo diferente do tradicional, mas 
sem perder de vista as obras dos criadores do 
estilo. Os integrantes da banda tem em cada 
história pessoal a influência de suas épocas, 
baseado em sons mais agressivos, como o 
punk e o rock “estragado”, entre outros. 

A banda tem a intenção de dar uma api-
mentada no blues e realizar um bom desem-
penho nas performances de palco. Seu som 
é enraizado no contexto do “underground” 

urbano, nos botecos e na boemia, trazendo 
agora a possibilidade de iniciar um trabalho 
autoral com maior maturidade, vide projeto 
aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura 
(FMC) para elaboração do seu primeiro álbum: 
Eu só preciso de Blues, com produção de 
Marcelo Macedo (guitarrista da banda “Néc-
tar do Groove”) no Estúdio Peixe Boi, e seu 
lançamento está previsto para o fim do ano. 
A banda é formada por: Levi Oliveira (vocal), 

Maquilon Cordeiro (bateria), Eliezer Rocha 
(guitarra), Degner Queiroz (baixo) e Elias 
Marques (harmônica).

A banda Diplomata 83 é uma atua-
lização da antiga banda Revolto, que 
foi formada em 2001 e tinha um estilo 
musical variado, onde prevalecia “nu me-
tal”, e nesse novo projeto a banda teve 
a ideia de reviver o rock ‘n roll “retrô”. 
Atualmente a banda está em processo de 
gravação e adaptação de músicas antigas 
com a nova cara.

A Falange Supernova foi formada 
em 2001 por amigos que inicialmente 
não sabiam tocar e se juntaram com 
esse propósito. Todas as músicas do seu 
repertório são autorais e tem um CD de 
estreia com 4 músicas. Fazem parte da 
banda: Renato Loki (vocal, guitarra, gaita 
e teclado), Glauber Nickson (backing vo-
cal, guitarra e violão), Thiago Footcheese 
(guitarra), Wellington Cat (contrabaixo) 
e David (bateria).

A Invésix foi formada em 2007 e 
fazem parte do repertório produções 
autorais, rock ‘60/’70/’80 e MPB. O nome 
Invéxis vem do termo “Inversão Existen-
cial”, assim, o grupo simula por meio de 
letras introspectivas, em geral, mostrando 
pontos de reflexão do ser e do social, 
além de outras abrangências. Hoje o grupo 
dispõe de 12 composições e vem lutando 
por espaço na cena musical paraibana. 
Wallyson (vocal), Pablo (baixo e vocal), 
Helton (bateria e percussão) e Hélio (gui-
tarra e vocal) constituem a banda.

O cantor e compositor Totonho foi um dos artistas que se dispuseram a ajudar a causa da escola e produtora Fazendo Arte

A banda In The Mood será a principal atração do evento, que ainda terá música eletrônica    

Cairé Andrade
Especial para A União
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Existente há dezessete anos 
e fundada pela bailarina e 
coreógrafa argentina Rosa 
Cagliani, que formou diver-
sos profissionais da arte na 
capital e implementou um 
novo pensamento na área da 
dança na Paraíba, a Fazendo 

Arte, escola e produtora, promove evento 
cultural amanhã, a partir das 14h, no Cen-
tro Cultural Piollin. Serão oito horas de 
apresentações culturais em teatro, música 
e dança, com mais de dez atrações artísti-
cas. O evento em caráter beneficente tem o 
intuito de levantar fundos para a reforma 
da nova sede da Fazendo Arte, por isso 
os ingressos, que dão direito a prestigiar 
todas as performances, estarão ao preço 
único de R$ 10,00, porém, segundo a co-
ordenação da Escola, os interessados em 
contribuir com uma quantia maior podem 
ficar a vontade. 

A Fazendo Arte surgiu como uma al-
ternativa para os pessoenses estudarem 
e realizarem atividades na área de artes 
cênicas. Hoje, a Escola é uma referência no 
cenário artístico da capital, abrigando três 
companhias, duas de teatro, o Deuzeruora 
Vamimbora e a Turma do Meio, e, uma 
de dança, o Acena. Com o falecimento da 
fundadora da instituição, Rosa Cagliani, 
em 2008, a Fazendo Arte passou a ter em 
sua diretoria suas filhas, Bia Cagliani e Ali 
Cagliani, e sua sobrinha, Luana Lima. Em 
2013, a escola passa por uma transição, 
afinal sua sede sempre ficou localizada 
no bairro de Manaíra e, a partir desse 
ano, reside no Castelo Branco, na Avenida 
São Rafael, nº 917, próxima ao mercado 
público. 

Estão na programação do evento o 
cantor e compositor Totonho, Chico Cor-
rea Vs. Nomade Riddim, Cia Lunay, a atriz 

Arte em prol da arte
Escola Fazendo Arte realiza evento cultural amanhã, com oito horas de 
duração, no Piollin, no intuito de arrecadar fundos para sua nova sede

Suzy Lopes, Paralelo Cia de Dança, a banda 
Baluarte, Tribo Éthnos, a banda Mafiota, 
a dançarina tribal Kilma Farias, Ensaio 
Cia de DançaTeatro, o Projeto Vocatus, a 
dançarina Manu Gouveia e Companhia 
Di Versos Brincantes. Paralelamente as 
apresentações, o evento conta também 
com uma lanchonete e um bazar solidário 
organizado através da doação de livros, 
CDs, DVDs, figurinos e acessórios. 

“Quando surgiu a ideia do evento 
resolvemos escrever uma carta falando 
sobre a Fazendo Arte e sua atual fase de 
transição. Enviamos o texto para diversas 

pessoas por email como um convite para 
contribuir com a causa. A maioria das atra-
ções do Domingo Fazendo Arte é formada 
por artistas que já foram parceiros ou são 
amigos da gente. São ex-alunos da minha 
mãe, ex-integrantes de grupos que inte-
gram a nossa produtora, ex-professores, 
pessoas com quem já trabalhamos em ou-
tros projetos. Não temos como agradecer 
a todos os artistas que se propuseram a 
contribuir com a Fazendo Arte e a todos os 
parceiros que possibilitaram a realização 
desse evento beneficente”, assinalou Bia 
Cagliani em entrevista ao Jornal A União. 

Bia Cagliani complementou ainda 
que a expectativa é a maior possível e 
que eles já venderam um bom número de 
ingressos antecipados com a confirmação 
de diversas pessoas por meio das redes 
sociais. Após a arrecadação de fundos com 
esse evento de amanhã, a Fazendo Arte 
poderá concluir sua reforma e retornar as 
atividades no próximo dia 18, com cursos 
livres nas áreas de dança contemporânea, 
movimento criativo, teatro e história da 
arte. Para informações sobre matrícula, 
horários e preços das atividades, basta 
mandar email para fazendo.a@gmail.com.    

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com



Oportunidade de emprego
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Correios abrem inscrições e Serpro oferece vaga em CG
A Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos abre, no período de 11 a 
25 de março, as inscrições para a se-
leção de estagiários de Nível Médio. O 
processo seletivo destina-se ao preen-
chimento de 40 vagas e formação de 
cadastro de reserva, sendo 33 vagas 
para o turno matutino e sete vagas 
para o turno vespertino, em mais de 
50 municípios da Paraíba. A relação 
de municípios está disponível no edi-
tal que se encontra no site dos Cor-
reios.

Os estudantes interessados em 
participar deste processo seletivo de-
verão preencher a ficha de inscrição 
que estará disponível no site www.
correios.com.br/institucional/con-
cursos/correios. A ficha de inscrição e 
todos os documentos exigidos devem 
ser entregues pessoalmente à Gerên-
cia de Recursos Humanos, Área de 
Captação, localizada no edifício-sede 
da Diretoria Regional dos Correios 
na Paraíba, na BR 230, Km 24, Cristo 
Redentor, ou encaminhados para o 
e-mail: pbgerecestagionivelmedio@
correios.com.br

O estagiário receberá uma bolsa 
no valor de R$ 304,25 por mês; auxí-
lio-transporte no valor de R$ 80,72; 
vale alimentação/refeição no valor de 
R$ 171,37por mês e assistência médi-
ca exclusivamente nos ambulatórios 
internos da ECT, onde haja esse ser-
viço.

Para poder participar do proces-
so seletivo, o estudante deve estar ma-
triculado com frequência efetiva em 
uma das Instituições de Ensino Médio 
conveniadas com a ECT, conforme re-
lacionadas no Edital; ter obtido média 
mínima de 6,0 ou conceito igual ou 
superior a “MM” nas disciplinas cur-
sadas no último ano; ter, no mínimo, 
16 anos de idade.

O processo seletivo será realiza-
do em duas etapas: análise curricular 
(classificatória e eliminatória) e aná-
lise de documentos (eliminatória). O 
resultado final será divulgado no site 
dos Correios. O estágio terá validade 
de 6 meses (podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período) e a 
jornada será de 4 horas diárias e 20 
horas semanais.
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Publicidade brasileira não 
reflete imagem da mulher 
nos avanços sociais

Os paraibanos que possuem 
qualificação em Operação de Redes 
têm a chance de ingressar no serviço 
público federal, que está oferecendo 
uma vaga em Campina Grande por 
meio do concurso do Serviço Federal 
de Processamento de Dados (Serpro). 
As inscrições estão sendo realizadas 
somente pela internet, na página do 
Centro de Seleção e de Promoção de 
Eventos da Universidade de Brasília 
(Cespe/UnB), no endereço www.ces-
pe.unb.br/concursos/serpro_13, até 
às 23 horas e 59 minutos do dia 27 de 
março de 2013, observado o horário 
oficial de Brasília/DF.

Ao todo, estão sendo oferecidas 
360 vagas, sendo 213 para o cargo de 
Analista (Nível Superior) e 147 para 
o cargo de Técnico (Nível Médio), 
além da formação de cadastro de re-
serva para ambos os cargos. A taxa de 
inscrição é de R$ 60,00 para Técnico 
e R$ 95,00 para Analista.

Os salários oferecidos podem 
variar de R$ 2.339,11 a R$ 5.203,90, 
por jornada de trabalho que varia en-
tre 20, 30 e 40 horas semanais. Além 
do salário, os admitidos receberão 
auxílio-alimentação no valor (R$ 
632,64), auxílio-creche (R$ 261,09), 
auxílio-transporte, auxílio a filho 
com deficiência (R$ 785,08), plano 
de saúde, plano odontológico e plano 
de previdência complementar.

As oportunidades no cargo de 
Analista são para candidatos com 
formação de Nível Superior nas es-
pecialidades: Administração de Ser-
viços de Tecnologia da Informação, 
Advocacia, Arquivologia, Biblioteco-
nomia, Comunicação Social, Desenho 
Instrucional, Desenvolvimento de 
Sistemas, Engenharia de Segurança 
do Trabalho, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Gestão de Pes-
soas, Gestão Empresarial, Gestão Fi-
nanceira, Gestão Logística, Medicina 
do Trabalho, Negócios em Tecnologia 
da Informação, Perícia em Cálculo 
Judicial, Programação Visual, Psico-
logia Organizacional e do Trabalho, 
Redes, Serviço Social ou Suporte Téc-
nico.

Já para disputar uma das vagas 
no cargo de Técnico de Nível Médio, 
é preciso ter curso de qualificação 
em Enfermagem do Trabalho, Ope-
ração de Redes, Programação e Con-
trole de Serviços de Tecnologia da 
Informação, Segurança do Trabalho 

e Suporte Administrativo. As provas 
objetivas e a perícia médica dos can-
didatos que se declararem com defi-
ciência serão realizadas nas cidades 
de Aracaju/SE, Belém/PA, Boa Vista/
RR, Brasília/DF, Campo Grande/MS, 
Cuiabá/MT, Curitiba/PR, Florianó-
polis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/
PB, Maceió/AL, Manaus/AM, Natal/
RN, Porto Alegre/RS, Porto Velho/
RO, Recife/PE, Rio Branco/AC, Rio de 
Janeiro/RJ, Salvador/BA, São Luís/
MA, São Paulo/SP, Teresina/PI e Vi-
tória/ES.

As provas objetivas para os car-
gos de Analista (Nível Superior) terão 
a duração de 3 horas e 30 minutos e 
serão aplicadas na data provável de 5 
de maio de 2013, no turno da manhã. 
As provas objetivas para os cargos de 
Técnico (Nível Médio) terão a dura-
ção de 3 horas e 30 minutos e serão 
aplicadas na data provável de 5 de 
maio de 2013, no turno da tarde.

Na data provável de 25 de abril 
de 2013, será publicado no Diário 
Oficial da União e na página do Cespe 
o edital que informará a disponibili-
zação da consulta aos locais e aos ho-
rários de realização das provas.

O resultado final nas provas ob-
jetivas e a convocação para a perícia 
médica dos candidatos que se decla-
raram com deficiência serão publica-
dos na data provável 27 de maio de 
2013. Já os gabaritos oficiais preli-
minares das provas objetivas serão 
disponibilizados a partir das 19 ho-
ras da data provável de 7 de maio de 
2013, observado o horário oficial de 
Brasília/DF.

O prazo de validade do concur-
so será de um ano, contado a partir 
da data de publicação da homologa-
ção do resultado final, podendo ser 
prorrogado, uma única vez, por igual 
período.

Salário de até R$ 5.203,90

360 vagas estão 
sendo oferecidas por 
concurso para o cargo 
de Analista (Nível 
Superior) e de Técnico. 
Taxa de inscrição 
é de R$ 60,00

Os gastos médios com a cons-
trução civil – materiais e mão de 
obra – registraram uma leve alta no 
mês de fevereiro na Paraíba. O índi-
ce foi de apenas 0,19%, segundo o 
Índice Nacional da Construção Civil 
(Sinapi), calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca – IBGE em convênio com a Caixa 
Econômica Federal. Mesmo com a 
pouca elevação, a Paraíba é o se-
gundo Estado no Nordeste a regis-
trar os maiores custos - R$ 836,25 
por metro quadrado.

De acordo com a pesquisa, os 
custos com a construção civil fica-
ram abaixo da média do Brasil, que 
foi de R$ 863,46, porém acima do 
Nordeste, cujos gastos totalizaram 
R$ 808,71. É o segundo Estado nor-
destino com custos mais elevados, 
perdendo apenas para o Maranhão, 
que continua registrando os cus-
tos mais caros – R$ 876,60. O Rio 
Grande do Norte permanece como 
o Estado do Nordeste onde se gasta 
menos com a construção civil: R$ 
766,61por metro quadrado.

Com relação aos acumulados, 
nos dois primeiros meses do ano, 
a Paraíba registrou uma variação 
de 0,33% nos gastos médios com a 
construção civil, enquanto nos 12 
meses a alta foi de 7,16%.

Segundo o Sinapi, o metro 
quadrado do projeto de uma casa 
popular na Paraíba contendo um 
pavimento, varanda, sala, dois 
quartos, área de circulação, ba-
nheiro e cozinha custava em fe-
vereiro R$ 855,77. Já um prédio 
residencial, térreo, com cinco pa-
vimentos, sala, dois quartos, ba-
nheiro, cozinha e área de serviço 
custava R$ 650,38.

Para o presidente do Sindica-
to da Indústria da Construção Civil 
de João Pessoa (Sinduscon-JP), Fá-
bio Sinval, o fato de a Paraíba ser 
o segundo Estado nordestino com 
maior custo na construção civil se 
deve, principalmente, à majoração 
salarial da mão de obra. “Como fal-
ta profissional qualificado, a mão 
de obra está cara”, argumentou.

Fábio Sinval comentou ain-
da que os materiais de construção 
não sofreram maiores elevações, à 
exceção do aço. Em contrapartida, 
segundo ele, os trabalhadores con-
seguiram um reajuste de 10% (4% 
acima da inflação). “Além do salá-

rio, os encargos sociais também 
aumentam e isso motiva o aumento 
dos custos da construção civil”, ex-
plicou.

Maior taxa 
O Estado de Minas Gerais regis-

trou a maior taxa mensal (5,00%), 
devido à pressão exercida pelo rea-
juste salarial decorrente de acordo 
coletivo. Em consequência, a região 
Sudeste, com alta de 1,43%, apre-
sentou a maior taxa regional em 
fevereiro, seguindo-se, em ordem 
decrescente: região Sul (0,43%), re-
gião Nordeste (0,26%), região Nor-
te (0,23%) e Centro-Oeste (0,18%).

Os custos regionais, por me-
tro quadrado, foram: R$ 879,31 
(Norte); R$ 808,71 (Nordeste); R$ 
900,83 (Sudeste); R$ 872,73(Cen-
tro-Oeste) e R$ 868,22 (Sul). Com 
relação aos acumulados, a região 
Sudeste apresentou a maior taxa no 
ano (1,61%), mas nos últimos 12 
meses, o destaque de maior varia-
ção é da região Sul (8,17%).

No Brasil 
No país, o Índice Nacional da 

Construção Civil (Sinapi) apresen-
tou variação de 0,73% em feverei-
ro, acima 0,55 ponto percentual da 
taxa de janeiro (0,18%). Conside-
rando os meses de janeiro e feve-
reiro de 2013, a alta está em 0,91%, 
muito próximo a igual período do 
ano anterior, quando havia ficado 
em 0,90%. O resultado dos últimos 
doze meses situou-se em 5,69%, 
acima dos 5,25% registrados nos 
doze meses imediatamente ante-
riores. Em fevereiro de 2012, o ín-
dice foi de 0,31%.

O custo nacional da constru-
ção, por metro quadrado, que, 
no mês de janeiro, fechou em R$ 
857,21, em fevereiro passou para 
R$ 863,46, sendo R$ 456,58 rela-
tivos aos materiais e R$ 406,88 à 
mão de obra.

A parcela da mão de obra apre-
sentou variação de 1,18%, subindo 
1,11 ponto percentual em relação 
ao mês anterior (0,07%). Os ma-
teriais também apresentaram va-
riação positiva, com aumento de 
0,05 ponto percentual, passando de 
0,29%, em janeiro, para 0,33%, em 
fevereiro. Nos dois primeiros me-
ses do ano, os acumulados são de 
1,25% para mão de obra e 0,61% 
para materiais. Em doze meses, os 
acumulados foram de: 9,73% (mão 
de obra) e 2,33%(materiais).

Construção civil da PB tem
um dos maiores custos do NE

Analista com Nível Superior será contratado para os quadros do Serpro

Turismo ecológico 
que respeita o meio 
ambiente é tendência 
em todo o mundo 

Passeios em parques, trilhas, 
praias e cavernas, de forma sustentá-
vel e consciente, sem agredir o meio 
ambiente e incentivando a geração 
de renda local caracterizam o turismo 
ecológico ou ecoturismo. A susten-
tabilidade dessas ações do viajante 
junto à natureza marcaram as come-
morações do Dia Nacional do Turis-
mo Ecológico, na última sexta-feira. 
Considerado como a tendência para 
as próximas décadas, o turismo ecoló-
gico recebe o apoio do Ministério do 
Meio Ambiente que, em parceria com 
o Ministério do Turismo, pontuam 
uma série de ações em favor do turis-
mo ecológico, por meio da campanha 
Passaporte Verde. 

Trata-se de um guia, disponível 
na maioria dos pontos turísticos e 
rede hoteleira do país, com detalhes, 
informações e orientações sobre o 
turismo sustentável, resultado da for-
ça-tarefa internacional para o desen-
volvimento da atividade. No Brasil, a 
campanha é coordenada pelos dois 
ministérios, em parceria com o Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma). 

Vanguarda
Proprietário de uma pousada em 

Paraty (RJ), município escolhido como 
cidade-piloto da Campanha Passapor-
te Verde por contar com inúmeros 
atrativos naturais, diversificado calen-
dário cultural, educacional e gastro-
nômico, Nelson Frateschi conta como 
o seu estabelecimento hoteleiro adota 
práticas sustentáveis. “Com ações de 
tratamento de água, racionamento de 
energia, sistema de ventilação natural 
e sauna com funcionamento a lenha já 
conseguimos nos alinhar as práticas 
sustentáveis”, detalha. Segundo ele, a 
pousada participa, ainda, do sistema 
de compensação de carbono desen-
volvido pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) na região. 

Com a proximidade de grandes 
eventos esportivos, como a Copa do 
Mundo e Copa das Confederações, o 
hoteleiro alerta para a necessidade 
de disseminação das práticas de tu-
rismo sustentável. “Turistas de todo 
o mundo vem conhecer o nosso país, 
imagino que, uma forma de incentivar 
com que mais pousadas, não só aqui, 
mas em todo o Brasil comecem a ado-
tar mais seriamente os princípios de 
sustentabilidade seria uma classifica-
ção para ações sustentáveis”, explica. 
Além de um item específico na avalia-
ção dos serviços hoteleiros feitos pe-
los órgãos de turismo específicos para 
sustentabilidade, será necessária a 
adoção de políticas e posturas no sen-
tido de dotar o município de produtos 
e serviços compatíveis com a propos-
ta de turismo sustentável, como in-
centivo ao ecoturismo e melhoria dos 
sistemas de água e luz.

As práticas do turista sustentável 
vão desde o planejamento até o meio 
de transporte utilizado na viagem. “Ao 
escolher seu destino, o viajante deve 
certificar-se que o local oferece meios 
de transporte, acomodações e trata-
mento de lixo e esgoto adequados”, 
destaca o gerente de Projetos da Se-
cretaria de Extrativismo e Desenvol-
vimento Rural Sustentável (SEDR) do 
Ministério do Meio Ambiente, Allan 
Milhomens. Para isso, deve preferir 
acomodações que tenham equipa-
mentos eficientes e que permitam o 
uso racional da energia e da água , en-
tre outras prioridades.

Cleane Costa
 cleanec@gmail.com

Cophia Gebrim
Da Agência Brasil
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Imagem não reflete os avanços sociais
mulher na Publicidade

Setor não acompanhou a 
ascensão da mulher e  a 
mudança no perfil da família

Rio de Janeiro - A ima-
gem da mulher na publici-
dade brasileira parou no 
tempo. Em pleno século 21, 
especialistas avaliam que a 
propaganda estacionou em 
1950 – quando as imagens 
relacionavam mulheres jo-
vens, bonitas e felizes ao 
trabalho doméstico – épo-
ca em que o casamento po-
dia ser anulado se a noiva 
não fosse virgem e mães 
perdiam a guarda dos fi-
lhos quando iniciavam ou-
tro casamento.

Com olhar especial 
para a mídia, a professora 
da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) Lola Aronovi-
ch disse que a publicidade 
não acompanhou a escala-
da da escolarização femini-
na, a ascensão no mercado 
de trabalho e as mudanças 
no perfil da família brasi-
leira. 

Os avanços, observa 
Lola, pouco modificaram 
os hábitos familiares: as 
tarefas domésticas conti-
nuam recaindo, na maioria 
das vezes, sobre as mulhe-
res. “Isso mudou pouco”.

Autora do livro recém-
-lançado A Imagem da Mu-
lher na Mídia: Controle 
Social Comparado, Rachel 
Moreno explicou que a pu-
blicidade se apropriou do 
poder de persuasão dos 
estereótipos, construídos 
em décadas passadas, e do 
peso das mulheres nas de-
cisões de compra das famí-
lias: 85% dos bens adquiri-
dos decorrem de decisões 
femininas, de acordo com 
pesquisas mercadológicas. 
“Mesmo que seja uma cue-
ca, a publicidade é voltada 
para mulher”, disse.

Para Lola Aronovich, a 
publicidade mostra produ-
tos de limpeza, domésticos, 
em geral, “sendo usados 
com prazer pela mulher, 
que sempre aparece sor-
rindo, limpinha, mesmo 
que para muitas as tarefas 
domésticas não sejam tão 
realizadoras”.

No cerne do problema, 
no raciocínio da professo-
ra da UFC, pesa a situação 
de o mercado publicitário 
ser comandado majorita-
riamente por homens. Há 
poucas mulheres na área 
de criação, situação que 
não é exclusiva do Brasil. 
Tal fato, a seu ver, se reflete 
na maneira como a mulher 
é retratada na publicidade. 
“Ou se está fingindo que 
não vê, ou não gostam das 

Pequena empresa do 
ceará tem incentivo

inpa apresenta
aplicações do cubiu 

insa homenageia 
mulher do Semiárido 

Tropa do dF tem 1ª 
comandante do país

Uma pesquisa desenvolvida 
no Instituto Nacional Pesquisas da 
Amazônia (Inpa/MCTI) aponta que o 
melhoramento genético do Cubiu (So-
lanum sessiliflorum Dunal) e a prática 
correta de técnicas de plantio podem 
resultar em um fruto com potencial 
para atender a agroindústria. 

O pesquisador Danilo Fer-
nandes Silva Filho aperfeiçoou as 
técnicas do cultivo da espécie em 
função das condições climáticas e 
das características dos solos de 
terra firme e várzea do Amazonas.

Segundo ele, o melhora-
mento genético do fruto tem por 
objetivo produzir variedades mais 
resistentes a pragas e doenças, com 
teores mais elevados de vitaminas 
e minerais, além da produção maior 
de frutos capazes de contribuir para 
a geração de emprego e renda aos 
produtores rurais.

Em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher, o Semiárido em 
Foco realizou ontem mesa redonda 
com o tema Gênero e Trabalho das 
mulheres no Semiárido brasileiro. O 
objetivo foi discutir e refletir sobre o pa-
pel e a contribuição das mulheres para a 
construção da convivência sustentável 
com a região. A atividade é promovida 
pelo Instituto Nacional do Semiárido 
(Insa/MCTI) e ocorre todas as sextas-
feiras, às 14 horas, em Campina Grande 
(PB). O seminário teve a participação da 
Articulação do Semiárido (ASA Brasil), 
Vanúbia Martins Oliveira, da professora 
da Universidade Federal de Campina 
Grande Eronides Câmara de Araújo e um 
representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil seção Campina Grande.

Brasília – A tenente-coronel 
Cynthiane Santos, de 40 anos, des-
mente todos os estereótipos imagi-
nados para uma mulher que comanda 
quase 400 homens, no Batalhão de 
Choque da Polícia Militar do Distrito 
Federal. Miúda, de fala mansa, maqui-
ada e sem abrir mão dos brincos, da 
pulseira e dos anéis, Cynthiane é a 
primeira mulher no Brasil à frente de 
um batalhão de choque.

Ela disse que, apesar de minoria, 
é, sim, respeitada pelos “marmanjos” 
do seu batalhão. “Eu não cheguei no 
grupo para comandar. A minha posição 
veio depois de anos de carreira, que eu 
construí para estar onde estou agora. 
Passei por um processo de promoções 
e especializações ao longo de 20 anos 
até assumir o batalhão”. Cynthiane já 
passou pelo curso da tropa de elite da 
PM, o Bope, e o seu trabalho diário é 
controlar distúrbios – usando armas, 
escudos, entre outras ferramentas. 

A Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Funcap), em parceria com o 
Governo do Estado e a Finep – Agência 
Brasileira da Inovação, disponibiliza 
R$ 7 milhões em recursos não reem-
bolsáveis para financiar projetos que 
visem estimular o desenvolvimento 
de processos e produtos inovadores 
em micro e pequenas empresas 
(MPEs). Os interessados devem enviar 
propostas até 11 de abril. Entre os te-
mas prioritários da chamada pública 
estão: comércio e serviços; indústria 
da construção civil; indústria do turis-
mo e hotelaria; agronegócio; setores 
têxtil, couro, calçadista e moveleiro; 
e inovação social.

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

mudanças conquistadas”.
Rachel Moreno acha 

que as agências de publici-
dade não são a única ponta 
do problema. Segundo ela, 
empresas que contratam a 
publicidade deveriam ser 
responsabilizadas sobre 
o conteúdo das peças. É o 

que acontece no Peru, onde 
a “responsabilização” está 
determinada em lei, infor-
mou a estudiosa.

Para enfrentar o pro-
blema, Rachel cobra leis 
para retirar do ar peças 
estereotipadas, sexistas 
e racistas. Segundo ela, o 

Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publici-
tária (Conar), formado por 
representantes do setor 
de publicidade para regu-
lamentar o mercado, é in-
capaz de agir com rapidez. 
“Até lá, a peça já saiu do ar”, 
afirmou.

Brasília - Depois da revolução 
sexual dos anos 1960, ficou mais 
fácil para a mulher fazer escolhas 
diferentes do que era esperado 
tradicionalmente: casar-se e ter 
filhos. Meio século depois, é im-
possível enumerar as possibilida-
des que uma mulher tem nos dias 
atuais.

Priorizar a carreira, cuidar da 
casa e dos filhos, conciliar as duas 
coisas, casar-se com outra mulher, 
não se casar, cumprir o protocolo 
tradicional ou mesmo não fazer 
planos? As escolhas são muitas. 
Como são muitas as mulheres. E 

muitos sonhos, desejos, anseios. 
Diferentes escolhas mostram que 
não há fórmula para ser mulher. 
Nem para ser feliz. Ser mulher é 
lutar para que seus direitos e de-
sejos sejam respeitados. Sejam eles 
quais forem.

A psicóloga Elizângela Roque 
divide, aos 40 anos de idade, o 
tempo entre os pacientes e os oito 
filhos. Logo que se casou, os pla-
nos eram seis crianças. Em 2011, já 
com cinco, conheceram um cole-
ga de classe do filho mais novo. A 
criança era de um abrigo e eles de-
cidiram adotá-la. Quando deram 
entrada no processo, descobriram 
que ela tinha um irmão. “Adota-
mos os dois e eles estão conosco 
há um ano e meio. No processo de 
adoção eu fiquei grávida”, conta. 

Hoje, com os oito filhos, a rotina 
depende de muita organização: 
tem hora para assistir TV, para fa-
zer tarefa e para as atividades ex-
traclasse. “É uma opção de vida. 
Sou profissional, sou psicóloga de 
formação e trabalho no serviço 
público. É um grande desafio, não 
é nada simples, mas é também 
uma alegria muito grande”.

Aumentar a família faz parte 
dos planos da jornalista Marina 
Marcondes. Ela e a companheira 
já têm uma filha cada, de rela-
cionamentos anteriores. O sonho 
agora é criar juntas um menino. 
“Acho que não é pelo fato de eu 
ser lésbica que não posso gerar 
uma criança. A gente não tem 
nada muito decidido ainda, por-
que ter mais uma criança gera 

gastos e uma série de questões 
financeiras e estruturais”, ponde-
ra. Por enquanto, as duas estão se 
organizando para poder dar um 
irmão às duas filhas. “A vontade 
é muito forte, o sonho é muito 
grande e o amor, para gerar mais 
uma vida, é maior ainda. Se não 
der pra gerar, a gente pensa em 
adotar. O que a gente quer é dar 
amor a uma criança”, resume.

Professora de formação e dona 
de casa desde o casamento, Luciana 
Chagas abriu mão da carreira para 
se dedicar à maternidade. “Eu me 
sinto realizada. Toda mulher que é 
mãe, com quem eu converso, fala 
que a melhor coisa que existe é ter 
filho, porque eles trazem uma sen-
sação inigualável e a gente se sente 
muito amada”, relata.

Ofertas de inúmeras possibilidades

Brasília – Quando Jus-
sara Bezerra fez as contas, 
chegou à conclusão de que 
não valeria a pena voltar a 
trabalhar e deixar os dois fi-
lhos, que hoje estão com 13 
e 10 anos de idade, com uma 
babá ou em creches. A cario-
ca que já tinha abandonado a 
Faculdade de Administração 
no Rio de Janeiro para se de-
dicar ao trabalho, deixou o 
emprego para acompanhar 
o marido que foi transferido 
para Pernambuco.

“Como já estava sem 
trabalhar desde a mudança 
de cidade, optei por [acom-
panhá-lo] e tentar voltar a 
trabalhar lá. Mas a Luíza nas-
ceu nesse período e, como 

era muito pequena, achei 
que não valia a pena. Pouco 
tempo depois, engravidei do 
Pedro”, contou. O projeto de 
procurar um novo emprego 
foi novamente adiado, quan-
do, nos primeiros anos, Pe-
dro foi diagnosticado com 
transtorno de déficit de aten-
ção e hiperatividade. “Os mé-
dicos queriam tratá-lo com 
remédios, mas eu fui contra 
e preferi passar um tempo 
com eles e evitar que Pedro 
tivesse dificuldades no futu-
ro, na escola. Tive algumas 
dificuldades financeiras, mas 
não me arrependo”.

Depois da separação, 
Jussara voltou para o Rio 
de Janeiro, em 2007. Com 
as crianças mais velhas, ela 
conseguiu um emprego e, no 
ano passado, foi aprovada no 
Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) e conseguiu 
uma vaga no curso de Peda-
gogia na Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ). 
“É bem complexo porque 
hoje trabalho das 9h às 18h e 
tenho aula das 18h30 às 22h. 
Normalmente, eu estudo 
de madrugada, quando eles 
dormem”.

Simone Príncipe de 
Azevedo Treib, que cursa o 
quarto ano da Faculdade de 
Psicologia em Campo Gran-
de (MS), também optou com 
convicção por deixar para 
trás os dois primeiros anos 
do curso universitário para 
se dedicar às duas filhas. “Po-
deria ter voltado a estudar e 
trabalhar. Mas priorizei ficar 
com minhas filhas que estão 
com 4 e 10 anos, até a alfa-
betização das duas”. Simone 
não nega que sentiu falta do 

trabalho, mas diz que não 
tem qualquer arrependimen-
to da opção que fez. “É nítido 
que o vínculo que uma crian-
ça que cresce bem assesso-
rada pelos pais apresenta 
diferenças significativas em 
relação às outras. Não foi fá-
cil deixar os estudos e parar 
a vida profissional, mas o 
resultado é gratificante”, ga-
rantiu. Hoje, Simone dorme 
cinco horas por noite para 
continuar acompanhando as 
filhas e prosseguir com os es-
tudos e o estágio em uma clí-
nica de psicologia na cidade.

Jussara e Simone tiveram 
condições de fazer a escolha 
e não abandonaram definiti-
vamente seus projetos pesso-
ais. Nas gerações anteriores, a 
maioria das mulheres sequer 
começava os estudos. Hoje, 
muitas conseguem trabalhar, 

estudar e cuidar dos filhos. “A 
mulher sai de casa e consegue 
manter todas as atividades. 
As mulheres estão concilian-
do melhor essas atividades e 
muitas escolhem ter menos 
filhos. Para todas as escolhas, 
há ônus e bônus”, avaliou a 
ministra Eleonora Menecuc-
ci, da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres.

A ministra lembrou que 
as mulheres “estão muito es-
colarizadas”. Os últimos dados 
do IBGE, em 2010, já mostra-
vam a tendência de mudança. 
Enquanto 61,2% das traba-
lhadoras tinham 11 anos ou 
mais de estudo, pouco mais da 
metade dos homens (53,2%) 
tinha o mesmo perfil. O per-
centual de mulheres ocupadas 
com curso de nível superior 
completo era 19,6%, enquan-
to o de homens era 14,2%.

Mais escolarizada é poder fazer escolhas

Thaís Antonio e 
Pollyane Marques
Da Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Casamento não se encontra mais como prioridade na agenda das mulheres nos tempos atuais
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Mulheres se queixam da falta de libido e anorgasmia
Desejo sexual

São Paulo – A falta de libido 
é a principal queixa de 65% das 
mulheres que procuram ajuda 
médica no Ambulatório de Sexu-
alidade do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo. De acor-
do com levantamento divulgado, 
além da falta de desejo sexual, 
23% das mulheres disseram so-
frer de anorgasmia (incapacidade 
de atingir o orgasmo).

Segundo a sexóloga coordena-
dora do ambulatório, Elsa Gay, as 
causas da falta de líbido são várias. 
Estão relacionadas, principalmen-
te, ao modo de vida das mulheres. 
“Hoje as mulheres desenvolvem 
vários papéis e, em primeiro lugar, 
está o papel profissional, papel de 
mãe, de irmã, e de tia. E o papel 
de amante é o último no plano de 
prioridade. O que a gente vê é que 
falta investimento nas relações”, 
diz a Elsa.

A sexóloga aponta outros fa-
tores que podem afetar a libido: 
estresse, cirurgias, conflitos no re-
lacionamento, a monotonia conju-

gal, e a síndrome da porta giratória 
– quando um filho volta a morar em 
casa e passa a atrapalhar a dinâmi-
ca do casal.

Mudança
“As mulheres que nos procu-

ram acham que existe uma droga 
mágica, que nós vamos dar um me-
dicamento e elas, de repente, vão 
começar a ter vontade de se rela-
cionar. O que nós oferecemos a es-
tas mulheres é ela se transformar”, 
destaca.

No ambulatório do hospital 
as pacientes podem se submeter a 
uma terapia comportamental em 
grupo. O tratamento leva oito se-
manas e os resultados dependem 
de como a mulher lida com a sexu-
alidade, com o desejo, o medo, com 
o corpo e com as fantasias. Segun-
do a sexóloga, durante o tratamen-
to, a mulher aprende a investir nos 
relacionamentos e a trabalhar a 
sexualidade.

“Uma vez que ela passe a co-
nhecer os pontos nos quais tem uma 
sensação mais prazerosa, ela vai sa-
ber comunicar a seu parceiro e po-
der negociar. E não fazer sexo por 
obrigação”, ressalta.

Foto: Arquivo

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Brasília – Jovens de baixa ren-
da que pouco se relacionam com os 
pais, pegam informações com amigos 
e consomem álcool com regularida-
de são o perfil de quem inicia a vida 
sexual precocemente e sem proteção. 
É o que mostra pesquisa da Central 
Única das Favelas (Cufa) feita em três 
cidades da periferia de Brasília.

Os resultados foram obtidos por 
meio da aplicação de questionários a 
870 pessoas de baixa renda em três 
cidades do Distrito Federal (DF): Es-
trutural, Arapoanga e Itapoã. A Cufa, 
no entanto, divulgou apenas os nú-
meros da Cidade Estrutural, a 15 
quilômetros do centro de Brasília. Os 

dados referentes às outras cidades 
serão apresentados nos próximos 
dois fins de semana.

De acordo com Max Maciel, 
coordenador-geral da Cufa no DF, o 
que mais chamou a atenção entre 
os moradores da Cidade Estrutural, 
onde 292 pessoas foram entrevis-
tadas, é a baixa predominância da 
família tradicional, com pai, mãe e ir-
mãos. De acordo com o levantamen-
to, 24,4% dos pesquisados moram 
com parentes de segundo grau (tios, 
avós e primos); 17,1% vivem com a 
mãe; 11,3%, com pai e mãe; e apenas 
4,1%, com o pai. A pesquisa mostrou 
ainda que 13% moram sozinhos, mas 
a maior fatia (30,1%) não se encai-
xou em nenhum desses perfis e foi 
registrada na categoria outros.

Iniciação sexual precoce no DF

Pais não dialogam com os filhos

Relação entre obesidade e desempenho

Rio de Janeiro - O aumen-
to vertiginoso do consumo de 
medicamentos para a disfunção 
erétil está diretamente ligado ao 
aumento da obesidade no mun-
do. O excesso de peso reduz a 
libido e prejudica diretamente o 
desempenho sexual.

No Brasil, pesquisa feita pela 
Sociedade Brasileira de Urologia 
(SBU), envolvendo 5 mil homens, 
mostra que 51% dos brasileiros 
estão acima ou muito acima do 
peso e que 37% deles admitem 
o uso de remédio para ereção.
Na avaliação do coordenador do 
Grupo Longevidade Saudável no 
Rio de Janeiro, o geriatra e en-
docrinologista, Jorge Jamili, não 
há dúvida de que o aumento de 
casos de disfunção erétil está re-
lacionado ao aumento da obesi-
dade entre os brasileiros.

Em entrevista à Agência 
Brasil, o endocrinologista expli-
cou que as alterações hormonais 
provocadas pela obesidade com-
prometem o equilíbrio do cor-
po humano. Levam a desajustes 
fisiológicos que podem afetar 
todos os órgãos e sistemas e, em 
consequência, a saúde e a quali-
dade de vida.

“O tecido adiposo hipertro-
fiado dos obesos produz uma ex-
cessiva quantidade da substância 
conhecida como leptina, que 
tem por finalidade sinalizar ao 
cérebro a saciedade produzida 
pelo alimento.

Esta substância também 
estimula os hormônios sexuais 
na glândula hipófise, FSH (Hor-
mônio Folículo Estimulante) e 
LH (Hormônio Luteinizante), 
responsáveis por comandar as 
células dos testículos para pro-
duzirem espermatozoides e tes-
tosterona, respectivamente”. 
Segundo ele, a leptina exerce 

“ação direta sobre as células de 
Leydig, localizadas nos testículos, 
onde produzem a testosterona, 
e as células de Sertoly, responsá-
veis pela produção de esperma-
tozoides”. 

Jamili explica que quando 
uma pessoa engorda ocorre o 
desequilíbrio do hormônio in-
sulina e do seu contraregulador 
glucagon, o que faz com que a 
produção de insulina seja cada 
vez maior em decorrência da re-
sistência que o corpo desenvolve 
a esse hormônio.

“Os efeitos são devastadores 
e podem levar, caso fora de con-
trole, ao aumento da obesidade. 
Causam processos inflamatórios, 
além de servir como a base da 
síndrome metabólica, que é, de 
longe, a maior causa de mortes 
no mundo atual”.

Para melhorar os níveis 
hormonais, o especialista diz 
que a saída não é repor a tes-
tosterona, sobretudo em ho-
mens mais jovens, e muito 
menos utilizar medicamentos 
para disfunção erétil.

“O que devemos fazer é evi-
tar ou reverter a resistência lep-
tínica, ou seja, emagrecer, para 
que os receptores de insulina res-
pondam ao seu comando”, reco-
menda. Jamili diz que é preciso 
ter consciência de que, do ponto 
de vista do interesse do homem 
pela mulher, é preciso separar a 
questão relativa ao desempenho 
sexual decorrente da presença 
satisfatória da libido e da ereção 
propriamente dita.

“No caso do obeso, sob os 
dois pontos de vista, o desempe-
nho sexual fica comprometido: 
Tanto o desejo sexual como o 
desempenho mesmo – este di-
retamente ligado à ereção”. E é, 
segundo ele, neste ponto que 
reside o problema: “A utiliza-
ção de medicamentos como o 
Viagra e similares promove a 

ereção, mas não melhora a li-
bido. O ideal é procurar fazer a 
correção hormonal, eliminando 
o desequilíbrio, o que levará à 
melhora dos dois aspectos: tanto 
da ereção como da líbido – uma 
vez que a obesidade comprome-
te diretamente os eixos hormo-
nais, sobretudo a testosterona 
que é o hormônio masculino”.

Jamili relata que os adipó-
citos hipertrofiados do obeso 
produzem maior quantidade da 
enzima aromatase, que é res-
ponsável pela conversão de tes-
tosterona em estradiol (hormô-
nio feminino).

A pouca testosterona pro-
duzida, devido à inibição da re-
sistência leptínica, é convertida 
em hormônio feminino. “Se a 
pouca testosterona tem um efei-
to devastador no corpo e mente 
do homem, o excesso de hormô-
nio feminino agrava muito mais 
o quadro clínico”, enfatiza.

O endocrinologista chama 
a atenção para o fato de que a 
queda da testosterona produz 
efeitos devastadores não ape-
nas no interesse e desempenho 
sexual, mas também na saúde e 
qualidade de vida dos homens.

“A testosterona é o hormô-
nio que impulsiona o homem a 
concretizar suas metas. Sua redu-
ção no organismo está relacio-
nada com depressão, queda do 
desempenho físico, falta de foco 
mental, diminuição do entusias-
mo, sarcopenia (perda de massa 
magra), queda da resistência a 
doenças e de entusiasmo pela 
vida. Na realidade, ocorre acele-
ração do envelhecimento do cor-
po, da mente e da alma”, alerta. 
Ele dá ênfase ao entendimento 
de que a obesidade é considera-
da “uma pandemia que afeta e 
mata indistintamente pobres e 
ricos, desencadeando uma série 
de outras doenças crônicas e ge-
nerativas”.

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Para Maciel, o distanciamento 
dos pais interfere na formação sexual 
dos jovens da cidade. “Jovens que não 
dialogam com a família e buscam in-
formações em outras fontes”, diz. A 
própria pesquisa constata que 45,9% 
dos entrevistados têm os amigos como 
principal fonte de informação sobre 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Em segundo lugar, vêm profissionais 
da área (33,6%). A família só aparece 
na terceira posição, com 24%.

Em média, os moradores da Es-
trutural têm a primeira relação sexual 
aos 14 anos. Segundo o coordenador 
da Cufa, o problema não está na idade, 
mas na desinformação, que estimula 
o sexo sem proteção e acarreta gesta-
ções indesejadas e a transmissão de 
doenças. “Não queremos ser moralis-
tas e pedir que os jovens comecem a 
fazer sexo tarde. O importante é que a 
decisão, se for tomada, seja prazerosa 
e com segurança”, explica Maciel.

A falta de esclarecimento prejudi-
ca o sexo seguro. Segundo a pesquisa, 
79,3% dos moradores da Estrutu-
ral disseram que sabem como usar 
a camisinha, mas somente 52% de 
fato utilizam o preservativo. “Muitos 
sabem sobre doenças e métodos de 
proteção somente na teoria, mas não 
põem os conhecimentos em prática”, 
diz Maciel. Entre os fatores para essa 
divergência, ele cita a baixa qualidade 
das informações buscadas com ami-
gos e o consumo de álcool antes das 

relações. “A maioria dos pesquisados 
disse não usar drogas, mas houve diver-
sos casos em que as pessoas depois ad-
mitiram consumir cerveja e vinho com 
frequência”, destaca o coordenador da 
Cufa. “Nessa parcela da população, fal-
ta o entendimento de que drogas lega-
lizadas também são drogas.”

O levantamento foi realizado en-
tre novembro de 2011 e janeiro deste 
ano. Os resultados serão debatidos 
com as comunidades. Depois disso, a 
Cufa elaborará recomendações às es-
colas e aos formuladores de políticas 
de saúde pública, que só serão apre-
sentadas em meados de agosto ou se-
tembro.

Dados preliminares de uma pes-
quisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) indicam que 45% das brasileiras 
que dão à luz não planejam a gravidez. 
O estudo Nascer no Brasil: Inquérito 
sobre Parto e Nascimento já ouviu 22 
mil mulheres, de um total de 24 mil 
que serão entrevistadas em 191 muni-
cípios. O levantamento, de acordo com 
a Fiocruz, tem como objetivo conhecer 
as principais complicações maternas 
e de recém-nascidos registradas no 
país, por meio de informações sobre 
interrupção de gravidez, assistência 
pré-natal, e local e acompanhamento 
do parto. Dados aferidos até o mo-
mento mostram ainda que 53% dos 
partos no Brasil são cesarianas, com 
prevalência nas regiões Centro-Oeste 
e Sudeste.

Falta de liberdade, conflitos, monotomia e fazer sexo por obrigação provocam nas mulheres a falta de libido 
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Justiça

A JUÍZA 
FEDERAL Helena Del-
gado Fialho Moreira 
vai ser reconduzida ao 
cargo de diretora do 
Foro da Seção Judiciá-
ra da Paraíba, para o 
biênio 2013/2015, e o 
juiz Rudival Gama do 
Nascimento, presiden-
te da Turma Recursal 
dos Juizados Especiais 
Federais foi eleito para 
o cargo de vice-diretor. 
Os demais diretores 
das Subseções foram 
mantidos.

A posse será no 
próximo dia 3 de abril 
no TRF da 5a Região, na 
cidade do Recife-PE.

Promotora de even-
tos Karina Pimenta, 
empresários Roberto 
Eduardo Baracuhy, 
Marconi Pinto Almeida, 
Mércia Teodósio e Mô-
nica Madruga Bezerra 
Cavalcanti, executiva 
Izinete Brasil, Sra. Jaira 
Araújo, Geni Marques 
de Almeida e Isabela 
Resende.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   A atriz Grazi Massafera, que estreia a novela “Flor do Caribe” nesta 
segunda-feira, é a estrela da coleção inverno 2013 da Moda Extra.

   A psicóloga Cleunice de Arruda Castro fará a palestra “Motivação para a 
vida” nesta segunda-feira na sede da Justiça Federal em João Pessoa. A palestra 
será baseada no seu último livro “Surtei! Tirei as máscaras e agora tenho as 
rédeas da minha vida”.

Presidente da APPL, Crisneilde Rodrigues, presidente do TJPB, Fátima Bezerra e reitoras Margareth 
Diniz e Ana Flávia Pereira

Deputada Daniella Ribeiro autora da propositura 
da sessão em homenagem à mulher

FOTO: Goretti Zenaide

   O empresário e atual presidente 
da Abrasel Paraíba, Marcos Mozzini 
(Sapore D`Itália e Família Muccini) 
foi reconduzido ao comando da 
entidade por mais três anos.
 Os demais membros da di-
retoria são Paulo Amaral, da Fina 
Fatia, Roberto Pimenta, do Sonho 
Doce, Diego Tavares, do Chopp Time, 
Waldenor do Egito, do Baianos, 
Marcos Viesti, da Pizza do Paulista 
e Antônio Coelho Neto, do Coelho´s .

CASAM-SE hoje na 
basílica de Nossa Senhora 
das Neves, com recepção 
na Casa Roccia, Larissa 
Andrade e Pedro Barbosa.

A noiva é filha de Mar-
celo Oliveira Serrano de 
Andrade e Maria do Socor-
ro Cavalcanti Andrade e o 
noivo, de Wilson Teixeira 
Barbosa e Teresa Caval-
canti Barbosa.

FOTO: Goretti Zenaide

Significativas homenagens

UMA SESSÃO ESPECIAL, proposta pela deputada 
Daniella Ribeiro, marcou o Dia Internacional da Mulher no 
legislativo paraibano.

A sessão foi iniciada com o hino nacional entoado 
por Cida Lobo, seguida de justificativa daquela deputa-
da e palestra da desembargadora Fátima Bezerra, uma 
das homenageadas. Após, agradecimento da cantora 
Elba Ramalho que falou em nome das homenageadas 
que foram também a empresária Beatriz Ribeiro e as 
reitoras Ana Flávia Pereira, Margareth Diniz e Gisele 
Gadelha.

Ana Rackel Ribeiro e a cantora Elba Ramalho

FOTO: Goretti Zenaide

Aula inaugural
O PROFESSOR paraibano Marcílio 

Franca Filho vai ministrar a aula inaugural  
do Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais da parceria UFPE e UFPB.

Será no próximo dia 19 no Centro 
de Artes e Comunicação da Universidade 
Federal de Pernambuco.

Violência

FOI LANÇADO pelo 
Governo do Estado edital 
para produção de vídeo 
sobre a violência contra a 
mulher e um concurso de 
fotografias sobre o tema 
“Superando a violência 
contra a mulher”. A pro-
moção é da Secretaria da 
Mulher e da Diversidade 
Humana, da Secretaria de 
Cultura e da Funesc.

   A cidade de Bayeux ganhou esta semana uma Lojas Americanas, na 
Av. Liberdade. O prefeito Expedito Pereira está todo prosa com a inauguração 
da loja de departamento que trouxe novos empregos para o município.

“Sou contra o Feminismo 
e o Machismo. Somos to-
dos imagem de Deus, não 
vejo porque dizer que um 
é diferente do outro”

“Só a mulher tem que se 
preservar? Puro machismo... 
Homem que sai por aí pegando 
todas, também perde a digni-
dade e vira banheiro público”

EDUARDO SOUZA MENDES GABRIELA TREVISOL

Prevenção é o melhor remédio

SEGUNDO A MÉDICA Juliana Gadelha, do Hospital Na-
poleão Laureano, dados do Instituto Nacional de Câncer, diz 
que o câncer de mama é o segundo tipo da doença mais 
frequente no mundo e mais comum entre as mulheres, 
respondendo por 22% dos casos novos a cada ano.

As taxas de mortalidade por câncer de mama continuam 
elevadas no Brasi porque a doença ainda é diagnosticada 
em estágios avançados. Na população mundial, a sobrevida 
média após cinco anos da doença é de 61%. Portanto, nada 
melhor do que prevenir!

A jornalista Hacéldma Borba recebeu a homenagem das mãos de Cris Rodrigues, 
em nome de todas as jornalistas que trabalham na Assembleia

FOTO: Goretti Zenaide

Deu zebra
DESTA VEZ as pa-

raibanas participantes do 
Prêmio Sebrae Mulher de 
Negócios não ganharam no 
certame nacional, realizado 
na última quarta-feira, em 
Brasília-DF. 

As três que concor-
reram ao Prêmio foram 
Ana Maria Gonçalves, Clair 
Leitão Diniz e Maria da Paz 
Nascimento.

Casamento

Concurso

O DIRETOR da 
Secretaria de Gestão de 
Pessoas, Samuel Von 
Laer Norat, o diretor da 
Secretaria de Tecnologia 
da Informação e Comu-
nicação, Ângela Guiseppe 
Rodrigues, o assessor ju-
rídico André Coutinho Van 
Woensel e o coordenador 
de legislação, Eraldo Leite 
Pereira formam a co-
missão organizadora do 
concurso que o TRT/PB 
vai realizar para preen-
cher 25 vagas. 

A data da realização 
do concurso ainda não 
foi definida pelo TRT/PB.

Flora amazonense

VALE A PENA VER a exposição da artista e ilustradora 
britânica Margaret Mee, aberta na última sexta-feira no 
segundo pavimento da Torre Mirante da Estação Cabo 
Branco.

A artista foi pioneira na catalogação e retratação 
fiel de espécies da flora amazonense e, após a sua 
morte, foi fundada em Londres a “Margaret Mee Amazon 
Trust”, uma organização para educação e para a pesquisa 
e conservação da flora amazonense.

O BOTICÁRIO 
está com um quiosque 
no Aeroporto Castro 
Pinto recheado de 800 
itens de sucesso da 
marca, inclusive a nova 
linha Make B. Black 
Cristal Collection. Para 
alegria das turistas, o 
local funciona diaria-
mente das 11h às 17h e 
das 23h às 5h.

Beleza

Calçados de inverno

JÁ SE PODEM VER nas prateleiras 
da loja Calzature, no Manaíra Shopping, 
as novidades para o inverno 2013.

A marca de calçados da empresária 
Fátima Lisboa Lopes, promete um inverno 
com muitas opções para todos os tipos 
de clientes.

Cursos gratuitos

A ASSOCIAÇÃO de Deficientes e 
Familiares está inscrevendo para cur-
sos gratuitos de capacitação e cursi-
nho para concursos, financiados atra-
vés de multas aplicadas pelo Ministério 
Público do Trabalho a empresas que 
não cumpriram a legislação trabalhista 
relativa à pessoa com deficiência.

Seminário

A SECRETARIA da Mulher e da Di-
versidade Humana, através do Conse-
lho Estadual dos Direitos da Mulher, vai 
promover na próxima sexta-feira, em 
João Pessoa, um seminário para discutir 
políticas públicas. Com a participação 
de  mulheres prefeitas, vice-prefeitas, 
vereadoras e deputadas. 

   Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o restaurante 
Panorâmico, do Clube Cabo Branco, promove hoje jantar dançante especial 
com os músicos Cátia e Gabi Cavalcanti. Em seguida, animação da banda BR3.
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Delegacias da Mulher 
na Paraíba investem em 
atendimento diferenciado
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O Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa (PB), 
será integrado ao Programa do 
S.O.S Emergências, estratégica 
para a qualificação da gestão 
e do atendimento em grandes 
hospitais que atendem pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
O anúncio foi feito pelo minis-
tro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, em Brasília. O Governo 
Federal, os gestores munici-
pais e estaduais promoverão o 
enfrentamento das principais 
necessidades desse hospital, 
qualificar a gestão, ampliar o 
acesso aos usuários em situ-
ações de urgência e garantir 
atendimento ágil, humanizado 
e com acolhimento.

A presidenta da Repúbli-
ca, Dilma Rousseff, e o minis-
tro Padilha lançaram, em no-
vembro de 2011, a iniciativa, 
que integra a Rede Saúde Toda 
Hora que atualmente já abran-
ge 12 hospitais de grande por-
te, localizados em dez capitais: 
Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), 
Fortaleza (CE), Salvador (BA), 
Brasília (DF), Belo Horizonte 
(BH), Goiânia (GO), São Paulo, 
Porto Alegre (RS) e Ananin-
deua (PA). Até 2014, o progra-
ma vai alcançar os 40 maiores 

prontos-socorros brasileiros, 
abrangendo todos os 26 esta-
dos e o Distrito Federal (DF).

Os hospitais seleciona-
dos são referências regionais, 
possuem mais de 100 leitos, 
tem pronto-socorro e realizam 
grande número diário de inter-
nações e atendimentos ambu-
latoriais. Os serviços da Rede 
Saúde Toda Hora englobam o 
SAMU 192, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24 horas), 
Salas de Estabilização, serviços 
da Atenção Básica e Melhor em 
Casa. Alexandre Padilha, desta-
ca que o S.O.S Emergências faz 
parte de um conjunto de ações 
do Ministério da Saúde para 
diminuir o tempo de espera 
por atendimento nos serviços 
da rede pública. “Sempre digo 
que o S.O.S Emergências tem 
dia para começar, mas não tem 
data para acabar. Melhorar o 
atendimento e reduzir a espera 
é uma prioridade, uma obses-
são do Ministério da Saúde”, 
afirma.

Recursos
A unidade vai contar com 

R$ 3,6 milhões/ano de custeio 
e qualificação do atendimento, 
e terá investimento de R$ 3 mi-
lhões/ano para a realização de 
obras e aquisição de equipa-
mentos nos prontos-socorros. 
Os investimentos serão defini-
dos em conjunto com a unida-
de, após avaliação.

Nos 12 hospitais que já 
aderiram ao programa, Padi-
lha destaca que houve dimi-
nuição na fila e na superlota-
ção. “Estamos enfrentando, 
junto com estados e municí-
pios, os problemas das maio-
res urgências e emergências 
do país. Cada hospital terá de 
fazer um levantamento da sua 
capacidade atual de gestão e 
da qualidade do atendimen-
to oferecido e, a partir deste 
diagnóstico, serão definidas 
as melhorias que serão feitas, 
com investimento e apoio do 
Ministério da Saúde”, explica.

E também poderá ser 
feito o repasse mensal de R$ 
300 mil para o trabalho dos 
Núcleos de Acesso e Qualidade 
Hospitalar (NAQH), que serão 
instalados em cada unidade e 
responsáveis pelo diagnóstico 
das principais dificuldades re-
lacionadas à porta de entrada 
de emergência, apontando as 
medidas a serem adotadas. 
Cada núcleo é formado por 
representantes do Ministério, 
das secretarias Estadual e Mu-
nicipal de Saúde e do hospital.

A previsão é que no prazo 
de 30 dias os núcleos façam um 
diagnóstico em relação à quan-
tidade de leitos, e também da 
capacidade de ampliação da 
rede de atendimento domici-
liar do município, que passará 
a receber recursos federais. 
Para qualificar a assistência, 
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Estratégia visa ampliar 
assistência aos usuários 
do SUS em João Pessoa

Trauma integrará S.0.S Emergências
SAÚDE TODA  HORA

serão adotadas medidas como 
o acolhimento e classificação de 
risco dos pacientes. Isso signifi-
ca que ao entrar no hospital, o 
paciente será acolhido por uma 
equipe que definirá o seu nível 
de gravidade e o encaminhará 
ao atendimento específico de 
que necessita. Também será 
organizada a gestão de leitos, 
fluxo de internação e a implan-
tação de protocolos clínico-as-
sistenciais e administrativos.

Rede
Para contribuir com o 

aprimoramento da gestão e 
qualificação do atendimento 

aos usuários, foi firmada par-
ceria com os Hospitais de Exce-
lência no Brasil - Sírio Libanês, 
Albert Einstein, Hospital do Co-
ração, Samaritano, Alemão Os-
valdo Cruz e Moinhos de Vento 
– e com o Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia 
(Into). A participação se dará 
por meio de levantamento de 
necessidade e plano de traba-
lho individualizado por hos-
pital que poderá utilizar-se 
da Telessaúde, ferramenta de 
comunicação à distância que 
presta teleconsultoria, segun-
da opinião médica e capacita-
ção à distância, além de outras 

formas de processos de forma-
ção em temas de relevância 
para a unidade.

Leitos
A unidade conta atual-

mente com 148 leitos 100% 
SUS. Do total, 26 são leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). O hospital possui di-
versas habilitações, tais como 
de UTI; assistência de alta e 
média complexidade em neu-
rologia, neurocirurgia e trau-
mato-ortopedia; assistência a 
queimados; banco de tecido 
ocular; retirada de órgãos e 
tecidos, entre outras. 

Integração do Trauma vai garantir atendimento ágil, humanizado e com acolhimento aos pacientes

Foto: ortilo Antônio
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Delegacias da Mulher investem 
em atendimento diferenciado

Agilidade e atendimen-
to humanizado. Essas são 
as características que cha-
mam a atenção das vítimas 
de violência doméstica que 
procuram os serviços da De-
legacia da Mulher. Na Paraí-
ba, existem nove unidades 
especializadas e, no mês em 
que se comemora o Dia In-
ternacional da Mulher – 8 
de Março, a Polícia Civil des-
taca uma mudança no perfil 
da vítima que procura aten-
dimento na instituição.

Uma dona de casa de 
Bayeux, Região Metropoli-
tana de João Pessoa, é um 
exemplo disso. Ela conta 
que precisou dos serviços 
da delegacia especializada, 
mas tinha receio de não ser 
bem recebida e não ver a 
denúncia apurada com agi-
lidade. “A equipe é muito 
bem preparada. A delegada 
soube ir direto ao ponto. 
Depois dessa experiência, 
mudei completamente o 
meu conceito e hoje reco-
mendo às mulheres que 
não hesitem em procurar 
a Delegacia da Mulher para 
fazer uma denúncia”, afir-
ma. Ela se considera um 
exemplo a ser seguido. “O 
meu caso foi resolvido mui-
to rapidamente e hoje estou 
livre da violência”, conclui.

A delegada Maria da 
Conceição Casado da Silva, 

Vítimas de violência 
doméstica recebem 
tratamento humanizado

titular das Delegacias da Mu-
lher de Bayeux e Santa Rita, 
destaca uma mudança de ati-
tude das mulheres. Segundo 
ela, uma análise dos números 
pode sugerir o aumento da 
violência, mas na verdade o 
que aumentou foi a atenção 
das vítimas com relação aos 
seus direitos. “Foi uma ver-
dadeira mudança de atitude 
atribuída à Lei 11.340/2006, 
a Maria da Penha, que é forte 
e deixa as mulheres agredi-
das mais seguras e protegi-
das”, declarou. 

A delegacia de Bayeux 
recebe cerca de 10 denún-
cias por dia. Em um mês 
são 240, em média. “Elas 
não chegam à delegacia 
machucadas fisicamente, 
como acontecia anterior-
mente. Agora elas vêm até 
nós porque sabem que os 
mecanismos da lei são for-
tes e as medidas de prote-
ção de urgência eficazes”, 
constata.

Acompanhamento
As delegacias espe-

cializadas no atendimento 
à mulher trabalham com 
uma equipe multidisci-
plinar. Além dos policiais, 
psicólogos, assistentes so-
ciais e advogados dividem o 
trabalho que, nesses casos, 
vai além da investigação e 
eventual punição do agres-
sor. A equipe auxilia vítimas 
e familiares a encontrarem 
o caminho da não violência 
através das assistências ju-
rídica e psicossocial.  

Por isso, para Concei-
ção Casado, a equipe mul-
tidisciplinar faz a diferença. 
O apoio e acompanhamen-
to emocional têm se mos-
trado fundamentais no 
atendimento às vítimas. As 
unidades que não dispõem 
de uma equipe multidisci-
plinar trabalham em parce-
ria com os Centros de Refe-
rência de Assistência Social 
(Cras) e Centros de Refe-
rência Especializado de 
Assistência Social (Creas), 
Casa Abrigo, além de ins-
trumentos de denúncias 
anônimas como o Disque 
100 e o Ligue 180, número 
de atendimento nacional. 

Agentes de polícia e escri-
vães também recebem trei-
namento diferenciado para 
disponibilizar melhor aten-
dimento.

“Eu tive um relaciona-
mento de nove anos e sofria 
com ameaças frequentes, 
mas resolvi dar um basta. 
Nunca tinha ido à delegacia 
e nem conhecia a delegada. 
Quando comecei a relatar 
as ameaças de que era víti-
ma tive a certeza de que ela 
resolveria o meu caso. E o 
problema que eu vivi foi so-
lucionado em poucas sema-
nas”, afirmou uma usuária de 
Santa Rita. 

Em João Pessoa, a Dele-

gacia da Mulher foi criada no 
dia 6 de março de 1987 e foi 
a terceira a ser instalada no 
Brasil. Hoje, a especializada 
atende pelo menos 25 pes-
soas por dia, entre vítimas e 
testemunhas. “Desde então, 
o atendimento se aprimo-
rou e na atualidade temos 
profissionais cada vez mais 
qualificados para acolher 
vítimas de violência. A mu-
lher tem conhecimento de 
que existe uma rede voltada 
para acolhê-la no momento 
em que ela mais necessita, 
quando é agredida, e tem 
seus direitos violados”, de-
talhou a titular da delegacia, 
Maísa Félix.

Delegacia da Mulher de João Pessoa: 
(funciona 24 horas e nos finais de se-
mana e feriados atende aos municípios 
de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo)
Avenida Pedro II, nº 853, centro, 
João Pessoa. Fone: 
(83) 3218-5317

Delegacia da Mulher de Cabedelo:
R. Ernesto Vital, 34, Monte Castelo. 
Fone: (83) 3228-3707
 
Delegacia da Mulher de Bayeux:
R. Engenheiro de Carvalho, centro. 
Fone: (83) 3232-3339
 
Delegacia da Mulher de Santa Rita:
Loteamento Jardim Mauritânia 
S/N Fone: (83) 3289-8738

Delegacia da Mulher de Campina Grande:
R. Raimundo Nonato de Araújo, S/N, 
Catolé Fone: (83) 3310-9300/9303
 
Delegacia da Mulher de Guarabira
R. Manoel Francisco do Nascimento, nº 
157, Nordeste II. Fone: (83) 3271-2986
 
Delegacia da Mulher de Patos:
Rua Bossuet Wanderley, nº 337, centro. 
Fone: (83) 3423-2237
 
Delegacia da Mulher de Cajazeiras
R. Romualdo Rolim, nº 636, cen-
tro  Fone:  (83) 3531-7022
 
Delegacia da Mulher de Sousa
R. Sardyr Fernandes de Aragão S/N, 
Gato Preto. Fone: (83) 3531-2948

Serviço

Confira os endereços e telefones das Deam na Paraíba:

De acordo com ela, a 
mulher contemporânea sabe 
que existe uma rede voltada 
para acolhê-la, o que aumen-
ta ainda mais a importância 
de uma capacitação cada vez 
melhor por parte de todos os 
profissionais envolvidos. “O 
acolhimento rápido e seguro 
à mulher que registra a ocor-
rência é muito importante, 
por isso a necessidade de um 
aperfeiçoamento constante”, 
conta.

A delegada geral de 
Polícia Civil, Ivanisa Olím-
pio, que também é coor-
denadora das Delegacias 
da Mulher no Estado, des-
tacou que “o atendimento 
é feito por policiais que 
conhecem o drama dessas 
vítimas, seus receios e di-
ficuldades de denunciar 
alguém com quem, quase 
sempre, mantinham uma 
relação íntima”.

Para ela, a Polícia Civil 
vem aprimorando o traba-
lho nessa área e se mos-
trando cada vez mais aten-
ta às questões de gênero, 
à necessidade de atendi-
mento especializado, à ne-
cessidade de agilidade na 
conclusão dos inquéritos e 
ao compromisso que deve 
existir entre a instituição 
e a sociedade para propor-
cionar maior sensação de 
segurança.

Em todo o Estado, exis-
tem nove Delegacias Espe-
cializadas de Atendimento 
à Mulher (Deam).

Dia de homenagens
Vítimas da violência 

doméstica e as policiais 
civis e militares que lu-
tam contra esse crime 
foram homenageadas 
ontem na Delegacia da 
Mulher de João Pessoa. 
Um café da manhã rea-
lizado na sede da espe-
cializada lembrou o Dia 
Internacional da Mulher 
e reuniu diversas auto-
ridades envolvidas no 
combate à violência de 
gênero, como os secretá-
rios titular e executivo da 
Segurança e Defesa So-
cial (Seds), Cláudio Lima 
e Jean Francisco, a dele-
gada geral de Polícia Civil 
da Paraíba, Ivanisa Olím-
pio, e a promotora de 
Justiça, Rosane Araújo.  

“É sempre bom ter 
a oportunidade de lem-
brar que as mulheres são 
o pilar da sociedade e de 
parabenizar cada uma 
delas pelas conquistas al-
cançadas todos os dias”, 
destacou o titular da 
Seds, Cláudio Lima. 

Primeira mulher a 
assumir a Polícia Civil 
da Paraíba, a delegada 
geral Ivanisa Olímpio – 
que já esteve à frente 
da Delegacia da Mulher 
de João Pessoa –, frisou 
a importância da união 
social no combate à vio-
lência contra a mulher. 
“O meu desejo é que 
estejamos sempre uni-
dos para impedir que as 
mulheres sejam desres-
peitadas e que tenham 

direitos violados”, disse.
A titular da Promo-

toria de Justiça da Mu-
lher de João Pessoa, Ro-
sane Araújo, recordou 
algumas conquistas das 
mulheres brasileiras tra-
zidas pela Constituição 
Federal de 1988. “Para 
muitos é inacreditável, 
mas até 1962 as mulhe-
res brasileiras eram con-
sideradas relativamente 
incapazes pela lei, o que 
só mudou em 1988. Por 
isso, todos os dias deve-
mos lutar pelo respeito 
às mulheres”. 

Comemorações
A Delegacia da Mu-

lher de João Pessoa com-
pletou 26 anos no último 
dia 6 e para lembrar a 
data e o Dia Internacio-
nal da Mulher, durante 
esta semana a equipe da 
Delegacia ofereceu di-
versos serviços aos seus 
visitantes, como trata-
mentos de beleza e imu-
nização. Além disso, uma 
campanha de conscien-
tização foi realizada em 
diversos bairros de João 
Pessoa com o uso da De-
legacia Móvel. 

“É nossa meta nos 
aproximar cada vez mais 
das mulheres e mostrar 
que elas têm uma rede 
organizada de combate 
à violência criada espe-
cialmente para protegê-
-las”, resumiu a titular da 
Delegacia da Mulher de 
João Pessoa, Maísa Félix.

As mulheres foram homenagea-
-das ontem no Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), no bairro 
de Mangabeira, em João Pessoa, 
com uma missa dedicada às mães 
que perderam filhos em acidentes 
de trânsito, e com ações de saúde e 
dicas de educação. Segundo a che-
fe da Divisão de Educação para o 
Trânsito do Detran-PB, Abimadabe 
Vieira, as homenagens prestadas às 
mulheres foram porque elas repre-
sentam 25% dos condutores habi-
litados no Estado, e principalmente 
porque são grandes formadoras de 
opinião no trânsito. “A interferência 
da mulher na educação do marido 

e do filho começa em casa, quando 
ela recomenda sempre que se forem 
beber não dirijam”.

A missa foi celebrada às 8h, no 
auditório do órgão e o Comando de 
Saúde foi oferecido desde às 7h30, 
com o apoio da Secretaria de Saúde 
do Estado , da Faculdade Maurício 
de Nassau  e Samu. Na oportunida-
de foram realizados serviços como 
testes de glicemia, verificação de 
pressão arterial, massagem, orien-
tação de postura, exame preventivo 
do câncer de mama e vacinação. O 
Samu também participou do even-
to em homenagem às mulheres le-
vando para o Detran unidades de 
motolâncias e ambulâncias, orien-
tando as mulheres nos primeiros 
socorros.

Na parte educativa, as equi-
pes das Divisões de Educação para 
o Trânsito e Policiamento fizeram 
abordagens sobre a Lei Seca e no-
vas regras para os motofretistas e 
mototaxistas, com o apoio de uma 
equipe do Sest-Senat, responsável 
pelos cursos exigidos para estes pro-
fissionais.

Mulheres no trânsito
Segundo dados do Detran, na 

Paraíba,  as mulheres represen-
tam cerca de 25% dos condutores 
habilitados. De 706.250 conduto-
res paraibanos, 177.026 são mu-
lheres. A maioria das mulheres 
habilitadas está na faixa etária de 
30 a 59 anos (114.255) e a idade 
média é de 42 anos.

Detran oferece dicas de educação
COMEMORAÇÕES

José Alves
zavieira2@gmail.com

Foto: ortilo Antônio

Uma missa, ações de saúde e dicas de educação marcaram ontem as homenagens feitas pelo Detran às mulheres paraibanas



Filho de ex-prefeita é suspeito de
superfaturar contratos irregulares

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de março de 2013

A Polícia Federal defla-
grou ontem a Operação Pre-
mier, que deu cumprimento 
a 15 mandados de busca e 
apreensão em nove municí-
pios paraibanos. Em investi-
gação conduzida pela Dele-
gacia de Repressão a Crimes 
Financeiros e Desvios de 
Recursos Público da PF, em 
conjunto com a Controla-
doria Geral da União (CGU), 
foi apontado que o filho da 
ex-prefeita do município 
de Conceição, cujo nome a 
PF não divulgou, atuava na 
contratação de empresas 
que executavam obras lici-
tadas. O acusado não tinha 
nenhum vínculo formal com 
a prefeitura.

Os editais dessas licita-
ções, porém, muitas vezes 
continham detalhes que fa-
voreciam determinadas em-
presas, propiciando o super-
faturamento de verbas e o 
rateamento dos recursos entre 
ele e os empresários contrata-
dos. No total, foram apuradas 
ilegalidades em 10 licitações 
realizadas entre 2010 e 2012, 
cujos valores totais ultra-
passavam R$ 7 milhões. Foi 
comprovado o envolvimento 
também dos ex-secretários de 
Esportes, Desenvolvimento e 
Agricultura. 

A investigação teve início 
após a denúncia de um empre-
sário que teria sido vítima de 
extorsão pelo filho da ex-pre-

Operação da PF cumpriu  
15 mandados de busca e 
apreensão em 9 cidades

feita. Após ganhar uma licita-
ção para realizar determinada 
obra no município, no valor de 
R$ 100 mil, o primeiro-minis-
tro (como está sendo chama-
do pela PF o filho da ex-pre-
feita) teria exigido que R$ 75 
mil ficasse com ele, e somente 
R$ 25 mil seria do empresá-
rio. Discordando do procedi-
mento, o empresário realizou 
a denúncia, a partir da qual a 
PF começou, junto a CGU, uma 
investigação mais detalhada 
sobre o assunto. 

A CGU constatou, em 
fiscalização realizada no úl-
timo mês de novembro na-
quele município, a ocorrên-
cia de diversos pagamentos 
em valores bem superiores 
às obras que haviam sido 
realizadas, tendo verificado, 
ainda, que algumas obras vi-
nham sendo executadas pela 
própria prefeitura.

Muitas dessas obras en-
contram-se paralisadas. Em 
outras, porém, embora te-
nham sido dadas por concluí-
das, não se observa o padrão 
de qualidade necessário, co-
locando em risco a segurança 
da própria população. Verbas 
oriundas de convênios fede-
rais e contratos de repasse 
com a União eram rateadas 
entre o filho da ex-prefeita 
e os empresários contrata-
dos. Entre essas obras, esta-
vam: construção de creches 
(com verbas do Ministério 
da Educação); construção de 
ginásios poliesportivos (Mi-
nistério do Esporte); obras 
de combate à seca (verbas 
do Ministério da Integração); 
construção de campos de fu-
tebol (Ministério do Esporte); 

implantação de esgotamento 
sanitário (verbas da Funda-
ção Nacional de Saúde - Funa-
sa); entre outros. 

Os mandados de busca e 
apreensão foram realizados 
na casa do filho da ex-prefei-
ta e nas sedes das empresas 
– localizadas nos municípios 
de João Pessoa, Cabedelo, 
Conceição, Itaporança, Livra-
mento, Monteiro, São José da 
Lagoa Tapada, São José de 
Piranhas e Uiraúna – onde 

foram encontrados inúmeros 
documentos comprobatórios 
do crime, como, por exem-
plo, cheques de determinada 
construtora para o chamado 
Primeiro Ministro. 

“O que salta aos olhos 
é que 80% dos documentos 
que foram encontrados na 
casa dele (filho da ex-prefei-
ta) são da prefeitura. Ele uti-
lizava sua casa como se fosse 
um gabinete”, relata o supe-
rintendente da PF na Paraíba, 

Marcelo Diniz Cordeiro. Os 
documentos que não dizem 
respeito à investigação não 
foram apreendidos, no entan-
to, serão encaminhados para 
a nova gestão da prefeitura.    

Sobre a possibilidade de 
prisão dos envolvidos no cri-
me, a coordenadora da opera-
ção, Mariana Cavalcante, expli-
cou que, por enquanto, ainda 
não é o momento. “Nesse caso, 
não existiriam elementos para 
a prisão preventiva, já que o 

mandato da prefeita já se en-
cerrou”, explicou. Após a aná-
lise do material apreendido, a 
PF fará um relatório que será 
entregue à Justiça. Segundo 
ela, esse tipo de ocorrência de 
fraude em licitações não é rara 
no Estado – pelo contrário, é 
“de praxe” em vários municí-
pios. Por isso, a parceria entre 
a PF e a CGU continuará em 
andamento, realizando inves-
tigação em outras cidades pa-
raibanas. 

A Polícia Federal apresentou detalhes das investigações sobre fraudes em licitações públicas que envolvem nove cidades paraibanas

FOTO: Ortilo Antônio

Algumas empresas que ga-
nhavam as licitações tinham em 
seus contratos sociais verdadeiros 
“laranjas”, sendo alguns, inclusive, 
beneficiários do Programa Bolsa-
-Família, apesar da empresa da qual 
eram “proprietários” estar execu-
tando obras de valores milionários. 
São as tais empresas fantasmas, 
que eram contratadas apenas para 
dar um suporte legal para aquele 
procedimento. Algumas dessas em-
presas sequer tinham funcionários 
registrados. 

No dia 31 de dezembro de 
2012, houve o saque de um con-
vênio que sequer foi licitado para 
construção de 100 cisternas no Ser-
tão paraibano. “Cerca de R$270 mil 
de um total de R$700 mil foi sacado, 
em uma verdadeira raspa de taxo, 
de uma obra que sequer tinha uma 
construtora responsável pela sua 
execução”, relatou a coordenadora 
da operação. 

 Os investigados responderão 
pelos crimes previstos nos artigos 
90 e 96 da Lei de Licitações (Lei nº 

8.666/1993), artigos 299 (falsidade 
ideológica), 288 (quadrilha ou ban-
do) e 317 (corrupção passiva) do Có-
digo Penal. 

Premier 
 O nome da Operação Premier 

faz referência à forma de adminis-
tração da Prefeitura de Conceição 
durante a última gestão, semelhan-
te ao sistema parlamentarista, onde 
havia um Primeiro Ministro de fato, 
mas não de direito daquela munici-
palidade.   

Empresas usavam “laranjas” em licitações
- Quem estava envolvido? O filho da ex-prefeita do município de 

Conceição, dois ex-secretários e empresários de seis construtoras.
- O que foi apurado? Foram apuradas ilegalidades em 10 licita-

ções realizadas entre 2010 e 2012, cujos valores ultrapassam R$ 7 
milhões de reais.

- Como aconteciam as fraudes? Os editais de licitações eram 
feitos de forma a favorecer determinados empresários. Após a lici-
tação ser feita, o valor era rateado entre o filho da ex-prefeita e os 
empresários contratados. Algumas obras eram feitas por funcioná-
rios da própria Prefeitura, já que algumas empresas sequer existiam 
– as chamadas empresas fantasmas. Quando as empresas existiam, 
de fato, os valores eram superfaturados

Operação Premier

A passarela de pedestres 
do Km 98 da BR 101, do Con-
de (Região Metropolitana de 
João Pessoa), que desabou no 
dia 19 de julho de 2012, após 
a colisão de uma carreta, conti-
nua sendo alvo de reclamação 
dos moradores daquela região. 
Segundo o superintendente 
regional do Dnit, engenheiro, 
Gustavo Adolfo Andrade de Sá, 
a licitação da obra ainda está 
em processo de homologação 
e o prazo previsto para a con-
clusão é de 180 dias, a serem 
contados a partir da ordem de 
início dos serviços. 

Ele disse também que os 
recursos a serem investidos na 

obra só serão liberados após a 
homologação da licitação junto 
ao Dnit. Quanto aos possíveis 
acidentes na localidade em 
razão da queda da passarela, 
Gustavo Sá, disse desconhe-
cer qualquer acidente naquele 
segmento da BR-101/PB - km 
98,1, muito menos com vítima 
fatal.

O acidente 
O acidente que derrubou 

a passarela aconteceu por vol-
ta das 18h do dia 19 de julho. 
Duas pessoas que passavam 
pelo local de moto ficaram fe-
ridas e foram socorridas pelo 
Corpo de Bombeiros. De acor-
do com informações da Polícia 
Rodoviária Federal, a passarela 
caída só foi retirada da pista 

por volta das 5h30 do dia 20 
de julho. 

Ainda segundo infor-
mações da PRF, a carreta que 
derrubou a passarela seguia 
no sentido Recife/João Pessoa 
pela BR-101 com a caçamba 
levantada. Outros motoristas 
tentaram avisar ao condutor 
da carreta, mas ele não ouviu 
os alertas.

O motorista da carreta 
disse logo após o acidente que 
houve falha mecânica no veícu-
lo, que acionou o mecanismo 
de caçamba. O equipamento 
levantou sem ele perceber, 
ocasionando a colisão com a 
passarela”, relatou. A passarela 
estava localizada nas proximi-
dades da Pousada do Conde, 
na entrada da cidade. 

passarela que desabou motiva críticas de moradores
NO CONDE

Como a  passarela não foi recuperada, as pessoas arriscam a vida ao tentar atravessar a rodovia

FOTO: Evandro Pereira

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Pela cidade

Operação conjunta da CPTran, STTP e II BPM 
realizada ontem nos bairros de Bodocongó e Malvinas 
resultou em 25 apreensões de veículos em situação 
irregular, 60 notificações e uma arma de fogo (revólver 38) 
com 6 munições, de acordo com a assessoria da PM.

l São João 
A secretária executiva de Desenvolvimento Econômico 

do Município, Catherine Bento Brasil, está visitando vários 
estados do país com a finalidade de divulgar o Maior São 
João do Mundo. Esta semana, Catherine fez o lançamento da 
festa na abertura do 8º Minas Tur.

l DIálogo
O novo reitor da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), professor Edilson Amorim, esteve 
reunido esta semana pela primeira vez após sua posse 
com os diretores dos centros de ensino da instituição. 
De acordo com a assessoria de imprensa da UFCG, na 
pauta do encontro, que ocorreu no campus I da Federal, 
foi discutido, dentre outros temas, “o mapeamento das 
demandas dos gestores em termos de equipamentos de 
infraestrutura para suas unidades administrativas e a 
descentralização orçamentária”. 

Cor de rosa  
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o 

prédio da Superintendência de Trânsito e Transportes 
Públicos (STTP) teve sua fachada iluminada em cor de 
rosa. De acordo com a assessoria do órgão, a iluminação 
especial será mantida até o próximo domingo.

Fora de hora
Um fato causou constrangimento durante a sessão 

especial em homenagem ao Dia das Mulheres na CMCG. Uma 
servidora da UEPB, que havia pedido a palavra, ao invés de 
falar sobre a data e o tema da sessão, fez um duro discurso 
contra a reitoria da universidade.

Preconceito
Comentário da vereadora Ivonete Ludgério (PSB), 

líder da bancada governista na Câmara Municipal de 
Campina Grande, sobre o preconceito que as mulheres 
sofrem até dentro do legislativo. “Muitas vezes 
precisamos falar mais alto para não nos deixarmos 
intimidar”.

.
Mulheres invisíveis

Palavras do vereador Napoleão Maracajá (PC 
do B), autor da propositura para realização da sessão 
especial promovida na última quinta-feira, alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher, em discurso na tribuna da Câmara 
Municipal de Campina Grande: “Gostaria de homenagear as 
mulheres invisíveis. Aquelas que catam lixo, que empurram 
um carrinho de milho todos os dias para sobreviver. 
Gostaria de homenagear as mulheres pobres que não 
recebem o apoio necessário dos poderes públicos”.

.
Triste coincidência 

Aos 92 anos, Maria Dulce Barbosa, primeira mulher 
a ocupar um mandato na Câmara Municipal de Campina 
Grande, morreu ontem – Dia da Mulher – em um dos 
hospitais da cidade. O corpo deverá ser velado na Câmara, 
de acordo com o presidente Nelson Gomes Filho. Além de 
primeira vereadora em Campina Grande, onde conseguiu 
se eleger já na primeira legislatura (ano de 1947) do 
parlamento municipal, Maria Dulce Barbosa também foi 
prefeita da cidade de Queimadas, entre os anos de 1963 e 
1966. 

Caminhando

A Prefeitura de Campina Grande entregou ontem a 
reforma da pista de caminhada do Parque da Criança, que 
foi completamente recapeada. Além do novo piso, o espaço 
ganhou nova sinalização. A solenidade de entrega teve 
uma caminhada em homenagem ao Dia da Mulher.

Reajuste 

O prefeito Romero Rodrigues também anunciou o 
reajuste de 17% nos salários dos agentes comunitários de 
saúde. Segundo a PMCG, esse percentual é quase o dobro do 
aumento concedido pelo Governo Federal, que foi de 9%. O 
reajuste também beneficia os inativos.

Trânsito

Aeroporto receberá três novos voos
eM AbRIl

Os novos voos vão ampliar 
para cinco o número de pousos 
e decolagens no Suassuna

O Aeroporto Presidente 
João Suassuna, em Campina 
Grande, irá receber no dia 
29 de abril, três novos voos. 
De acordo com as informa-
ções da Infraero, responsá-
vel pelo aeroporto de Cam-
pina Grande, o novo voo será 
operado pela Azul Linhas 
Aéreas, irá aumentar para 
cinco o total de número de 
voos diários na cidade.

Segundo o superinten-
dente regional do aeroporto, 
Nilson Suassuna, os voos te-
rão como destino e origem, as 
cidades de Salvador e Recife. 
“Com estes novos destinos, 
estamos atendendo ao anseio 
antigo da população campi-
nense por novas opções de 
voos. Nossa infraestrutura 
está cada vez melhor, o que 
desperta interesse nas com-
panhias e na população”, dis-
se Nilson.

Os voos serão feitos atra-
vés de uma aeronave mode-
lo ATR, que tem capacidade 
para 70 passageiros. As rotas 
serão feitas nos três turnos. O 
primeiro voo chega de Recife 
às 00h15 e decola para Sal-
vador às 00h40. Pela manhã, 
às 7h40 pousa uma aeronave 
de Salvador e que decola para 
Recife às 8h10. O último voo 
volta de Recife às 14h55 e de-
cola também para a mesma 
cidade às 15h20. “A estima-
tiva é que com estas novas 
rotas teremos um aumento 
na movimentação de passa-
geiros, que a cada ano bate 
recorde em Campina Grande”, 
completa Nilson Suassuna.

MoVIMeNTAÇão
O Aeroporto Presiden-

te João Suassuna registrou 
em 2012 um aumento de 
22% no número de passa-
geiros em relação a 2011. 
Segundo o superintenden-
te do aeroporto, em janeiro 
de 2013 o João Suassuna 
apresentou recorde de pas-
sageiros, com 12.428 em-
barques e desembarques. 
“O crescimento do aeropor-
to é visível, tendo em vista 
que quebramos um recor-
de em um mês cuja movi-
mentação não costuma ser 
tão grande quanto junho, 
quando temos o Maior São 
João do Mundo”, explica 
Nilson. O recorde anterior, 
de 20.101 passageiros, ha-
via sido estabelecido em 
junho de 2012.

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de março de 2013

Diogo Almeida
Especial para A União

O Restaurante Popular 
de Campina Grande reabriu 
as portas na última quinta-
-feira, depois de ter passado 
por melhorias. O equipamen-
to, mantido pelo Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Estado de Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
fornece mil refeições diárias. 
Para a recuperação do equi-
pamento, foram investidos 
cerca de R$ 120 mil, entre as 
obras de ampliação da estru-
tura, como a modernização 
da cozinha e a aquisição de 
novos equipamentos, além 
de revisões elétrica e hidráu-
lica, pintura geral, assenta-
mento e novo piso. 

O secretário da Inte-
riorização e da Ação do Go-
verno, Fábio Maia, visitou o 
restaurante e destacou os 
investimentos para garantir 
o melhor atendimento aos 
usuários que fazem refeição 
no equipamento. “O compro-

misso do Governo do Estado 
é dar comodidade aos campi-
nenses que fazem as refeições 
neste restaurante, com uma 
comida saudável e balance-
ada a preço de R$ 1,00, pro-
movendo a inclusão social”, 
assinalou. 

Os usuários comemo-
raram a reabertura do equi-
pamento, que ficou fechado 
por mais de um mês. “Estava 
contando os dias para o res-
taurante reabrir. Ele está mais 
aconchegante e a comida sa-
borosa e nutritiva a um preço 
pequeno”, disse a comerciária 
Lúcia Silva.

Por sua vez, o aposenta-
do Carlos Santos enfatizou a 
variação do cardápio e o bom 
atendimento dos funcioná-
rios. “Todo dia a comida varia. 
Um dia é peixe, outro frango e 
no dia seguinte, bife, além das 
saladas de legumes e verdu-
ras. Os funcionários atendem 
a gente muito bem”.

O diretor do restauran-
te, Cid Toledo, informou que, 
desde sua inauguração, em 
junho de 2011, foram servi-
das mais de 350 mil refeições. 
O equipamento funciona de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 11h às 13h30, na Avenida 
Floriano Peixoto, no centro da 
cidade.

O Restaurante Popular 
de Campina Grande foi inau-
gurado no dia 21 de junho de 
2011 pelo governador Ricar-
do Coutinho, o vice-governa-
dor Rômulo Gouveia e a se-
cretária de Desenvolvimento 
Humano, Aparecida Ramos. 
No dia seguinte, foi aberto ao 
público. Para seu funciona-
mento, foram investidos cer-
ca de R$ 560 mil. Os recursos 
foram provenientes do Con-
trato de Repasse entre o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social e o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Humano.

Restaurante Popular é reaberto 
servindo 1000 refeições diárias

PM prende seis suspeitos de assaltos
RoUbo A bANCo

A polícia vai investigar qual 
seria o objetivo principal do grupo 
preso na madrugada de ontem na 
cidade de Esperança, no Agreste pa-
raibano. Quatro homens e duas mu-
lheres integravam a quadrilha que 
estava em dois veículos, sendo um 
deles roubado em Campina Grande.

O coronel Wolgrand Lordão 
acredita que o grupo se preparava 
para agir contra um banco daquela 

região, mesmo não sendo encontra-
do explosivos com os integrantes.

Duas mulheres, Fabiana Lou-
renço de Figueiredo, 21; Lucênia 
Saionara Batista da Silva, 18 e ain-
da Vinicius Fagner de Oliveira, 25 
anos; José Adolfo de Freitas, 19; 
Mateus Cordeiro de Oliveira, 22 e 
Alisson Sousa Franklin, de 21 anos, 
faziam parte do bando. Todos têm 
residências em Campina Grande.

A descoberta do grupo, se-
gundo Wolgrand, foi possível após 
denúncia do roubo do Meriva em 

Campina Grande. Dividido em dois 
veículos, o Meriva e um Celta o 
grupo se dirigiu para Esperança, 
mas não contava com uma barreira 
da PM.

Os bandidos ainda tentaram 
fugir, mas foram presos na rodo-
via BR-104, na saída para Remígio. 
Com eles foram encontrados dois 
revólveres, ambos municiados. Um 
Celta também foi apreendido e 
agora a polícia tenta localizar uma 
moto com dois homens que tam-
bém faziam parte do grupo.

Jato 195 da Embraer, uma das aeronaves utlilizadas hoje pela Azul Linhas aéreas em todo o país

Restaurante em funcionamento depois de recuperado com investimentos de 120 mil reais, pela Sedh

FOtO: Cláudio Goes/Secom-PB

FOtO: Divulgação

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Na segunda semana 
de trabalhos da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) após o recesso, os 
parlamentares iniciam um 
processo de levar o aten-
dimento à população para 
fora dos limites dos gabine-
tes. Ao menos dois vereado-
res já aderiram ao projeto 
“gabinete itinerante”, cujo 
objetivo é aproximar a po-
pulação dos projetos dos 
vereadores. Os parlamen-
tares Helton Renê (PP) e 
Marco Antônio (PPS) são os 
primeiros a realizar atendi-
mento fora da sede da CMJP.

Ambos escolheram o 
bairro do Geisel para dar iní-
cio ao projeto. Outros dois, 
Marmuthe Cavalcanti (PT do 
B) e Santino Feliciano (PT do 
B), também possuem proje-
tos para atender à população 
fora das dependências da 
Casa Napoleão Laureano. 

O primeiro a ir ao bairro 
do Geisel é o vereador Helton 
René, que inaugurou a exe-
cução do projeto na última 
quarta-feira (6). O Gabinete 
Itinerante tem o objetivo de 
proporcionar que a comu-
nidade discuta e apresente 

os problemas diretamente 
aos representantes do poder 
público. Na oportunidade, os 
moradores do Geisel e bair-
ros vizinhos fizeram reivin-
dicações como, a pavimen-
tação de ruas, aumento da 
frota de transporte coletivo e 
reforma do mercado público 
do bairro. Todas as solicita-
ções feitas serão encaminha-
das por requerimento à ad-
ministração municipal pelo 
vereador Helton Renê. No 
local, também foi disponibili-
zado o serviço de atendimen-
to jurídico.

A ação do vereador foi 
lançada no bairro do Geisel, 
seu principal reduto eleitoral, 
no Ginásio da Escola Munici-
pal Padre Leonel da Franca, 
na Rua Antônio Abrantes. O 
projeto também deve levar 
ações que atenderá outros 
bairros da capital, a exemplo 
do 13 de Maio, Mangabeira, 
Bessa, Quadramares, Bancá-
rios, Rangel, Funcionários e 
Cristo. 

“No Gabinete Itinerante 
a população terá oportunida-
de de fazer denúncias, recla-
mações, apresentar requeri-
mentos e projetos. Também 
iremos oferecer serviços de 
atendimento jurídico”, de-
clarou. A expectativa do ve-
reador é que ele seja acom-
panhado por secretários da 
administração municipal.

Ontem, foi a vez do ve-
reador Marco Antônio rea-

Audiências começaram
pelo Geisel, mas devem
atingir toda a cidade

Luiz Carlos Lima
Luiz_rlima@hotmail.com

FOTOS: Olenildo Nascimento/CMJP

Os parlamentares Helton Renê (à esquerda) e Marco Antônio serão os primeiros a realizar atendimento fora da sede da Câmara de JP

lizar atendimento no bair-
ro do Geisel. O “Gabinete 
Móvel” funcionará das 8h 
às 18h, na Praça Orlando 
Geisel, próximo ao mercado 
público do bairro. O Geisel 
foi escolhido para marcar o 
reinício do projeto porque 
foi onde o vereador foi mais 

votado na última eleição.
Durante todo o dia, o ve-

reador Marco Antônio esteve 
presente no local para ouvir 
ideias, sugestões e reclama-
ções da população. O “Gabi-
nete Móvel” tem o objetivo 
de realizar pesquisas e cole-
ta de informações sobre os 

diversos problemas das co-
munidades junto aos mora-
dores, elaborar um relatório 
completo, e com base nesse 
trabalho, apresentar reque-
rimentos e projetos na CMJP.

“Vamos aproveitar as 
boas ideais apresentadas pela 
população, durante o ‘Gabine-

te Móvel’, para transformá-
-las em projetos e ações que 
ajudem a melhorar a quali-
dade de vida do próprio ci-
dadão. A legislação partici-
pativa é uma das principais 
bandeiras defendidas por 
nosso mandato”, disse Marco 
Antônio.

PMCG dá
aumento de
17% a agentes
de saúde

Motivos de comemora-
ção. É o que prevê a classe 
dos agentes comunitários de 
saúde do município de Cam-
pina Grande. Acontece que, 
os trabalhadores receberão 
um aumento de 17% nos sa-
lários, o que já inclui o rea-
juste de 9% concedido pelo 
Governo Federal. O anúncio 
foi feito pelo prefeito da ci-
dade, Romero Rodrigues, 
durante uma reunião no Te-
atro Severino Cabral. 

Na solenidade estive-
ram presentes, o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Campina Grande (CMCG), 
vereador Nelson Gomes Fi-
lho, o vice-prefeito Ronaldo 
Cunha Lima Filho, a secretá-
ria de Saúde, Lúcia Derks, a 
secretária executiva Eudézia 
Damaceno, a primeira-dama 
do município, Michelline Ro-
drigues e outras autorida-
des.

O projeto será encami-
nhado à Câmara Municipal 
para a análise de todos os 
parlamentares. O prefeito 
Romero Rodrigues apontou 
conquistas em alguns seto-
res como a saúde, educação 
e infraestrutura. Na reunião, 
também foram anunciados a 
disponibilização de tablets 
para toda a categoria. O ins-
trumento servirá para agili-
zar os serviços e melhorar o 
atendimento à população. 

Kalyenne Antero
Especial para A União

O Dia Internacio-
nal da Mulher teve uma 
nota triste na Paraíba. 
Morreu ontem, aos 92 
anos, vítima de uma 
parada cardíaca, Maria 
Dulce Barbosa, primei-
ra mulher a ocupar um 
mandato na Câmara Mu-
nicipal da cidade e uma 
das pioneiras no exercí-
cio da política partidária 
no país. Em 1947, ano da 
primeira eleição direta 
para prefeito e verea-
dor, candidata pela UDN, 
Dulce obteve 947 votos, 
elegendo-se com a ter-
ceira maior votação.

Exerceu o cargo 
como titular por três 
legislaturas seguidas. 
Na eleição de 1959, 
ficou na suplência e 
chegou a exercer o 
mandato, até que, 
com a emancipação de 
Queimadas, sua terra 
natal e reduto eleito-
ral, tornou-se em 1962 
a primeira prefeita da 
História daquela cida-
de, vencendo, na dis-
puta, Veneziano Vital 
do Rêgo (avô do ex-
-prefeito de Campina 
Grande). Dulce teve 
1.050 votos, contra 
979 do “major” Vene-
ziano. Dulce afirmava 
ser a primeira mulher 
vereadora na Paraíba. 

Morre Dulce Barbosa, 
1a vereadora de CG

aos 92 anos

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Luto oficial de três dias
Já no MDB, a pionei-

ra tentou sem sucesso, 
por duas vezes, voltar à 
Prefeitura de Queima-
das, nos pleitos de 1969 
e 1976. Esta seria sua 
última candidatura. Há 
mais de dez anos, Dulce 
pediu à Câmara Munici-
pal de Campina Grande 
uma declaração oficial 
atestando que foi ela, e 
não a quase homônima 
Maria Lopes Barbosa, a 
primeira mulher verea-
dora na cidade. 

Apesar da coincidên-

cia dos nomes, as duas 
não tinham grau de pa-
rentesco. O prefeito de 
Campina Grande, Rome-
ro Rodrigues, lamentou 
a morte da ex-vereadora 
e decretou luto oficial 
de três dias. “Uma notí-
cia triste, ainda mais em 
um dia que se homena-
geia as mulheres e se dá 
destaque à luta feminina 
pela ocupação dos espa-
ços que lhes são devidos. 
Dona Dulce escreveu seu 
nome na História”, co-
mentou o prefeito.

Com dois vereadores com 
projetos já em execução de le-
var o atendimento para fora 
da CMJP, outros dois também 
manifestaram desejo de aderir 
ao projeto e já estudam formas 
de execução. Para ouvir críti-
cas, sugestões e reclamações 
em busca de melhorias para os 
bairros de João Pessoa, o vere-
ador Marmuthe Cavalcanti (PT 
do B) vai colocar à disposição 
da população o Gabinete Popu-
lar, que está sendo construído 
na região sul da Capital, no Va-
lentina Figueiredo.

O local foi escolhido pelo 
parlamentar por ser uma das 
regiões mais habitadas da 

capital paraibana.
A inauguração desse novo 

espaço para os moradores de 
João Pessoa deve acontecer na 
segunda quinzena do mês de 
abril. O objetivo é ampliar o di-
álogo e a troca de experiências 
com a população. 

“Nossa intenção é que o 
Gabinete Popular funcione em 
tempo integral, de segunda a 
sexta, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, com agendamento pré-
vio para atendermos a popu-
lação sem maiores problemas. 
Queremos estabelecer um diá-
logo franco e aberto com a so-
ciedade, objetivando criar pro-
jetos e ações mais eficazes para 

os bairros”, afirmou Marmuthe 
Cavalcanti.

O vereador Santino Feli-
ciano (PT do B) deve, nas pró-
ximas semanas, também aten-
der a população fora da CMJP. 
Com o nome ‘gabinete acessí-
vel’, o vereador pretende ouvir 
os principais problemas da po-
pulação, que podem ser trans-
formados em projetos de lei.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do vereador, 
ainda não há uma data espe-
cífica para o projeto ser inicia-
do. No entanto, o vereador já 
estuda formas de viabilizar o 
projeto e os primeiros bairros 
que serão atendidos.

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), vereador Durval Fer-
reira (PP), empossa na próxi-
ma segunda (11), às 11h, no 
Gabinete da Presidência, mais 
14 concursados, aprovados no 
último concurso público da 
instituição para os cargos de 
diretor de imagem, técnico em 
contabilidade, técnico legislati-
vo, consultor contábil, redator 

de atas, técnico em informáti-
ca, consultor em comunicação, 
consultor jurídico.

Durval informa que os 
novos servidores ainda vão 
passar por um processo de 
capacitação profissional para 
conhecer a estrutura da ins-
tituição e se familiarizar com 
todo o processo legislativo. “Os 
novos servidores do quadro 
efetivo vêm para melhorar, ain-

da mais, os serviços prestados 
pela Câmara, internamente e ex-
ternamente, assegurando mais 
eficiência, qualidade, dinamis-
mo e modernidade ao serviço 
público”.

O presidente afirmou que 
sempre teve como meta valo-
rizar e dar oportunidade aos 
servidores da Casa, para que a 
população de João Pessoa seja 
cada vez mais bem atendida.

Atendimento fixo no Valentina

Concursados recebem posse na 2a

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA POSSE
Diretor de Imagem - LÚCIO CÉSAR FERNANDES MURILO
Técnico em Contabilidade - WELLINTON SILVA LIRA
Técnico Legislativo - ANNIE CAROLINE BRAZ VIEIRA DE MELO
Consultor Contábil - SABRYNNA MARIA DE LUCENA CARNEIRO GUEDES CAMPOS
Redator de Atas - AIMÉE MALZAC
Técnico em Informática - MILTON PAIVA NETO e PEDRO HENRIQUE SILVA GABI 
Consultor em Comunicação Social - CLARISSE DE SOUTO RAMOS OLIVEIRA; ERIKA BRUNA AGRIPINO RAMOS e HARYSON ALVES DE 
SOUZA
Consultor Jurídico - ALISSON OLIVEIRA MAGALHÃES; CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA; NATALIA RIBEIRO XAVIER DE ATHAYDE; e 
RONALD NEVES PEREIRA

Veja a relação dos convocados:
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GERAL

Equipe vai planejar, executar 
e articular ações buscando 
estimular a economia local

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O desenvolvimento eco-
nômico da Paraíba conta ago-
ra com mais um suporte para 
estudar estratégias e definir 
novos caminhos para o cres-
cimento do Estado. É o grupo 
de trabalho Acelera, formado 
por gestores estaduais que 
terão o papel de sugerir pla-
nos de ação, executar, articu-
lar e melhorar o setor público 
para implantação e expansão 
das atividades econômicas na 
Paraíba.

O grupo de trabalho Ace-
lera se reunirá mensalmente 
e vai simplificar e desburo-
cratizar o serviço público, 
visando o aumentar a com-
petitividade do Estado com 
mecanismos que facilitem o 
desenvolvimento e a boa rela-
ção institucional.

De acordo com o secre-
tário executivo de Indústria e 
Comércio, Marcos Procópio, 
a ideia da criação do Acele-
ra surgiu da necessidade de 
estabelecer um canal de co-
municação unificado com as 
instituições empresariais e re-
presentativas da Paraíba que 
estejam envolvidas na melho-
ria das condições para instala-

Os velhos jovens
da Câmara

Não é fácil

Não deve ser muito fácil para o ex-ministro José Dirceu o 
momento atual. Condenado pelo STF, Dirceu anda pelo país como se 
nada tivesse acontecendo. Pelo menos tenta deixar transparecer isso. 
Mas não é bem assim. Agora mesmo ele pediu ao presidente do STF, 
ministro Joaquim Barbosa, para ir à Venezuela assistir aos funerais do 
ex-presidente Hugo Chávez. Barbosa negou. 

Antes um homem poderoso da República, não deve ser nada fácil 
para ele uma cena dessas.

Nos bastidores

Armando Abílio acendeu a luz vermelha e agora já sabe que o ex-
deputado Wilson Santiago trabalha para entrar no PTB e comandar o 
partido na Paraíba. Armando foi chamado a Brasília e já conversou com a 
direção nacional do PTB. 

Wilson Santiago não irá para o PTB para ser soldado. Vai como general 
para comandar.

O vereador Durval Ferreira acaba de se eleger 
pela quinta vez para presidir a Câmara de Vereadores 
de João Pessoa. Seu mandato, agora, vai até o dia 
31 de dezembro de 2016. Uns poucos vereadores 
discordaram do gesto vergonhoso de Durval. 

Os que se opuseram a ele, como os vereadores 
Bira e Milanez entraram para uma espécie de ‘lista 
negra’ na Câmara e deverão ser tratados como inimigos 
do presidente. Durval não perdoa os que lhe fazem 
oposição e age contra todos eles. 

O gesto de Durval é condenável em todos os 
sentidos. O gesto dos vereadores que o elegeram 
novamente é vergonhoso e motivo de comentários 
maldosos nas esquinas da cidade. A pergunta que se 
faz é a seguinte: o que aconteceu nos bastidores dessa 
eleição?

Contam – e contam à boca pequena – que existe 
na Câmara Municipal de João Pessoa uma espécie 
de Mensalão mirim e foi com base nisso que Durval 
garantiu sua quinta eleição. Se não for isso, qual a 
explicação para a recondução de Durval?

O que é lamentável nisso tudo é que um punhado 
de vereadores jovens, gente que poderia ajudar a mudar 
o mundo, ganha um mandato e adquire os mesmos 
vícios de gente como Durval Ferreira, uma espécie de 
raposa velha à procura de galinheiro fácil. 

Os jovens vereadores de João Pessoa não 
souberam se comportar com dignidade, ajudaram a 
eleger Durval e deram um péssimo exemplo para o 
povo desta cidade. Por gestos assim é que a atividade 
política é tão desacreditada atualmente.

Esse negócio de antecipar eleição em casa 
legislativa já está dando na cara. Cheira a coisa feia, 
errada, algo escondido, maracutaia. Mas está virando 
regra por aqui. 

Quando se pensou que com a eleição de vários 
jovens para a Câmara de João Pessoa o perfil do Poder 
Legislativo iria mudar, eis que vem a surpresa: os 
jovens, ali, têm o pensamento antigo, envelhecido e o 
que é pior: têm os mesmos vícios dos velhos. 

Com o Poder Legislativo assim, a sociedade estará 
sempre desamparada diante desse balcão de negócio 
com o dinheiro público. 

E nada mais foi dito nem perguntado...

A todo custo

A eleição para governador ainda será no próximo ano. Mas na Paraíba 
não se fala noutra coisa: o assunto é a sucessão do governador Ricardo 
Coutinho. No meio disso tem aquela turma que aposta numa briga entre 
o governador e o senador Cássio Cunha Lima. A todo instante pegam uma 
frase de Cássio ou de Ricardo e fazem a maior repercussão. Só quem tira 
proveito disso são os adversários  do governo. 

Só um cego não enxerga isso.

A Procuradoria Re-
gional Eleitoral na Pa-
raíba (PRE/PB) impetrou 
ontem mandado de se-
gurança perante o Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE/PB) contra decisão 
do juiz eleitoral Márcio 
Accioly de Andrade, o 
qual determinou a con-
tabilização dos votos 
obtidos pelo candidato 
Antonio Bala Barbosa 
da Silva para o cargo de 
deputado estadual nas 
eleições de 2010.

No mandado de 
segurança, a PRE/PB 
pede que, liminarmen-
te, sejam suspensos os 
efeitos da decisão que 
determinou a reconta-
gem dos votos do can-
didato. Ao final, tam-
bém pede a anulação 
da decisão ou, alterna-
tivamente, a reforma, 
para negar o pedido 
da Coligação Paraíba 
Unida III.

No mandado de 
segurança, o procura-
dor regional eleitoral 
substituto Rodolfo Al-
ves Silva ressalta que a 
decisão eleitoral viola 
o artigo 16-A da Lei 
das Eleições que proí-
be a contabilização 
de votos atribuídos a 
candidato que teve 
o registro indeferido 
pela Justiça Eleitoral, 
independente da épo-
ca em que a decisão 
foi proferida, se antes 

ou depois do pleito 
eleitoral, ou indepen-
dente do fato de ter o 
candidato concorrido 
na eleição mesmo es-
tando com o registro 
pendente de decisão 
judicial.

A decisão ques-
tionada pela PRE/PB 
baseou-se no §4º, do 
artigo 175 do Código 
Eleitoral, o qual está 
tacitamente revogado 
pelo artigo 16-A da 
Lei das Eleições, bem 
como em jurisprudên-
cia do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) do 
início da década passa-
da, portanto já ultra-
passada.

Registro
A Procuradoria Re-

gional Eleitoral também 
identificou ilegalidade 
no desarquivamento e 
redistribuição do pro-
cesso de registro da 
candidatura de Antonio 
Bala Barbosa da Silva 
para o cargo de deputa-
do estadual.

Para a PRE/PB. 
como os autos estavam 
arquivados e a ativida-
de jurisdicional encerra-
da desde o trânsito em 
julgado da decisão que 
indeferiu o pedido de 
registro, em 2010, o de-
sarquivamento somen-
te poderia ser determi-
nado pelo presidente 
da Corte Eleitoral.

Mandado de segurança 
pode impedir recontagem

vOtOs dE bALA

O prefeito de Areial, Cícero 
Pedro de Almeida (Meda), do 
PMDB, anunciou sua adesão ao 
projeto político liderado pelo 
governador Ricardo Coutinho 
(PSB).  Ele já é o 29º prefeito 
que havia votado no candida-
to a governador peemedebista 
em 2010 que ingressa na base 
aliada de Ricardo Coutinho.

O comunicado do apoio 
foi feito pelo prefeito Cícero Al-
meida na noite da última quin-
ta-feira,  durante reunião com o 
governador Ricardo Coutinho e 
o deputado estadual licenciado 
e secretário de Articulação Mu-
nicipal, Manoel Ludgério.

‘‘Existe uma mudança de 
postura do Governo do Estado 
de trabalhar pelos municípios 
priorizando a população, inde-
pendente da posição política 
do prefeito e, por isso, estamos 
ganhando apoio dos gestores 
que querem o melhor para o 
seu município’’, afirmou Ri-
cardo agradecendo o apoio do 
prefeito Meda. 

O prefeito de Areial afir-
mou que mesmo sendo de ou-
tro partido, o governador Ri-
cardo Coutinho está investindo 
em políticas públicas e obras 
no município. ‘‘Queremos estar 
juntos desse projeto político, 
por afinidade pelas políticas 
públicas adotadas pelo gover-
nador Ricardo, e por ter a certe-
za que será melhor para o nos-
so município e para a região’’.

‘‘Nós que pensamos na 
adoção de políticas públicas e 
priorizamos os interesses da 
população não temos outro ca-
minho senão estar ao lado do 
governador que trabalha muito 
pela nossa região e pelos mu-
nicípios pequenos que viviam 
esquecidos. Meu desejo é de-
fender esse projeto em 2014’’, 
completou o prefeito.

 O município de Areial fica 
na região do Agreste no Planal-
to da Borborema. A cidade fun-
dada em 10 de dezembro de 
1961 possui uma população de 
6.500 habitantes.

Prefeito de Areial anuncia
adesão a Ricardo Coutinho

dO pmdb

Governo ganha apoio porque prioriza a população, diz Ricardo

Meta do Acelera é resolver gargalos de competitividade, diz Procópio

ção e ampliação do ambiente 
de negócios no Estado.

“Nossa meta é resolver 
os gargalos de competitivida-
de existentes em nosso am-
biente, preparando o Estado 

da Paraíba para desafios futu-
ros”, afirmou Marcos.

O Acelera é formado por 
dois conselhos. O Conselho 
Superior é composto pelo go-
vernador Ricardo Coutinho; 

pela secretária de Finanças, 
Aracilba Rocha; o secretário 
da Receita, Marialvo Laurea-
no; e o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Rena-
to Feliciano.

O secretário executivo 
das Finanças, Bonifácio Ro-
cha; o secretário executivo de 
Indústria e Comércio, Mar-
cos Procópio; a presidente 
da Companhia de Desenvol-
vimento da Paraíba (Cinep), 
Tatiana Domiciano; o repre-
sentante da Receita, Geraldo 
Leite; e o presidente da Com-
panhia Docas, Wilbur Jácome, 
farão parte do Conselho Ope-
racional.

O Conselho Operacional 
tem a atribuição de elaborar 
relatórios e recomendações 
a respeito de assuntos de ca-
ráter econômico, fiscal, finan-
ceiro, logístico e burocrático. 
O material será encaminhado 
ao Conselho Superior, que 
votará os temas debatidos. 
Com a aprovação, o Conselho 
Operacional executará os ser-
viços. 

O grupo criou um e-mail 
(acelerapb@gmail.com), que 
servirá de canal de interação 
com a sociedade. A próxima 
reunião está programada 
para a primeira semana de 
abril e continuará sendo rea-
lizada no início de cada mês.

FOTO: Marcos Russo

FOTO: Assessoria PSB
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RJ, ES e SP são contrários 
às novas regras que vão 
beneficiar todos os estados

Governadores terão que esperar para 
questionar sobre royalties no STF

Brasília – Os governa-
dores do Rio de Janeiro, 
do Espírito Santo e de São 
Paulo, contrários à redis-
tribuição dos royalties do 
petróleo, vão ter que espe-
rar até a semana que vem 
para questionar a mudança 
na legislação no Supremo 
Tribunal Federal. Na última 
quarta-feira, uma decisão 
do Congresso Nacional ga-
rantiu que estados não pro-
dutores recebam uma fatia 
maior dos recursos dos 
royalties da camada pré-sal 
de petróleo.

O problema é que o re-
sultado da votação que re-
jeitou o veto da presidente 
Dilma Rousseff à nova regra 
ainda não foi publicado no 
Diário do Congresso Nacio-
nal. Sem essa publicação, a 
presidente não pode pro-
mulgar a nova lei e conse-
quentemente os governa-
dores não podem entrar 
com a ação direta de in-
constitucionalidade (Adin) 
para tentar anular os efei-
tos da norma.

Segundo a secretaria 
da Mesa do Congresso, para 
que o resultado seja publi-
cado, a sessão na qual a ma-
téria foi apreciada precisa 
ser encerrada. Depois da 
votação do veto, o segundo 
item da pauta da sessão da 
última quarta-feira era o 
Orçamento Geral da União 
de 2013. Como a  proposta 
só foi votada pelos deputa-
dos, o presidente do Con-
gresso, senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), decidiu 
suspender a sessão para 
que na próxima terça-feira 
(12) os senadores também 
votem a proposta.

Depois de publicada 
no Diário do Congresso 
Nacional, a presidente Dil-
ma Rousseff terá 48 horas 
para promulgar o resulta-
do. Assim que isso ocorrer 
os governadores dos esta-
dos produtores pretendem 
entrar com uma Adin no 
Supremo questionando as 
mudanças.

Pelo texto original apro-
vado pelo Congresso, a União 
tem sua fatia nos royalties 
reduzida de 30% para 20%. 
Os estados produtores te-
rão redução de 26,25% para 
20%. Os municípios confron-
tantes (que fazem divisa com 
os produtores) sofrerão a se-
guinte redução: de 26,25% 
passam para 17% e chegam 
a 4% em 2020. Os municí-
pios afetados pela explora-
ção de petróleo também so-
frerão cortes: de 8,75% para 
2%. Em contrapartida, o per-
centual a ser recebido pelos 
estados e municípios não 
produtores saltará de 8,75% 
para 40%.

O projeto aprovado 
pelo Congresso prevê ainda 
a redistribuição da partici-
pação especial. Nesse caso, 
a União, mais uma vez, per-
derá parte de seus recursos. 
Os 50% a que tem direito 
hoje passarão a ser 42%. A 
partir daí, com a expectativa 
de aumento das receitas, a 
União voltará a ter a alíquo-
ta ampliada ano a ano.

Brasília - As instituições 
de ensino convocaram ontem, 
em segunda chamada, os can-
didatos em lista de espera do 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni). Cabe ao es-
tudante o acompanhamento 
da convocação diretamente 
com as instituições de ensino. 
Os candidatos terão até o pró-
ximo dia 13 para comprovar 
as informações. A perda do 
prazo ou a não comprovação 

dos dados implicará, automa-
ticamente, a reprovação do 
candidato.

No site do programa estão 
detalhados os procedimentos 
necessários para obter a bolsa 
de estudo. Além de documen-
tos pessoais, o candidato deve 
apresentar comprovantes de 
residência, de rendimentos e 
de conclusão do Ensino Mé-
dio, entre outros.    

O ProUni concede bolsas 
de estudo integrais e parciais 
em instituições privadas de 
educação superior para cur-

sos de graduação e sequen-
ciais de formação específica. 
Para o primeiro semestre 
deste ano, foram oferecidas 
162.329 bolsas. O balanço 
final do programa registrou 
1.032.873 inscritos.

Tem direito à bolsa inte-
gral o candidato com renda 
familiar per capita até um 
salário mínimo e meio (R$ 
1.017). Para as bolsas par-
ciais (50% da mensalidade), 
a renda familiar deve ser até 
três salários mínimos (R$ 
2.034) por pessoa.

Instituições de ensino chamam 
candidatos em lista de espera

Karine Melo
Da Agência Brasil

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Brasília – Termina hoje o 
prazo para que estados, mu-
nicípios e o Distrito Federal 
prestem contas dos recursos 
repassados pelo Programa 
Nacional de Alimentação Es-
colar (Pnae) em 2011 ao Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE). 
Aqueles que não cumprirem 
o prazo podem ficar sem os 
recursos do Governo Federal 
para a alimentação escolar 
enquanto não regularizarem 
a situação.

Os atuais gestores de-
vem encaminhar os dados 
pelo Sistema de Gestão de 
Prestação de Contas (Si-
GPC), também conhecido 
como Contas Online. Até an-
teontem, 3,3 mil municípios 
(mais da metade) e 21 esta-
dos ainda não haviam envia-
do as informações.

Os novos prefeitos que 
ainda não têm senha do 

sistema devem entrar em 
contato com a central de 
atendimento pelo telefo-
ne 0800-616161. O FNDE 
disponibilizou também um 
guia para auxiliar os gesto-
res na prestação de contas.

Após o final do prazo, os 
conselheiros da alimentação 
escolar, responsáveis pela 
análise inicial das contas, 
devem emitir seu parecer, 
aprovando ou não as contas, 
também por meio do siste-
ma. Esse parecer deve ser 
enviado ao FNDE, que vai 
então analisar as informa-
ções.

Segundo a autarquia, 
o orçamento do Pnae para 
este ano é R$ 3,5 bilhões e 
deve beneficiar mais de 44 
milhões de alunos da educa-
ção básica, incluindo o ensi-
no de jovens e adultos.

Além das contas do 
Pnae, o FNDE recebe tam-

bém, desde o final de feve-
reiro (25), os dados sobre 
os investimentos feitos em 
educação em 2012. Eles de-
vem ser enviados pelos mu-
nicípios, estados e Distrito 
Federal por meio do Sistema 
de Informações sobre Orça-
mentos Públicos em Educa-
ção (Siope). O prazo vai até 
30 de abril para os municí-
pios e até 31 de maio para os 
estados e o Distrito Federal.

Nesse caso, quem não 
cumprir o prazo ou não 
conseguir comprovar que 
investiu 25% do orça-
mento em educação fica 
inadimplente no Cadastro 
Único de Convênios (Cauc) 
do Governo Federal. Com 
isso, deixa de receber os 
recursos de transferências 
voluntárias da União e fica 
impossibilitado de firmar 
novos convênios com ór-
gãos federais. (MT)

Estados e municípios têm 
até hoje para prestar contas 

Rio de Janeiro – A 
queda média de 15,17% 
nas tarifas de energia em 
fevereiro deste ano foi 
a principal responsável 
pela redução da taxa de 
inflação medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Segundo dados 
divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), o IPCA, que é a in-
flação oficial do país, caiu 
de 0,86% em janeiro para 
0,6% em fevereiro.

Os maiores impactos 
da redução das tarifas 
de energia em feverei-
ro foram sentidos pelos 
moradores de Goiânia, 
onde houve uma queda 
de 15,97% na energia 
elétrica, e Belém, onde os 
preços das tarifas caíram 
16,57%.

Nos dois primeiros 
meses do ano, as tarifas 
de energia acumularam 
queda de 18,49% nos 
preços em todo o país. 
Segundo a coordenadora 
de Índices de Preços do 
IBGE, Eulina dos Santos, 
como a redução se con-
centrou em janeiro e fe-
vereiro, os consumidores 
não sentirão mais o im-
pacto direto dessa política 
governamental.

Apesar disso, de 
acordo com a pesqui-
sadora, como a queda 
das tarifas de energia 
também afetou o setor 
produtivo nacional, os 
consumidores poderão 
sentir o impacto indireto 
dessa política, por meio 
da redução do custo dos 
produtos e do repasse 

dessa queda para o pre-
ço final ao consumidor.

Por outro lado, o au-
mento de 4,1% no preço 
da gasolina em fevereiro 
evitou um impacto maior 
da redução do custo da 
energia elétrica no bolso 
do consumidor. A alta do 
combustível contribuiu 
para que a inflação de fe-
vereiro deste ano ficasse 
acima da taxa de feverei-
ro de 2012, que foi 0,45%.

No acumulado dos 
12 meses, a inflação ofi-
cial chega a 6,31%, taxa 
acima dos 6,15% acu-
mulados até janeiro. Na 
inflação acumulada, os 
alimentos e serviços têm 
impacto importante, com 
inflações de 12,48% e 
8,65%, respectivamente.

“Os aumentos de 
preços dos alimentos têm 
como causa principal os 
problemas climáticos. E os 
serviços estão tendo uma 
demanda grande, prin-
cipalmente por serviços 
mais sofisticados, como 
cabeleireiros, e são resul-
tado da renda do consu-
midor”, disse Eulina dos 
Santos.

Entre os grandes vi-
lões da inflação dos ali-
mentos estão a farinha de 
mandioca e o tomate.

Redução da tarifa 
evita alta da inflação

ENERGIA

RECURSOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PROUNI

O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), suspendeu a sessão da última quarta-feira para que na próxima terça os senadores votem o Orçamento

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

FOTO: Arquivo

No acumulado 
dos 12 meses, a 
inflação oficial 
chega a 6,31%, 
taxa acima 
dos 6,15% de 
janeiro
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Venezuela deve realizar eleições
presidenciais no dia 14 de abril 

As eleições presidenciais 
na Venezuela devem ocorrer a 
partir do dia 14 de abril, quan-
do o Conselho Nacional Eleito-
ral (CNE), órgão responsável 
pela organização do pleito, 
estaria em condições técnicas 
para realizar a consulta.

 Segundo informações 
da imprensa venezuelana, 
ainda não há um calendário 
oficial, mas o CNE já estaria 
trabalhando para cumprir o 
que estabelece o artigo 233 da 
Constituição venezuelana, se-
gundo a qual devem ser con-
vocadas eleições dentro de 30 
dias após a vacância absoluta 
do cargo do presidente eleito, 
no caso dele não ter tomado 
posse – foi o que ocorreu com 
Hugo Chávez, que morreu na 
última terça-feira, vítima de 
um câncer .

A legislação eleitoral da 
Venezuela estabelece que o 
calendário eleitoral deve ser 
divulgado na data em que as 
eleições forem convocadas, in-
forma o jornal “El Universal”. 
Assim sendo, o CNE tem 30 
dias para escolher a data.

De acordo com o jornal 
El Nacional, o presidente in-

terino, Nicolás Maduro, teria 
instruído os técnicos do CNE 
para elaborar o cronogra-
ma eleitoral. Ainda segundo 
o jornal, as datas aventadas 
pelo governo da Venezuela 
para a realização das eleições 
são 14, 21 ou 28 de abril. A 
decisão final da data, no en-
tanto, cabe ao CNE.

As equipes técnicas do 
CNE precisam planejar as ta-
refas previstas para a eleição 
para poderem fechar a data do 
pleito. Segundo o “El Univer-
sal”, atividades como progra-
mação de urnas e sistemas de 
transmissão e totalização de 
resultados ainda precisam ser 
definidas. 

A realização de eleições 
para escolher um novo presi-
dente deve provocar o adia-
mento das eleições munici-
pais, previstas no país para o 
dia 14 de julho deste ano. 

 
Maduro fica no cargo
O Tribunal Supremo de 

Justiça da Venezuela determi-
nou ontem que o vice-presi-
dente do país, Nicolás Maduro, 
possa concorrer às próximas 
eleições mesmo estando no 
comando da Venezuela. O plei-
to, que definirá o sucessor de 
Hugo Chávez, será marcado 
em até 30 dias.

A decisão judicial causa 

polêmica, pois Chávez não foi 
empossado para seu quarto 
mandato por estar internado 
em Cuba em 10 de janeiro, 
data definida para a posse. 
Nesse caso, deveria assumir 
o presidente da Assembleia 
Nacional, Diosdado Cabello, 
que deveria marcar as novas 
eleições.

O veredicto foi emitido 
após avaliação de uma ação 
de um cidadão comum, Otto-
niel Pautt Andrade, que usa a 
interpretação do artigo 233 
da Constituição Venezuelana. 
Nele, foi determinado que o vi-
ce-presidente fique no contro-
le do país em caso de “ausên-
cia absoluta” do presidente.

Minutos após a decisão 
judicial, a oposição deixou a 
sessão da Assembleia Nacio-
nal em que será empossado 
Maduro. O vice-presidente 
está na Academia Militar de 
Caracas, onde acontece o fu-
neral de Hugo Chávez, que 
conta com a presença de re-
presentantes de 55 países.

A posse de Nicolás Madu-
ro está marcada para as 19h 
locais (20h30 de Brasília) des-
ta terça-feira. Segundo o presi-
dente da Assembleia Nacional, 
Diosdado Cabello, ele será o 
presidente interino do país 
até que seja definido o próxi-
mo mandatário.

O artigo 233 da Constituição
estabelece esta data para 
que o pleito seja realizado

O conclave que irá 
eleger o sucessor de Ben-
to XVI terá início na pró-
xima terça-feira. Uma 
missa para o futuro papa 
será celebrada na Basílica 
de São Pedro na manhã 
do dia 12 e os cardeais 
eleitores ingressarão na 
Capela Sistina à tarde. 
A informação foi confir-
mada na tarde de ontem  
pelo Vaticano

A eleição será re-
alizada 12 dias após a 
renúncia de Bento XVI, 
oficializada no dia 28 de 
fevereiro. Tradicional-
mente o Vaticano deter-
mina que o conclave co-
mece no período de 15 a 
20 dias, depois do início 
da sé vacante - expressão 
que representa que o lu-
gar do papa está vago. 
Mas a antecipação do 
processo foi viabilizada 
por um decreto publica-

do pelo pontífice antes 
de deixar o cargo.

 A escolha do novo 
pontífice será realizada 
por 115 cardeais, sendo 
cinco deles brasileiros: 
dom Raymundo Damas-
ceno Assis, 76; dom Odilo 
Scherer, 63; dom Geraldo 
Majella Agnelo, 79; dom 
Cláudio Hummes, 78; e 
João Braz de Aviz, 64.

São aptos a votar 
apenas os religiosos que 
têm menos de 80 anos. A 
participação, segundo o 
Vaticano, é obrigatória. 
A falta só será permitida 
mediante a justificativa.

Todos os eleitores fi-
caram confinados duran-
te todo o conclave. Cada 
cardeal escreve o nome 
do candidato escolhido 
em uma cédula sob a fra-
se “Escolho como sumo 
pontífice” e deposita seu 
voto em uma urna. Os no-

mes escritos nas cédulas 
são lidos em voz alta pelo 
camerlengo. É declarado 
papa aquele que obtiver 
dois terços mais um dos 
votos dos cardeais. Se 
nenhum cardeal receber 
a quantia necessária, as 
cédulas são queimadas, 
uma fumaça preta sai da 
chaminé da Basílica de 
São Pedro e a votação é 
retomada. Se os cardeais 
não chegarem a um con-
senso até o quarto dia de 
votação, uma pausa será 
feita para oração e diálo-
go entre os eleitores.

 A votação se reini-
cia no sexto dia e vai até 
o 12o. Outras pausas são 
feitas no sétimo e décimo 
dia. Após 12 dias e 34 vo-
tações, o sistema muda e 
a escolha passa a ser en-
tre os dois mais votados. 
No entanto, permanece 
o quórum de dois terços.

Conclave para escolha do novo 
papa começa na terça-feira

VATICANO
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Segundo turno do 
Paraibano começa 
amanhã com 3 jogos

BOLSA AtLetA

Sejel divulga os beneficiados
Relação com os 145 
esportistas foi divulgada 
ontem no Diário Oficial

A lista com o nome dos 
atletas selecionados para re-
ceberem o beneficio do Bol-
sa Atleta, foi divulgado no 
Diário Oficial de ontem (8). 
O programa que estava para-
do desde 2010 foi retomado 
pelo Governo do Estado no 
ano passado e vai contem-
plar 145 atletas, em 29 mo-
dalidades esportivas. 

Foi investido R$  
1.300.000,00 oriundo de 
recursos próprios, onde 
cada atleta será contempla-
do com valores que variam 
de um salário mínimo a R$ 
1.500,00. De acordo com 
a Lei 8481/2008, existem 
quatro tipos de bolsas para 
beneficiar os atletas e pa-
ratletas: rendimento inter-
nacional, nacional, estudantil 
e institucional. 

A maioria dos atletas 
beneficiados se enquadra 
na categoria nacional, tendo 
o futebol de cinco, o esporte 
com maior número de atletas 
(20) que vão receber o be-
neficio. Na sequência está o 
handebol (19), handebol de 
areia (19), natação (15), judô 
(11), atletismo (11), goalball 
(11), nado sincronizado (10), 
kung fu (7) entre outros.

O coordenador Brasilei-
ro de Futebol de Cinco, José 
Antonio Ferreira, acredita 
que os atletas do futebol de 
cinco tenham sido contem-
plados, em maior número, 
devido os resultados que o 
esporte tem conquistado. 
“Temos quatro atletas na se-
leção brasileira, que com aju-
da deles trouxemos 3 meda-

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

lhas de ouro nas Olimpíadas 
de Atenas (2004), Pequim 
(2008) e Londres (2012). 
Além disse, com Campina 
Grande conquistamos o 3º 
lugar no brasileiro e 5º com 
João Pessoa”, disse ele.

Com ajuda do Bolsa 
Atleta, o coordenador, espera 
acredita que os atletas vão 
poder respirar uma pouco 
melhor, já que terão condi-
ções de investir o benefício 
em alimentação e viagens 
quando houver competições. 
“Estamos muito felizes pelo 
Bolsa Atleta ter sido retoma-
do”, disse ele. Atualmente, o 
goleiro Daniel Dantas, o cen-
tral Damião Robson e os alas 
Marcos Felipe e Severino Ga-
briel fazem parte da Seleção 
Brasileira. 

Com apenas um atleta 
selecionado no Beach Soccer, 
o presidente da Federação 
Paraibana da modalidade, 

Ailton Cavalcante, nem ima-
ginava que algum atleta do 
Beach Soccer seria benefi-
ciado. “Já havia rumores de 
que não íamos ter atletas do 
Beach Soccer nesta lista, mas 
fico feliz em saber que Die-
guinho conseguiu”, disse ele.

Por telefone, na manhã 
de ontem (8), Diego Gouveia 
mais não sabia que o resulta-
do tinha sido divulgado. “Eu 
não sabia, mas estou muito 
feliz e aliviado porque pas-
samos muito tempo sem este 
incentivo e já estava desi-
ludido. Antes a gente tinha 
que tirar dinheiro do próprio 
bolso para conseguir parti-
cipar das competições e dou 
graças a Deus por mais esta 
conquista”, disse ele.

Dieguinho foi beneficia-
do na categoria internacio-
nal e deve receber o valor 
de R$ 1.500,00. Atleta da 
Seleção Brasileira, as últimas 

conquistas foram os títulos 
na Copa Encarnação e Copa 
Cidade de Assunção. “Estou 
aguardando o início das com-
petições para vestir a camisa 
de algum clube, o meu último 
foi o Palmeiras”, disse ele.   

 De acordo com asses-

soria, o secretário de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel), Tibério Limeira, 
destacou a concretização de 
um dever cumprido e ressal-
tou a seriedade da comissão 
responsável por analisar as 
inscrições. “O pagamento do 
Bolsa Atleta é um compro-
misso do Governo do Esta-
do que está se concretizan-
do. Depois de encerradas as 
inscrições no ano passado, 
a comissão, que é formada 
por membros ligados direta-
mente ao esporte no Estado, 
aplicaram os critérios como 
deve ser a lei, o que mostra 
a seriedade na distribuição 
dessas bolsas”, disse Tibério.

No Diário Oficial estão 
os nomes e as categorias dos 
atletas selecionados que de-
verão procurar a Secretaria 
de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer, localizada na 
Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, 1457, no Bairro dos 
Estados, para assinarem o 
Termo de Compromisso. Os 
atletas deverão ter em mãos 
os seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante de re-
sidência e dados de conta 
bancária para efeito de rece-
bimento do beneficio, caso 
seja menor, além dos docu-
mentos descritos ele deverá 
levar também a documenta-
ção do responsável.

Dieguinho do futebol de areia

Amanda Cavalcante, do judô, teve o seu pleito deferido pela Sejel

As irmãs Marcela e Melissa Marinheiro foram contempladas com a Bolsa Nacional pelo Governo

Nadadores da Paraíba e 
de estados vizinhos participam 
amanhã, em João Pessoa, da IV 
Travessia Master de Natação. 
O evento é realizado pela As-
sociação de Pessoal da Caixa 
Econômica Federal da Paraí-
ba (Apcef-PB), com o apoio da 
Prefeitura de João Pessoa, por 
meio da Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Recreação (Sejer). 
A expectativa da organização é 
que mais de 100 pessoas par-
ticipem da iniciativa. A largada 
dos atletas acontece às 9h, em 
frente ao restaurante Tererê, 
com destino a Picãozinho.

Segundo a organização do 
evento, a travessia não terá um 
caráter competitivo, e ao che-
gar em Picãozinho, haverá um 
intervalo para descanso dos 
participantes. Em seguida, os 
nadadores retornam ao mes-
mo local da largada, perfazen-
do um roteiro de aproximada-
mente três quilômetros.

O evento será aberto ao 
público em geral, não só para 
os atletas de competição, e 
terá toda uma segurança  fei-
ta pela Capitania dos Portos e 
o Corpo de Bombeiros. A tra-
vessia terá também o apoio do 

15º Regimento de Infantaria 
Motorizado, que colocará ho-
mens reforçando a logística da 
travessia.

Por não ser competitiva, 
a organização da travessia li-
berou o uso de palmar e pé de 
pato. Todos os participantes 
que completarem o percur-
so receberão medalhas. Uma 
novidade este ano é que a or-
ganização do evento vai dis-
ponibilizar  catamarãs para 
acompanhantes dos nadado-
res, que farão o mesmo per-
curso dos atletas, a bordo do 
barco.

Travessia Master é a atração
de amanhã no Cabo Branco

As equipes do Beach Soc-
cer paraibano se preparam 
para mais uma rodada da Copa 
Verão 2013 que teve início no 
último final de semana. São 
oito equipes na disputa do tí-
tulo, que atualmente pertence 
à Seleção de Mamanguape.  Na 
abertura da Copa Verão, acon-
teceram quatro partidas com 
vitória para as equipes da Ser-
vicar, Vitória, Mamanguape, 
Gama Menino Jesus. O placar 
foi de 3x1 da Servicar em cima 
do Palmeiras, o Vitória deu 6 x 
5 no Posto 13 de Jacaraú, Ma-
manguape venceu com 3x2 no 

Pitimbu Fênix e o Gama Me-
nino Jesus venceu a Palhoça 
Mirasol por 4x2. “Essa rodada 
foi tecnicamente muito boa e 
esperamos que nas próximas 
disputas o nível cresce ainda 
mais”, disse Ailton Cavalcante, 
presidente da Federação Pa-
raibana de Beach Soccer.

Para este final de sema-
na estão previstas mais qua-
tro disputas, duas no sábado 
e mais duas no domingo. De 
acordo com Ailton Cavalcante, 
no sábado (9) o atual Campeão 
Paraibano, a Palhoça Mirasol, 
vai enfrentar a Servicar e em 

seguida será a vez do Posto 13 
enfrentar Pitimbu No domingo 
(10), Vitória pega o atual cam-
peão da Copa Verão, a equipe 
de Mamanguape e Palmeiras 
vai se confrontar com o Gama 
Menino Jesus.

A competição que teve iní-
cio no dia 2 de março segue até 
o dia 31 com oito times dividi-
dos em dois grupos de quatro. 
Na Chave A, estão Posto 13 de 
Jacaraú, Vitória Esporte Clube, 
Pitimbu Fênix e Mamanguape. 
Já no Grupo B, ficaram Gama 
Menino Jesus, Servicar, Pal-
meiras e Palhoça Marisol. (VB)

Copa Verão prossegue hoje
com realização de dois jogos

Organizadores da Travessia Master estimam que a disputa terá cerca de 100 participantes A equipe da Palhoça Mirassol, atual campeã estadual, vai jogar contra a Servicar na rodada de hoje
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CBAt contra a demolição do
Estádio Célio de Barros no Rio

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de março de 2013

AMADOR

Campanha espetacular!
Como costumo fazer sempre, e já disse isso em 

outras colunas, mais uma vez eu o meu amigo Bruno 
Filho, analisamos tim-tim por tim-tim, toda a campanha 
do Campinense na Copa do Nordeste deste ano. O que 
claramente ficou evidenciado é que mesmo estreante na 
competição a campanha da Raposa foi de fazer inveja 
aos mais tradicionais do futebol nordestino e encher de 
orgulho o nosso futebol.

Nesta coluna escrita pelo Bruno Filho, confesso, ele 
trás a sua opinião com a sapiência de quem tem mais de 
quarenta anos na estrada da bola. 

- Quem me conhece sabe da minha preferência 
clubística que remonta cinquenta anos atrás e está 
depositada na minha cidade natal que é São Paulo. E uma 
das coisas que mais gosto de fazer dentro da minha 
profissão de jornalista é previsões antecipadas sobre 
resultados, claro depois de muita análise e nunca aleato-
riamente. Foi o que fiz, com relação a Copa do Nordeste. 
Faz mais de um mês que falei das finais na Rádio CBN.

Fiquei muito feliz em fazê-lo, pois mantive sempre 
a ideia de que Campinense e ASA foram as duas equi-
pes que mostraram o futebol mais competitivo deste 
renovado torneio. E chegaram. Duas cidades do interior 
do Nordeste, muito aquém dos investimentos que são 
feitos no futebol, mas que passaram por cima de todos 
os problemas e mostraram mais uma vez que, na maioria 
das vezes, futebol se ganha em campo.

A Raposa fez até aqui 10 partidas conquistando 
5 vitórias, 3 empates, sofrendo 2 derrotas. Já o ASA 
também jogou 10 vezes, conquistando 5 vitórias e 2 
empates, sofrendo 3 derrotas. A equipe alagoana primou 
pelas suas boas exibições fora de casa, aonde se utili-
zou dos contra-ataques para surpreender os adversários 
poderosos.

Os dois jogos finais acontecerão nos próximos 
finais de semana, sendo que a primeira partida no Estádio 
Coaracy da Fonseca e a grande final no Amigão. Os crité-
rios continuam os mesmos, o rubro-negro joga por dois 
resultados iguais para ficar com o título pela primeira vez 
na sua história. Esta final permite um complemento de 
comentário de forma crítica e aconselhadora.

As grandes “camisas” do futebol nordestino já não 
jogam sozinhas. É preciso ter planejamento, dedicação 
e decidir as coisas dentro do campo. Não adianta mais 
dizer que time A ou B é campeão disso ou daquilo, que 
essa ou aquela torcida é a maior do Brasil ou a maior do 
Mundo. O que vale é o resultado nas quatro linhas. Com 
números é mais fácil explicar...

A folha de pagamento do Campinense não atinge 
ainda os 200 mil reais. A folha do ASA é parecida. Em 
compensação eliminaram clubes cuja folha ultrapassa 
a casa do milhão. O Sport atinge quase a marca de 2 
milhões de reais. A do Vitória supera essa marca, seu rival 
Bahia atinge quase esses números. Com respeito aos 
dois cearenses se não chega a tanto, passa perto.

É a vitória dos dois emergentes que se portaram 
como “gigantes” dentro do campo. Sob “pau e pedra” e 
comentários tendenciosos e irônicos fizeram o papel de 
David contra pseudos Golias.

Que bom que Campina Grande entendeu o seu papel 
e a torcida raposeira compareceu ao estádio e lotou as 
dependências de sua praça esportiva. Na final, acredito 
que teremos mais gente.

Quanto ao termo “Paraibaca” eu não sei do que se 
trata.  Ouvi falar sobre ele durante os três últimos finais 
de semana, então devo responder que se é aquilo que 
estou imaginando, aqueles que deram esse apelido que-
braram a cara, pois perderam vaga para o único de toda 
a competição que ainda não tem vaga em nenhuma série 
do Campeonato Brasileiro. Sem um segundo semestre 
garantido.

Para concluir: que os comandados de Oliveira Canindé 
continuem com a mesma humildade, padrão de jogo pre-
estabelecido e não se imaginem os melhores do planeta.  

Apenas joguem e garantam esse importante título. 
O Campeonato Paraibano está ansioso pela estreia do 
clube para qualificar a sua disputa ao lado de Botafogo e 
Sousa. Teremos um grande segundo turno.

Apenas um recado para os que eufemisticamente 
desdenharam de nosso futebol... nada na vida acontece 
por acaso, procurem os ralos e cantos de seus quintais e 
certamente encontrarão algo de errado... já que segundo 
vocês seria impossível uma final nestes moldes. E agora? 
aconteceu contra a vontade de muitos. Quem sabe hu-
mildemente poderão acatar como exemplo. Ou não...aliás 
o problema é de vocês.

Com profecia ou não, Campinense chegou lá!

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Dirigentes preparam 
uma manifestação para 
reverter a decisão

A Confederação Brasilei-
ra de Atletismo está amplian-
do as manifestações contra a 
decisão do governo do Rio de 
destruir o Estádio Célio de 
Barros, onde já foram reali-
zadas algumas das principais 
competições de atletismo do 
país. Na próxima semana, vai 
fazer da assembleia geral da 
entidade um grande ato de 
protesto contra a medida.

O Célio de Barros e Par-
que Aquático Júlio Delamare, 
que integram o Complexo 
Esportivo do Maracanã, se-
rão demolidos para atender 
as exigências da Fifa para a 
Copa do Mundo de 2014, se-
gundo representante do go-
verno do Rio.

Eles deverão ser recons-
truídos em outra área, no 
bairro de São Cristóvão. “Se-
rão centros de treinamento 
muito modernos, com aca-
demias, vestiários, ginásios, 
salas de musculação, fisiote-
rapia”, disse o secretário da 
Casa Civil do Estado do Rio 
de Janeiro, Regis Fichtner.

Isso não satisfaz a co-
munidade do atletismo, se-
gundo a CBAt. No seu site, 
a entidade diz ter recebido 
informações de que dão 
conta de que o local que de-
verá ser oferecido em com-
pensação ao atletismo e à 
natação não comporta as 
duas modalidades. “O espa-
ço daria para construir uma 
pista inadequada, jamais 
um estádio. Não é razoável, 
não é admissível”, afirma a 
CBAt.

A entidade reivindica: “A 
expectativa é de que o gover-
no do Rio reverta a sua posi-
ção. Que mantenha o Célio de 
Barros. Ou que, pelo menos, 
construa um estádio de por-
te médio para a modalidade 
que, na Cidade Maravilhosa, 
deu ao país os medalhis-
tas olímpicos José Telles da 

Conceição, Robson Caetano 
e Arnaldo de Oliveira, além 
de uma lista inumerável de 
medalhistas em mundiais, 
copas do mundo, pan-ameri-
canos, sul-americanos. Com 
projeto a ser discutido junto 
à comunidade desportiva e 
com prazo curto de cons-
trução, para evitar prejuízos 
maiores. Não pode ser um 
arremedo de estádio”.

A assembleia geral da 
CBAt será na próxima sexta, 
dia 15. Segundo a entidade, 
estarão presentes atletas e 
ex-atletas, medalhistas olím-
picos e treinadores, dirigentes 
de clubes e de federações esta-
duais e ainda representantes 
da IAAF, a entidade que dirige 
o atletismo no mundo.

Circuito Caixa
Em abril, o Circuito de 

Corridas Caixa estreia no ca-
lendário nacional de provas. 
O local escolhido para a pri-
meira disputa do décimo ano 
da competição foram as ruas 
de Goiânia, no Centro-Oeste 

brasileiro. O percurso de dez 
quilômetros terá a largada 
dada no dia sete (domingo) e 
é considerado uma prova de 
resistência aos atletas pela 
variação altimétrica. São 
dois trechos de subidas, que 
podem se tornar mais difí-
ceis devido ao calor goiano.

Segundo a análise de 
Santiago Ascenço, triatleta 
natural de Goiás, todos os 
corredores precisam tomar 
cuidado com a largada, pois 
a empolgação ao som da bu-
zina pode acabar com muitas 
estratégias. “Logo no início 
temos uma subida de aproxi-
madamente 400 metros. Os 
corredores devem segurar os 
ânimos para não gastar todo 
o gás logo de cara”, explica.

Passado os primeiros 
três mil metros, distância 
que o triatleta detalha como 
tranquila por ser mais pla-
na, os dois quilômetros que 
seguem são estratégicos. “É 
o momento de ganhar algum 
tempo na média. Os dois qui-
lômetros são bem rápidos, 

mas é preciso cuidado para 
não extrapolar na velocida-
de”, afirma.

Já chegando ao trecho 
final da etapa há duas partes 
que precisa ser estudadas. 
Uma delas é uma descida 
íngreme na marca dos sete 
mil metros de prova. Conter 
a empolgação e se manter 
concentrado são os manda-
mentos de Ascenço para evi-
tar uma quebra indesejada. 
“O corredor deve novamente 
tomar cuidado com a veloci-
dade. No meu ponto de vista, 
é o momento de se recuperar 
para os próximos dois quilô-
metros”.

O outro ponto crítico an-
tes da chegada é o nono qui-
lômetro da corrida. Por estar 
desgastado, os atletas podem 
experimentar uma variação 
no frequencímetro e queda 
de ritmo, mas mais uma vez 
ele ressalta que a concentra-
ção deve ser fundamental 
para concluir os dois mil me-
tros finais antes da linha de 
chegada. 

FOTOS: Divulgação

Prova de salto em altura no Estádio Célio de Barros que vai ser demolido para as obras da Copa 2014

Prova de resistência no dia sete de abril vai abrir o calendário do Circuito de Corridas Caixa e a primeira prova será em Goiânia-GO



Clubes com novidades no 2o turno
CAMPEONATO PARAIBANO

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de março de 2013

Auto, Sousa, Treze e 
Nacional se reforçam
em busca do título

Três jogos abrem ama-
nhã o segundo turno do Cam-
peonato Paraibano, que terá 
14 rodadas, com jogos de ida 
e volta envolvendo 8 clubes: 
Botafogo, Auto Esporte, CSP, 
Treze, Campinense, Nacional, 
Sousa e Atlético.  Os jogos de 
amanhã começam às 16h e 
são os seguintes: em João 
Pessoa, CSP e Botafogo, no 
Estádio da Graça; em Campi-
na Grande; o Treze receberá 
o Auto Esporte no Presidente 
Vargas e em Sousa, o Sousa 
estreia na competição contra 
o Nacional.

As disputas valem 2 va-
gas para a fase final da com-
petição, que já tem garanti-
da a presença de Botafogo e 
Treze, classificados por te-
rem sido primeiro e segundo 
lugares respectivamente do 
primeiro turno. A grande no-
vidade do segundo turno, em 
relação ao primeiro,  está nos 
participantes. Saíram Cruzei-
ro e Paraíba rebaixados e en-
traram Campinense e Sousa, 
que estavam representando 
a Paraíba na Copa do Nor-
deste.

Para Botafogo e Tre-
ze, a conquista do segundo 
turno é meramente simbó-
lica, mas ambos lutam para 
terminar na frente um do 
outro, porque conquistará 
o direito de decidir o título 
em casa, caso se enfrentem 
nas finais do Campeonato 
Paraibano. Hoje, o Belo leva 
vantagem sobre o Galo, com 
34 a 32 pontos conquista-
dos e mantém uma inven-
cibilidade de 14 jogos, sem 
conhecer o sabor de uma 
derrota. 

Esta pequena diferença 
o Botafogo quer manter ou 
ampliá-la. "Temos que man-
ter o nível de produtividade e 
motivação do grupo, porque 
este segundo turno terá um 
nível técnico melhor do que o 
primeiro. Teremos aí o Cam-

pinense e o Sousa que virão 
da Copa Nordeste com bons 
times e as outras equipes se 
reforçaram", disse o técnico 
do Botafogo, Marcelo Vilar, 
não descartando a possibili-
dade do Botafogo fazer algu-
mas contratações durante o 
turno.

Para o Galo, o momento 
agora é de ultrapassar o Bo-
tafogo na soma de pontos ge-
rais dos dois turnos, para le-
var vantagem nas finais. Para 
tanto, a diretoria do clube 
contratou quatro reforços:  o 
lateral direito, Thiago Bastos, 
o lateral esquerdo, Branco, 
o meia Palhinha e o volan-
te Paulista. Destes, apenas 
o último ainda não estreou 
ainda, o que provavelmente 
acontecerá amanhã, contra o 
Auto Esporte.

Com o Botafogo e o Tre-
ze já garantidos na fase fi-
nal,  o Campinense aparece 
como o maior favorito para 
conquistar umas das duas 
vagas restantes. A Raposa 
está fazendo uma campa-
nha brilhante na Copa do 
Nordeste e é considerada 
hoje a melhor equipe da 
região, com um elenco de 
grandes jogadores e uma 
comissão técnica acostuma-
da a ganhar títulos.

O Sousa é o que mais 
contratou para esta segunda 
fase do Campeonato Parai-
bano. Depois do fracasso na 
Copa do Nordeste, quando foi 
eliminado, logo na primeira 
fase e sem nenhuma vitória 
na competição, a diretoria re-
solveu investir pesado e trou-
xe oito jogadores para brigar 
pelo título. São eles: Hudson 
(goleiro), Aderaldo e Toninho 
(zagueiros), Rafael Paraná 
(volante), Luciano Fonseca 
“Marreta” e Eraldo (meias), 
Renan Potiguar e Eduardo 
Recife (atacantes). O Dinos-
sauro também substituiu a 
comissão técnica, dispensan-
do o técnico Reginaldo Sousa 
e contratando Flávio Barros.

Atlético  e Nacional pro-
metem que não serão apenas 
coadjuvantes e garantem bri-
gar por uma das vagas para 

a fase final da competição. 
Os dois clubes já iniciaram 
contratações e anunciam 
mais para os próximos dias. 
O Atlético trouxe Paulinho, 
meia que  veio do Ceará e 
Wanderson, lateral direito 
que estava no Naútico. Am-
bos vieram por empréstimo 
até o final do Campeonato 
Paraibano, a pedido do técni-
co Adelmo Soares. O Trovão 
Azul ainda promete contra-
tar um lateral direito, um za-
gueiro e dois atacantes para 
fechar o elenco. Já o Nacio-
nal anunciou o acerto com 
o lateral direito Alisson, que 
já teve uma passagem pelo 
clube em 2005 e já jogou no 
Treze, Vitória da Bahia den-
tre outros. A diretoria está 
tentando a contratação de 
mais um meia, um zagueiro e 
um atacante.

Nesta briga por uma 
vaga para final, corre por 
fora, e com grandes chances, 
o CSP, que terminou a pri-
meira fase como o terceiro 
melhor time do campeona-
to. Para este segundo turno, 
a diretoria do Tigre não fez 
contratações. "Estamos com 
o time certinho, um bom 
elenco e só pensaremos em 
contratar, caso o ataque não 
acerte, como aconteceu em 
alguns jogos, após o emprés-
timo do atacante Soares ao 
Cerâmica do Rio Grande do 
Sul", garante o presidente Jo-
sivaldo Alves , que promete 
um time brigando, inclusive, 
pela liderança do segundo 
turno.

No Auto Esporte, ven-
cida a luta contra o rebaixa-
mento, o técnico Jairo San-
tos quer muito mais neste 
segundo turno. "Já demos 
demonstração que hoje en-
frentamos qualquer equipe 
de igual para igual, e vamos 
lutar pelo título", disse o trei-
nador. O time foi reforçado 
no final do primeiro turno 
com a contratação de alguns 
jogadores que já estrearam, 
e mais dois devem estrear 
amanhã contra o Treze. São 
eles o goleiro Alan e o volan-
te Tércio.

O Centro Sportivo 
Paraibano (CSP) 
mantém o mesmo 
elenco para a disputa 
do segundo turno

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Com uma média de público superior a 
oito mil torcedores por jogo, chega ao fim 
a maior competição de clubes do primeiro 
semestre do futebol brasileiro, a Copa do 
Nordeste.

Em 2013, a décima edição do certame 
voltou a receber a chancela da Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF), além do 
apoio mais acentuado das transmissões te-
levisivas. Na final, dois tradicionais clubes 
da região, que no entanto são do interior.

ASA e Campinense iniciam amanhã, 
em Arapiraca-AL, no Estádio Coaracy da 
Mata Fonseca, a decisão de 180 minutos. O 
jogo da volta está marcado para o próximo 
domingo, dia 17, quando o Estádio Gover-
nador Ernani Sátyro - “O Amigão” vai rece-
ber, talvez, a maior partida de sua história, 
que completou ontem 38 anos.

Temos até aqui 50 dias de competição, 
tendo se passado 60 jogos, com as redes ba-
lançando 153 vezes. Representa uma média 
2,55 gols por partida. A melhor campanha é 
do Campinense, o qual já fez história com o 
melhor resultado da Paraíba no Nordestão. 
A Raposa venceu cinco embates até agora, 
empatando três e acumulando duas derro-

tas. O ataque raposeiro assinalou 13 tentos, 
enquanto a defesa foi vazada nove vezes.

Já o ASA faz campanha semelhante, 
ficando apenas um ponto atrás dos parai-
banos. São cinco vitórias, dois empates e 
três derrotas. 

Independente de quem levante a “Ore-
lhuda Nordestina”, taça do Nordestão, que 
foi inspirada no troféu da Liga dos Campe-
ões da Europa, o certo é que teremos um 
campeão inédito. Das nove competições 
anteriores, o Vitória-BA se sai como maior 
campeão, com quatro taças (1997, 1999, 
2003 e 2010). Bahia (2001 e 2002) e Sport 
(1994 e 2000) têm dois títulos cada. E fora 
do eixo Bahia/Pernambuco, o América-RN 
gritou “é campeão” em 1998.

Agora chegou a vez do interior, como 
asseverou o presidente do Campinense, 
William Simões. “Essa final é mais do que 
merecida, é a decisão com cara de Copa do 
Nordeste. Prevaleceu o que foi jogando no 
campo. Campinense e ASA não chegaram 
aqui à toa”, pontuou.

Pelo menos até 2022, conforme o acer-
to entre CBF e a emissora que transmite o 
torneio, as torcidas do Nordeste poderão 
contemplar, no primeiro semestre, a maior 
e mais charmosa competição do futebol 
brasleiro.

Média de público supera 8 mil
COPA DO NORDESTE

Phillipy Costa
Especial para A União

O Campinense tem levado muitos torcedores ao Estádio Amigão e terá a final em casa

FOTO: Hiran Barbosa/Divulgação
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Jogador é acusado da
morte da ex-amante e 
modelo Eliza Samudio

Goleiro Bruno é condenado 
a 22 anos e 3 meses de prisão

O goleiro Bruno Fernan-
des foi condenado a 22 anos e 
3 meses de prisão pela morte 
da ex-amante Eliza Samudio 
na madrugada de ontem. Do 
total, 17 anos e seis meses 
serão cumpridos em regime 
fechado.

Os jurados considera-
ram o ex-atleta culpado pelos 
crimes de homicídio tripla-
mente qualificado (motivo 
torpe, meio cruel e recurso 
que impossibilitou a defe-
sa da vítima) e ocultação de 
cadáver de Eliza, e sequestro 
e cárcere privado do filho 
Bruninho. Por sua confis-
são, a pena foi reduzida em 
três anos, mas aumentada 
em seis meses por ter sido o 
mandante do crime. 

Já a ex-mulher de Bruno, 
Dayanne Rodrigues do Car-
mo, foi absolvida dos crimes 
de sequestro e cárcere priva-
do da criança que o jogador 
teve com a vítima.

O julgamento começou 
na última segunda-feira (4) 
no fórum de Contagem, na 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. Bruno está 
preso há 3 anos pelo crime. 
Eliza foi morta em junho de 
2010.

Em novembro de 2012, 
o ex-braço direito e amigo 
de Bruno, Luiz Henrique 
Ferreira Romão, o Macarrão, 
foi julgado e, após confessar 
o crime, foi condenado a 15 
anos de prisão (12 em regi-
me fechado).

As condenações não são 
o desfecho da história. Além 
de dois julgamentos de ou-
tros três acusados, marcados 
para abril e maio deste ano, 
novas investigações estão 
em andamento para apurar a 
possibilidade de outros dois 
ex-policiais civis mineiros te-
rem participado do assassi-
nato com Marcos Aparecido 
dos Santos, o Bola.

Depoimento
Na última quinta-fei-

ra, Bruno mudou sua ver-
são dada no depoimento de 
quarta. Perguntado por seu 
advogado Lúcio Adolfo se 
sabia que Eliza iria morrer, 
ele disse que sim. “Sabia e 
imaginava”, afirmou o golei-
ro. “Pelas brigas constantes, 
pelo fato de eu ter entregado 
ao Macarrão o dinheiro.” E 
emendou: “E pelas agressões 
do Macarrão”.

Na última quarta-feira, o 
goleiro admitiu que Eliza foi 
assassinada e teve o corpo 
esquartejado e jogado para 
os cães por Bola. Entretanto, 

o jogador alegou que não ti-
nha conhecimento prévio do 
crime e que a execução da jo-
vem havia sido tramada por 
Macarrão. “Como mandante 
dos fatos, eu nego, mas, de 
certa forma, me sinto culpa-
do”, disse o goleiro.

O ex-atleta do Flamengo 
assumiu que se beneficiou da 
morte e poderia até ter evita-
do que ela ocorresse. “Não sa-
bia, não mandei, mas aceitei”, 
disse, referindo-se ao assassi-
nato. Bruno negou o seques-
tro de Eliza, mas afirmou que 
a jovem se encontrava com 
ele para exigir dinheiro, a tí-
tulo de pensão, pelo fato de 
terem tido um filho.

Entenda o caso
Ex-amante do goleiro 

Bruno, Eliza Samudio desa-
pareceu em junho de 2010 
quando viajou do Rio de Ja-
neiro para o sítio do jogador 
em Esmeraldas, na Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte. Acompanhada de seu 
bebê, filho de Bruno, ela fez 
seu último contato por tele-
fone em 9 de junho. Poucos 
dias depois, a polícia recebeu 
a denúncia de que a jovem 
estaria morta.

Um primo de Bruno, en-
tão com 17 anos, foi apreen-
dido na casa do goleiro, no 
Rio, após a polícia receber 

denúncia de que o rapaz ha-
via participado da execução 
de Eliza. À polícia, ele reve-
lou a participação de mais 
sete suspeitos no crime e 
disse que Bola teria matado 
a jovem. O corpo, no entanto, 
nunca foi encontrado.

O primo de Bruno foi 
condenado a três anos de 
internação pelo sequestro 

e morte de Eliza. No fim de 
2010, a Justiça mineira de-
terminou que Bruno, Macar-
rão, Bola e Sérgio Rosa Sales 
– este último primo do golei-
ro, e encontrado morto em 
agosto de 2012 – fossem jul-
gados por júri popular pelo 
sequestro e morte de Eliza. 
Já Dayanne, Fernanda Gomes 
de Castro (ex-namorada de 

Bruno), Vítor da Silva (casei-
ro do sítio de Bruno) e We-
merson Marques de Souza, 
o Coxinha (amigo de Bruno), 
foram acusados por seques-
tro e cárcere privado.

Além de Macarrão, Fer-
nanda também já foi conde-
nada por cinco anos em re-
gime aberto. Os demais réus 
ainda aguardam julgamento.

Atleta foi considerado culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver 

FOTO: Divulgação

Neymar segue sem reve-
lar qual é o seu provável des-
tino: o Santiago Bernabéu, em 
Madri, ou o Camp Nou, em Bar-
celona. No entanto, o atacante 
sempre deixa a entender a sua 
preferência pelo time do late-
ral-direito Adriano, com quem 
fala constantemente sobre o 
Campeonato Espanhol.

“Ele está me animando 
muito para eu ir com ele”, brin-
cou o jogador, em entrevista à 
‘COPE’. “Ele me fala da Liga e da 
experiência de jogar lá. Sempre 
foi muito amigo meu”, acres-
centou, antes de citar os outros 
companheiros na Espanha: 
“Dani Alves, Filipe Luís, Jonas, 
Diego Alves e Léo Baptistão”.

O camisa 11 do Santos 
também aproveitou para dei-
xar clara a sua fala do último 

dia 3, na saída de campo do 
Morumbi, no clássico com o 
Corinthians. “São coisas que 
estão inventando. Falaram que 
eu disse que iria sair, mas não 
foi isso. Estão equivocados. Foi 
totalmente diferente do que fa-
lei”, garantiu.

Craque do Peixe, Neymar, 
no entanto, não descartou a 
sua saída da Vila Belmiro já na 
próxima janela de transferên-
cias internacionais. “Se eu tiver 
que ir agora, irei. Se for só da-
qui a cinco anos, será só daqui 
a cinco anos. É o meu momento 
e a minha decisão. Quando de-
cidir, vou falar”, revelou.

Ainda com o sonho de jo-
gar na Europa, Neymar finali-
zou com o seu “espanto” pelo 
Barcelona. “Nos últimos anos, 
o Barcelona vem assustando o 

mundo inteiro pelo seu futebol. 
É um dos melhores times que 
existem no mundo. Mas não 
tenho nenhuma preferência”, 
encerrou. Com contrato até o 
meio de 2014, Neymar dava o 
discurso de que permaneceria 
no Santos até o final do víncu-
lo. No entanto, um pré-contra-
to com o clube catalão, como 
aponta a imprensa espanhola, 
pode ser a deixa do atleta de 21 
anos ainda em 2013.

Recentemente, o presi-
dente do Barça, Sandro Rosell, 
confirmou o interesse na con-
tratação do camisa 11, pela re-
comendação pela própria co-
missão técnica. De acordo com 
o mandatário culé, “Neymar 
está na lista de prioridades 
para a próxima janela de trans-
ferências”.

Neymar reafirma a chance de 
sair do Santos ainda este ano

Depois de reunião a portas 
fechadas no Palácio Guanabara, 
realizada na sede do governo do 
Rio, a Fifa divulgou nota oficial 
ontem afirmando que confia na 
entrega do Maracanã no último 
prazo estabelecido pelo gover-
nador Sérgio Cabral (PMDB): 
27 de abril. Na data prevista, 
estipulada esta semana por Ca-
bral, será realizado o primeiro 
evento-teste do estádio antes 
da Copa das Confederações. O 
Maracanã receberá seu primei-
ro jogo da competição em 16 de 
junho, outro no dia 20 e a deci-
são, em 30 de junho.

O secretário-geral da Fifa, 
Jérôme Valcke, voltou na últi-
ma quinta-feira para a Suíça e 
não participou da reunião. Re-

presentando o organismo que 
controla o futebol mundial es-
tavam o diretor geral do escri-
tório da entidade no Brasil, Ron 
DelMont, e o diretor executivo 
do Comitê Organizador Local 
(COL) da Copa de 2014, Ricar-
do Trade. O governador Sérgio 
Cabral também não participou 
da reunião e foi representado 
pelo secretário estadual de 
Casa Civil, Régis Fichtner.

Nenhum dos presentes 
concedeu entrevista; a Fifa so-
mente divulgou um comuni-
cado uma hora após o fim da 
reunião. “Sabemos que não te-
mos um cronograma fácil, mas 
o Maracanã estará pronto para 
receber eventos-teste no dia 
27 de abril. No total, organiza-

remos dois eventos fechados e 
um grande evento para o públi-
co como parte da preparação 
para a Copa das Confedera-
ções”, disse Fichtner à Fifa.

O secretário confirmou à 
Fifa que o amistoso entre Brasil 
e Inglaterra, em 2 de junho, será 
com “capacidade máxima” no 
mais tradicional estádio do país. 
Segundo o diretor do escritório 
da entidade no Brasil, o governo 
do Rio “reiterou seu compro-
misso em concluir a reforma 
do Maracanã na data acordada”. 
“Nós temos agora uma visão 
clara e em conjunto dos reque-
rimentos que envolvem o cro-
nograma da entrega do estádio 
para a Copa das Confederações”, 
disse Ron DelMont.

Fifa diz confiar na entrega 
do Maracanã em 27 de abril

COPA DAS CONFEDERAÇÕES



25A UNIÃO 
GeralJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 9 de março de 2013

Homicídios de mulheres 
têm redução de 8,21%

A redução dos crimes 
contra a vida na Paraíba é um 
dos principais objetivos do 
Governo do Estado no que se 
refere à segurança pública. 
Além da redução de 8,21% no 
número de assassinatos em 
solo paraibano quando com-
parados os anos de 2011 e 
2012, a Polícia da Paraíba tem 
conseguido também diminuir 
a quantidade de mulheres 
vítimas desse tipo de crime. 
Enquanto em janeiro e feve-
reiro do ano passado foram 
contabilizados 27 homicídios 
contra mulheres, no mesmo 
período de 2013 foram regis-
trados 20 assassinatos com 
vítimas do sexo feminino, o 
que representa uma queda 
de 26% no número de ocor-
rências. Em 2011, foram 25 
crimes contra a vida de mu-
lheres no 1º bimestre.

O resultado acompanha 
a tendência já verificada pela 
Secretaria de Estado da Segu-
rança e da Defesa Social no 
início deste ano, quando se 
constatou a redução de Cri-
mes Violentos Letais Inten-
cionais (CVLI) – homicídios 
dolosos e outros crimes do-
losos que resultem em morte 
– quando analisados os nú-
meros de mortes de mulhe-
res em anos anteriores. Em 

2011, foram 146 e em 2012, 
aconteceram 139, uma dimi-
nuição de 4,8%. No último 
ano, 49 dos 223 municípios 
paraibanos registraram as-
sassinatos de mulheres.

Para o secretário da Se-
gurança e da Defesa Social, 
Cláudio Lima, a diminuição 
de CVLI com vítimas do sexo 
feminino está ligada às ações 
preventivas e repressivas das 
Polícias Civil e Militar, além do 
empenho das Delegacias da 
Mulher do Estado em proce-
dimentos contra a ameaça a 
mulheres. “Evitar essas mor-
tes não depende só da polí-
cia. Dessa forma, estamos nos 
articulando frequentemente 
com as Secretarias da Mulher 
e do Desenvolvimento Huma-
no para que seja feito um tra-
balho preventivo e de media-
ção de conflitos”, disse.

Ele ainda ressaltou que 
muitas mortes são causadas 
pelo envolvimento da mulher 
com a criminalidade.  “Temos 
uma grande preocupação com 
esses crimes que são motiva-
dos não só pelos casos de pro-
ximidade, a chamada violên-
cia doméstica, mas também 
pelo envolvimento crescente 
das mulheres com o tráfico de 
drogas”, explicou. 

Em 2012, duas portarias 
importantes foram publica-
das pela Seds para prevenir 
a violência doméstica. O do-
cumento nº 54/2012 deter-
minou que nos casos de cri-

mes de ameaça contra a vida 
ou qualquer crime cometido 
contra a mulher, ainda que 
sem a apresentação de teste-
munhas, a autoridade policial 
deve receber a ‘notícia crime’, 
intimar e inquirir o suposto 
agressor, além de realizar as 
diligências necessárias para 
encaminhar o caso à esfe-
ra judicial. Já a portaria nº 
53/2012 afirma que qualquer 
delegacia de Polícia Civil do 
Estado que faça esse tipo de 
atendimento à mulher deve 
realizar o preenchimento de 
um formulário.

Armas de fogo
No ano de 2011, 108 as-

sassinatos de mulheres tive-
ram como instrumento armas 
de fogo e em 2012 foram 88 
casos, uma redução de 18,5%. 
Armas de fogo e brancas são 
os instrumentos mais utili-
zados pelos agressores para 
esse tipo de crime, de acordo 
com o Núcleo de Análise Cri-
minal e Estatística (Nace). 

O resultado está dire-
tamente ligado ao aumento 
de apreensões de armas de 
fogo na Paraíba. Enquanto 
em 2011 foram apreendidas 
2.179 armas de fogo, em 2012 
foram 2.736, o que significa 
um aumento de 25,5%. Por 
isso, o número de mortes por 
armas de fogo diminuiu 14% 
nos últimos dois anos. En-
quanto no ano passado 1.207 
homicídios foram causados 

Polícia da Paraíba trabalha e 
consegue diminuir o número 
de vítimas em 2013PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito de Assunção, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apresentado 

pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, 
o qual aponta com vencedora do Pregão Presencial No 002/2013, objeto: Aquisição de 04 (quatro) 
Condicionadores de Ar Split Frio de 18000BTUS de 220W, e 02 (dois) Condicionadores de Ar Split 
Frio de 9000BTUS de 220W, para serem instalados na Creche Municipal, através da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Assunção/PB, conforme projeto básico. Vencedor: Rodrigo Feitosa da 
Silva, CNPJ: 13.233.354/0001-28, Valor homologado: Total de R$ 8.960,00 (oito mil novecentos e 
sessenta reais) pelos itens 1 e 2, vide proposta consolidada, Publique-se e cumpra-se. Assunção 
- PB, 27/02/2013.

Assunção - PB, 27 de fevereiro de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de construção 
diversos, destinado as Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 08 de Março de 2013

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO
Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃODOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR 

DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO PARAIBA – AMPRAFA.Com sede na RuaAntônio  Ferreira 
Nunes nº 37, centro – Santa Rita PB.

Será realizada Eleição no dia 20.04.2013 ás 10:00hs.na sede desta entidade, para composição 
da diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes, com a presença em primeira convocaçãode 2/3 dos 
associados, interessados e integrantes das atividades. Não havendo quórum nesta, realiza-se a, no 
mesmo dia e localás 12 horas em 2ª convocação com a presença de 1/3 dos mesmos. Devendo o 
registro de chapas ser apresentado na sede da associação no horário das8:00 as 12:00 horas, no 
prazo de 10 dias a contar da publicação deste aviso. O Edital de convocação da eleição encontra-se 
afixado na sede destaAssociação. Janete Xavier Leite- Presidente da Associação.

Santa Rita, 08 de Março 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
COMUNICADO – ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL No 0003/2013
O Pregoeiro Oficial comunica que ONDE LÊ-SE: Execução dos serviços de transportes diversos, 

destinados as secretarias deste município – LEIA-SE: Execução dos serviços de transportes diversos 
e locação de veículos, destinados as secretarias deste município. Publicado no diário Oficial e Jornal 
A União no dia 22/02/2013. Referente à licitação na modalidade Pregão Presencial n.° 0003/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-1880.
Jacaraú - PB, 04 de março de 2012

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2013
Comunica aos interessados que  a Abertura do pregão presencial n° 024/2013 foi adiada para 

o dia 12/03,no mesmo lugar e horário. 
Nazarezinho - PB, 08 de Março de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013

OBJETO: Aquisição de livros, destinados ao Projeto Municipal de Formação de Leitura do 
município. Data de abertura: às 08:30 horas do dia 20 de Março de 2013. Edital e informações na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 07 de Março de 2013.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2013
OBJETO:  Contratação de serviços médicos especializados na área de psiquiatria, ginecologia 

obstetra, ortopedista, clinica geral e Ginecologistas especialista imagem para exames de ultras-
sonografia com emissão de laudo técnico, para o município, conforme especificações no edital e 
seus anexos.

DATA REUNIÃO: 25 de março de 2013, ás 09:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB,  08 de março de 2013

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA

SIGNOVE TECNOLOGIA S/A
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - AGOE

Data, local e hora: Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (19.12.12), 
pelas 09h30min, realizou-se na Rua Dom Pedro II, 675, Prata, Município de Campina Grande – 
PB, CEP: 58400-565, inicialmente a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - AGO e em seguida, pelas 
10h00min, realizou-se a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE da companhia SIGNOVE 
TECNOLOGIA S/A.

Presentes: Estavam presentes à assembléia, conforme lista de presença, os srs. acionista que 
representavam mais de dois terços das ações com direito a voto, sr. Adrian Lívio Vasconcelos 
Guedes, sr. Andre Felipe de Albuquerque Rodrigues, sr. Danilo Freire de Souza Santos, sr. Diego 
Márcio Oliveira Bezerra, sr. Felipe Barros Pontes, sr. Glauber Vinicius Ventura de Melo Ferreira 
(Diretor-Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro), Sr. José Luis do Nascimento, sr. Kyller 
Costa Gorgônio, sr. Marcos Fábio Pereira, sra. Maria Lígia Barbosa Perkusich (representando a 
AP Enterprise Tecnologia e Software Ltda.), sr. Mateus Assis Maximo de Lima, sr. Raul Fernandes 
Herbster e o sr. Walter Onofre Guerra Filho.

Composição da mesa dos trabalhos: Sra. Maria Lígia Barbosa Perkusich, Presidente do Conselho 
de Administração, presidindo a assembleia; Sr. Walter Onofre Guerra Filho secretário.

Sumário dos fatos ocorridos na AGO: Após a composição da mesa a presidente esclareceu a 
pauta desta AGO, qual seja: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar 
sobre as Demonstrações Financeiras da companhia referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2011; b) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para os exercícios dos 
anos de 2012 e de 2013; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 
de dezembro de 2011 e sobre a distribuição de dividendos. Na sequência, foi dada a palavra ao 
Diretor-presidente da companhia, Sr. Glauber Vinicius Ventura de Melo Ferreira, que justificou que 
em razão da necessidade de ter sido feita uma revisão de toda a documentação legal e dos registros 
contábeis da companhia desde o início de suas atividades, em 2009, só agora foi possível realizar a 
AGO, para, além de prestar contas de sua administração no exercício de 2011, apresentar todas as 
soluções necessárias que foram dadas e tomadas para regularizar a companhia, fiscal, contábil e 
juridicamente. Justificativa que foi acolhida pelos presentes, sem ressalvas. Dando continuidade aos 
trabalhos, foram apresentadas as contas, com o auxílio da Sra. Adrianne Alves Ferreira, contadora 
representante do escritório de contabilidade que assessora a Companhia, que explicou os ajustes 
contábeis realizados para fins de cumprimento da legislação no que tange à reserva, retenção e 
distribuição de lucros e dividendos. 

Deliberações da AGO: 1 – Posto em votação foram aprovadas sem ressalvas, por unanimidade 
dos acionistas aptos a votar, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia referentes ao exercíco social findo em 31.12.11; 2 – Posto em votação foi aprovado, por 
unanimidade dos acionistas aptos a votar, o orçamento de capital para os exercícios dos anos de 2012 
e 2013, conforme o documento “PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL (EXERCÍCIOS 2012 
E 2013) A SER DELIBERADA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA”; 3 – Quanto à destinação a 
ser dada ao lucro do exercício social findo em 31.12.11 e sobre a distribuição de dividendos, foram 
aprovadas, por maioria absoluta de votos, a proposta apresentada pela diretoria no documento 
“PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2011”. 

Sumário dos fatos ocorridos na AGE: Dando início aos trabalhos desta AGE, a Presidente do 
Conselho de Administração, mantendo a mesa dos trabalhos anteriormente composta para a AGO, 
pois em votação as propostas da diretoria quanto ao aumento do capital social da companhia, bem 
como do limite do capital autorizado.

Deliberações da AGE: 1 – Posto em votação foi aprovado, por unanimidade dos acionistas aptos 
a votar, a proposta de aumentar o capital social da companhia dos atuais R$200.000,00 (duzentos 
mil reais), para R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), sem emissão de novas ações, mediante 
capitalização de reservas, conforme o documento “PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL 
SOCIAL MEDIANTE CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS A SER DELIBERADA EM ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA”, sendo aprovada a alteração do artigo 6º do Estatuto Social para fazer 
constar este valor como Capital Social da companhia; 2 – Quanto ao limite do capital autorizado, 
foram aprovadas por maioria de votos (com rejeição do acionista Kyller Costa Gorgônio) a alteração 
para R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) e a consequente alteração do artigo 7º do 
Estatuto para fazer constar este valor do Capital Autorizado.

E não havendo mais nada a deliberar, determinou a Presidente da Assembleia que fosse encerra-
da a assembléia, lavrada a ata pelo Sr. Walter Onofre Guerra Filho, que secretariou a reunião. Após 
a leitura e conferência da ata, esta foi assinada pelo secretário e demais presentes. 

Certifico que as deliberações registradas no presente instrumento constam da ata da ASSEM-
BLÉRIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA da companhia SIGNOVE TECNOLOGIA S/A, 
realizada em 19 de dezembro de 2012, lavrada em livro próprio e devidamente registrada na Junta 
Comercial do Estado da Paraíba – JUCEP.

Walter Onofre Guerra Filho
Secretário da Assembléia

AVISO DE EDITAL RDC

RDC PRESENCIAL CEL/PAC No 06/2013 (CR CGE No 13-002286/2013) - PROCESSO SERHMACT 
No 0170/13 - OBJETO: Contratação das Obras De Implantação do Sistema Adutor de Natuba/
Pb (Sistema de Abastecimento D’água Integrado: Natuba, Umbuzeiro, 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 25/03/ 2013.HORA: 10:00 horas – horário 
local. LOCAL: Secretaria Executiva de Obras do Pac/Sala Da Comissão Especial de Licitação. 
ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. FONES: (83) 
3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 
18 de fevereiro de 2013.

Ricardo Barbosa
Presidente da CEL/PAC

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
(Instituída pelo Ato Governamental nº 2189/2012)

GOVERNO
DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Assunção, no uso de suas atribuições legais. resolve homologar 
os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão 
Presencial no 005/2013, objetivando à Contratação de uma pessoa física ou jurídica para prestar 
o fornecimento de frutas, legumes e verduras para atender a merenda escolar, creche, Programas 
Sociais (peti, projovem e casa da família)  e demais Secretarias deste município, conforme projeto 
básico. e com base no relatório apresentado pelo Pregoeiro, o qual aponta como proponente(s) 
vencedor(es): Antonio R. Guimarães, CNPJ 09.087.805/0001-99, com o valor de R$ 82.040,00 
(oitenta e dois mil, e quarenta reais), (itens de 01 a 25). Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 06/03/2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do município de Assunção, no uso de suas atribuições legais. resolve homologar 

os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão 
Presencial n.º 006/2013, objetivando à Aluguel de veículos para prestar serviço no transportes de 
alunos da zona rural para urbana e vice-versa, visando terem acesso as escolas no município e 
outras atividades, conforme projeto básico, e com base no relatório apresentado pelo Pregoeiro, o 
qual aponta como proponente(s) vencedor(es): Santina M. Balduino (CPF: 576.347.774-04), com 
o valor de R$ 31.460,00 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta reais), item 1. Genival G. de 
Oliveira (CPF: 251.091.974-15), com o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), item 2. José 
R. de A. Couto (CPF: 037.448.364-79), com o valor de R$ 31.460,00 (trinta e um mil, quatrocentos e 
sessenta reais), item 3. Lourinaldo S. Queiroz (CPF: 019.956.974-60), com o valor de R$ 48.400,00 
(quarenta e oito mil e quatrocentos reais), item 4. Thiago A. dos Santos (CPF: 052.798.594-51), com 
o valor de R$ 15.840,00 (quinze mil e oitocentos e quarenta reais) item 5. Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 06 de março de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO – CNPJ/CPF No 08.931.495/0001-84 torna publico que a SUDE-
MA – Superintendencia de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 335/2013 
em João Pessoa, 6 de fevereiro de 2013 – Prazo: 180 dias, Para atividade de: Construção de 
praça pública Na(o) COMUNIDADE MALHADINHA, Município: JERICÓ – UF: PB. Processo: 
2012-005417/TEC/LP-1011

JOAQUIM GOMES NETO – CNPJ/CPF No 11.459.209/0001-34 Torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  a renovação da Licença de Operação.  Para 
atividades de: Comércio Varegista de Combustiveis. Na (o) Rua Hilton Muniz de Brito s/n – Centro 
- Município: Triunfo/PB. Referente ao Processo: 2013-001445/TEC/LO-4878

ALTEX– INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA -  CNPJ/CPF No 06.319.854/0001-11, 
Torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  
a RENOVAÇÃO da Licença de Operação.  Para atividades de: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 
TEXTEIS PARA USO DOMÉSTICOS. Na (o) FAZENDA VITORIA – ZONA RURAL – Município: 
ITAPORANGA /PB. Referente ao Processo: 2013-001434TEC/CADJPJ-087

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Aviso de Chamada Pública no 0001/2013

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar.
O município de Riachão, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação 

torna público aos interessados, a Chamada Pública no 0001/2013, para aquisição de gêneros ali-
mentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para a merenda escolar da rede 
de ensino municipal, em atendimento a Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009, alterada através 
da Resolução nº 25 de 04 de julho de 2012 e suas alterações do Ministério da Educação, para o 
período compreendido entre março a dezembro de 2013. O recebimento da documentação e do 
projeto de venda foi prorrogado para o dia 15 de março de 2013, até as 08:00 horas, no Setor de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Riachão/PB. Maiores informações pelo fone (83)3639-1021. 
E-mail: riachão.licitacao@hotmail.com.

Riachão/PB, 08 de março de 2013.
Marysávio da Silva Lima

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustí-
veis, óleos lubrificantes e Filtros de óleo destinados a atender as necessidades da frota veicular. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-
1021. E-mail: riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 08 de Fevereiro de 2013.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No 00004/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos para o 
Transporte de Estudantes da Rede Municipal e Estadual do Município de Riachão/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3639-1021. E-mail: riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 08 de Março de 2013.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES-
TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3639-1021. Email: riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 06 de Março de 2013
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 00009/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍ-
COLAS COM GRADE ARADORA PARA O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES 
DO MUNÍCÍPIO. DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1021. Email: riachao.
licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 06 de Março de 2013.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

GOMES DE SOUTO E CIA LTDA – CNPJ/CPF No 09.164.120/0001-07 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4931/2012 
em João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 – Prazo: 360 dias. Para a atividade de Construção de 
01 (um) Galpão, para Comércio Varejista de Tecidos, Confecções e Calçados Na(0) – RUA SANTO 
ELIAS, 306 – QD. 82, LT, 467 – CENTRO. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
008605/TEC/LO-4294.

DELMAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF No 13.038.986/0001-30. Torna Público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 414/2013 em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edi-
ficação multi-familiar com 07 unidades habitacionais Na(o) – R. DORISE SOUZA VIANA, QD 152, 
LT 115. GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008510/TEC/LO-4263

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE – CNPJ/CPF No 08.916.645/0001-80 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação nº 481/2013 
em João Pessoa, 28 de fevereiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da 
estrada de acesso entre o Km 96 da BR 101 e a Fazenda Caxitu com 1.700 metros de extensão, 
contemplando também serviços de terraplenagem, drenagem, obras d’artes e sinalização. Na(o) – 
VIA DE ACESSO ENTRE O KM 96 DA BR 101 À FAZENDA CAXITU Município: CONDE – UF: PB. 
Processo: 2013-000655/TEC/LI-1943

ECOSOLO – GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ No  11.955.108/0001- 54, torna público 
que requereu  a  SUDEMA  - Superintendência de  Administração do Meio  Ambiente, a Renovação 
da Licença de Instalação nº 614/2011 – Implantação de aterro sanitário –Campina Grande – PB. 
Processo: 2013-001446/TEC/LI-2031

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2013
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 12h30min no dia 21 de março de 
2013, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2013, para Aquisição de gêneros alimentí-
cios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para 
atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, Rua 
João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 
3345-1072 / 3345-1075

Caturité, 05 de março de 2013.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2013
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 002/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VEICULO 
AUTOMOTOR. Data de abertura: 21/03/2013 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à 
Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3345-1072 / 3345-1075

Caturité, 05 de março de 2013.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2013
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 003/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a locação de veículos automotores. Data de 
abertura: 21/03/2013 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075

Caturité, 05 de março de 2013.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 012/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. 
Data de abertura: 20/03/2013 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de 
Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 07 de março de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 013/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Data de abertura: 20/03/2013 
às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 07 de março de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 014/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 
DO TIPO DIESEL S10 E AGENTE LÍQUIDO ARLA. Data de abertura: 20/03/2013 às 13h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 07 de março de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

Em 2011, 108 
assassinatos de 
mulheres tiveram 
como instru-
mento armas de 
fogo e em 2012 
foram 88 casos, 
redução de 18,5%

por esse tipo de instrumento 
e em 2011 foram 1.410.  

Contagem dos dados 
Os números da Secre-

taria da Segurança e da De-
fesa Social (Seds), por meio 
do Núcleo de Análise Crimi-
nal e Estatística (Nace), tem 
como base uma metodologia 
multifonte de maneira que 
vários órgãos contribuem 
com informações sobre esses 
crimes para a criação de um 
banco de dados único. 

Ao mesmo tempo em que 
a Polícia Militar informa os 
dados preliminares das ocor-
rências, o Instituto de Polícia 
Científica (IPC) repassa ao 
setor a lista de cadáveres pro-
venientes de morte violenta. 
Já a Polícia Civil complementa 
as informações por meio de 
dados de inquéritos policiais.



CPF/CNPJ....: 013233354/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             66,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012183
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013233354/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            615,49
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011929
Responsavel.: RICARDO INACIO CARDOSO
CPF/CNPJ....: 012293576/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            125,12
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012140
Responsavel.: SOUZA, NAVARRO & CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008602914/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            534,43
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012095
Responsavel.: SOUZA, NAVARRO & CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008602914/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            357,71
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012090
Responsavel.: SOUZA, NAVARRO & CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008602914/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            828,44
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012102
Responsavel.: THIAGO DIEGO FERNANDES LEITE
CPF/CNPJ....: 031437004-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            433,81
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012092
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,  09/03/2013
----------------------------------------

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.: FUNCIONAL VEICULOS ESPECIAIS
CPF/CNPJ....: 001523520/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            618,44
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011631
Responsavel.: FRATO CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES L
CPF/CNPJ....: 014113019/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            362,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012223
Responsavel.: FRATO CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES L
CPF/CNPJ....: 014113019/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            362,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012222
Responsavel.: FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA
CPF/CNPJ....: 064930394-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            712,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011365
Responsavel.: FERNANDO FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 668339577-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012194
Responsavel.: MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 176854274-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011893
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013233354/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            248,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012203
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 9 de março de 2013Publicidade
26 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 009/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 
de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 22/03/2013 às 16:00 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Aquisição de Pneus e Acessórios de Forma Parcelada., Cópia 
do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na 
Rua Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: 
no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 08 de Fevereiro de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 010/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 

de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 22/03/2013 às 14:00 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Aquisição de Peças e Acessórios de Forma Parcelada., Cópia 
do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na 
Rua Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: 
no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 08 de Fevereiro de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE CANCELAMENTO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00009/2013

Torna público que a licitaçãomarcada para  às 08:00 horas do dia 26 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para a elaboração 
do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PIGRS e o gerenciamento e execução 
das atividades de limpeza urbana municipal, nos termos das leis federais nº 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, Política Nacional de saneamento básico e a lei nº 12.305 de 2010, que estabeleceu e 
Política nacional de resíduos sólidos, foi CANCELADA. Uma nova data será publicada para sua 
abertura. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35641008.
Poço de José de Moura - PB, 08 de Março de 2013

NELSON LOPES GONÇALVES
Pregoeiro Oficial

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,75
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013460
Responsavel.: OTACILIO GONCALO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 012331697/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            589,23
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013494
Responsavel.: RAYANE DOS SANTOS S LOPES
CPF/CNPJ....: 090881524-70
Titulo......: CHEQUE           R$            360,00
Apresentante: PRO-REDES COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
Protocolo...: 2013 - 011853
Responsavel.: RODRIGO BIONE (KLEIDE MONICA 
MARTIN
CPF/CNPJ....: 013038277/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.070,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011679
Responsavel.: RUBENIGUE BARBOSA FREITAS
CPF/CNPJ....: 010073224-03
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            412,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011829
Responsavel.: VALDY FERREIRA DE MORAES
CPF/CNPJ....: 250867664-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            201,60
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013196
Responsavel.: VALDY FERREIRA DE MORAES
CPF/CNPJ....: 250867664-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            203,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013197
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,  09/03/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 952212394-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013487
Responsavel.: AMARELI COMERCIO E REPRESEN-
TACOES L
CPF/CNPJ....: 014143210/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011295
Responsavel.: EDNA DIAS OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 160868644-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            454,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011846
Responsavel.: JANYELLE NUNES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 082160094-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             15,25
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011941
Responsavel.: JOAO WAGNER LEITE DE SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 013238394/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            403,79
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011490
Responsavel.: JOAO WAGNER LEITE DE SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 013238394/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,33
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011505
Responsavel.: LENILSON FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 929870874-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            982,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013118
Responsavel.: MARIA AUDENICE FERREIRA FIDELE
CPF/CNPJ....: 017032042/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 003/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na Rua 
Alfredo Chaves, s/nº - Centro - Lagoa de Dentro - PB, na sala de reunião da CPL, às 10:00 horas do dia 
22 de março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de transporte de cidadãos residentes na Zona Rural para a sede do município e vice versa, conforme 
itinerário correspondente. Recursos: Próprios do Município de Lagoa de Dentro, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 109, de 
22 de junho de 2009. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter 
maiores esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Lagoa de Dentro - PB, 08 de março de 2013.
ERIVELTON DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Igaracy
AVISO DE RECURSOS SOBRE O PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013

O Município de Igaracy/PB, através de sua Pregoeira, torna publica e para os interessados que 
empresa JOSÉ LEOMAR SANCHO SOUZA ME - MERCIARIA LEOMAR E LIVIA impetrou recurso 
contra o seu descredenciamento, no processo licitatório em epígrafe. Desde já abre o prazo para 
contrarrazão do presente recurso, na forma da legislação vigente no prazo legal. Outros esclare-
cimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy/PB, através de sua comissão 
de licitação na Rua Pedro Lopes Brasileiro s/n, centro, Igaracy/PB.

Publique-se e cumpre-se.
Igaracy/PB, 06 de março de 2013.

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00016/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de três 
veículos novos, 0 km, do tipo passeio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: p.m.itatuba.comercial@gmail.com
Itatuba - PB, 07 de Março de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 027/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 26/03/2013 às 09:00 horas para:

Contratação de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos odontológicos, fisioterápicos e 
audiologicos, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência - FUNAD, 
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-00222-7

                                                                                    João pessoa, 08 de março de 2013.
Jaqueline da Silva Nascimento

Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 042/2013
                    
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 02/04/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de equipamento e mobiliário medico e hospitalar, destinado 
a Secretaria de Estado da Saúde – SAUDE/SES, conforme anexo I do Edital.

                   
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 

de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   
 REG. CGE Nº - 13-00217-9
                                                                                    João pessoa, 08 de março de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público para conhecimento dos interessados, que as sessões públicas de credenciamento, 
entrega e abertura de propostas e documentações, decorrentes dos Pregões Presenciais nos  001, 
002, 003, 004, 005 e 006/2013, ficam adiadas “sine die” em razões de modificações nos termos dos 
Editais. As novas datas serão divulgadas através de publicações na imprensa oficial e em jornal de 
grande circulação. Outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 08 de Março de 2013
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

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

C O M U N I C A D O
Pelo presente vimos informar a V.S.ª que se encontra em 

nossa câmara fria o corpo que em vida pertencera a SEVE-
RINO TRAJANO DOS SANTOS, nacional, 52  anos,pardo, 
encontrado já sem vida em 30/10/2012 no interior de sua 
residência, sito a Rua Pedro Nicodemos, 12, Cicerolândia, 
Santa Rita/PB, tendo demais dados ignorados. Dr. Ivanaldo 
Correia Guedes Diretor do SVO/SES/PB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
QUARTA VARA FEDERAL

EDITAL DE PRAÇA
EDT.0004.000007-0/2013/SC

O Doutor ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU, JUIZ FEDERAL DA 4o VARA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, na forma da lei etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que no 
dia e hora abaixo designado, na sede da Justiça Federal, localizado na Rua Edgard Vilarim Meira, 
s/n, Liberdade, Campina Grande/PB, serão realizadas 1ª e 2ª PRAÇA para venda do(s) bem(ns) 
penhorado(s) nos autos do EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  no 0012078-90.1900.4.05.8201, 
classe 98, movida por/pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF em face de(o)(a) A ELITE ART E 
DOCORACOES SERIG E CONFECCOES LTDA, ITAMIRAM SANTOS DE ALMEIDA, WILLIAM FERRAZ DE 
OLIVEIRA. O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) a quem melhor preço oferecer, não inferior ao valor 
da avaliação. Não havendo licitantes na 1ª data designada, ocorrerá a segunda praça, e o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) a quem melhor preço oferecer, desde que não seja considerado vil 
e pago de uma só vez.

1ª Praça – 04/04/2013 às 09h00.
2ª Praça – 15/04/2013 às 09h00.
BEM(NS): 01 (um) TERRENO 40, inscrição 10.02.256.3.0217.001, Frente (Oeste) com a rua As-

cendino T. de Brito, 8,00m, lado direito (Norte), com Terreno 41 de inscrição 10.02.256.3.0225.001, 
lado esquerdo (Sul), com Terreno 39 de inscrição 10.02.256.3.0209.001, 25,00 m, fundos (Leste), 
com Terreno 24 de inscrição 10.02.256.1.0028.001, 8,00 m, registrado sob nº R-3-43.879 em 
6/5/1994 e AV-4-43.879 em 23/1/1995, às fls. 21 do livro 2/F-I, avaliado(a) em R$ 35.000,00 (trinta 
e cinco mil reais).

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mais precisamente do(a) 
devedor(a)(es)(s) A ELITE ART E DOCORACOES SERIG E CONFECCOES LTDA, ITAMIRAM 
SANTOS DE ALMEIDA, WILLIAM FERRAZ DE OLIVEIRA, na pessoa de seu representante legal, 
Sr(a). CHARLES FÉLIX LAYME, OAB nº 10.073, CURADOR ESPECIAL, que ficam de logo INTIMA-
DOS, vai este Edital afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado pela 
Secretaria da 4ª Vara Federal, aos 28 de fevereiro de 2013, na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba. Eu,  RODRIGO DINIZ SIQUEIRA, Técnico Judiciário, o digitei. E eu,  ALEXANDRE 
MORICONI CORRÊA, Diretor de Secretaria da 4ª Vara, o conferi e subscrevo.

Juiz Federal ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU
Titular da 4ª Vara Federal/PB

CERTIDÃO DE REGISTRO DE LOTEAMENTO URBANO
Certifico autorizado pela Lei e a requerimento verbal de pessoa interessada que revendo o 

arquivo do Registro Geral de Imóveis desta Comarca de Santa Rita, Estado da Paraiba, a meu 
cargo e poder, dele, constatei a matricula de no 10.916, sob no de ordem R-3, em data de 19 de 
Fevereiro de 2013, o registro do Loteamento denominado “NOVO BAIRRO – 2ª  ETAPA”, localizado 
na Fazenda Mumbaba, próximo a Tibiri, distrito deste Município de Santa Rita, Comarca de igual 
nome, Estado da Paraíba, que compreende uma área total do terreno 150.000,00m2; Área verde 
15.000,00 m2; Equipamentos Comunitários 7.785,10 m2; Vias internas 34.192,90 m2, e área  total dos 
lotes 93.022,00 m2; e é composto de: 18(dezoito) quadras, sendo 02(duas) quadras destinadas a 
equipamentos comunitários, sendo “Quadra I”, com 2.987,00m2 e 16 (dezesseis) lotes  residenciais; 
“Quadra II” com 3.512,90m2 e 01 (um) lote destinado a equipamentos comunitários; “Quadra III” com 
3.960,00m2 e 22 (vinte e dois) lotes residenciais; “Quadra IV” com 3.440,00 m2 e 20 (vinte) lotes 
residenciais; “Quadra V” com 3.444,00m2 e 20(vinte) lotes residenciais; “Quadra VI” com 3.463,00m2 
e 20(vinte) lotes residenciais; “Quadra VII” com 3.488,00m2 e com 20(vinte) lotes residenciais; 
“Quadra VIII” com 4.272,20m2 e 01(um) destinado a equipamento comunitários; “Quadra IX” com 
9.640,00m2   e 58(cinquenta e oito) lotes residenciais, “Quadra X” com 9.640,00m2 e 58(cinquenta 
e oito) lotes residenciais; “Quadra XI” com 9.640,00m2 e 58(cinquenta e oito) lotes residenciais; 
“Quadra XII” com 7.600,00m2 e 46(quarenta e seis) lotes residenciais; “Quadra XIII” com 7.600,00 
m2 e 46(quarenta e seis) lotes residenciais; “Quadra XIV” com 7.600,00 m2 e 46(quarenta e seis) 
lotes residenciais; “Quadra XV”  com 7.600,00m2 e 46(quarenta e seis) lotes residenciais; ; “Quadra 
XVI” com 7.600,00m2 e 46(quarenta e seis) lotes residenciais; “Quadra XVII” com 5.520,00m2 e 
32(trinta e dois) lotes residenciais; “Quadra XVIII” com 15.000,00m2 e 01(um) lote destinado a área 
verde, totalizando de 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) lotes residenciais, compreendendo uma 
área total loteadas de 93.022,00m2, situado em zona urbana da seguinte forma: Uma área de terras 
próprias e rurais, desmembrada em menor porção da propriedade denominada “TIBIRI”, medindo 
15,00 (quinze) hectares, neste município e Comarca de Santa Rita PB, pertencentes aos Srs. JOSÉ 
BOLIVAR DE MELO NETO, brasileiro, divorciado, maior, empresário, portador da Carteira de Iden-
tidade sob No 3.233.301 SSP/PE, inscrito no CPF No 536.792.024-15, residente e domiciliado na 
Av. Oceano Indico, 908, apto 201, Intermares – Cabedelo Pb; CELSO JOSÉ CAMPOS MORAIS, 
brasileiro, casado, maior, empresário, portador da CPF:  587.767.704-78 e RG: 3.440.746 SSP/PE 
residente e domiciliado na Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 59. Apto 901, Casa Forte – Recife/
PE; PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO, brasileiro, casado, maior, empresário, portador 
da CPF: 075.369.254-68  e RG: 935.343 SSP/PE, residente e domiciliado  AV. GOV. ARGEMIRO 
DE FIGUEIREDO 2200  APT 302  BESSA , JOAO PESSOA PB; PAULO ROBERTO JACQUES 
COUTINHO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da CPF: 009.171.014-64  e RG: 
2.454.809 SSP/PB, residente e domiciliado  AV. GOV. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 2200  APT 302  
BESSA , JOAO PESSOA PB; GILVAN CELSO DE MORAIS COUTINHO, brasileiro, casado, maior, 
empresário, portador da CPF: 024.405.164-06  e RG: 5.334.433 SSP/PE, residente e domiciliado  
AV. GOV. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 2200  APT 302  BESSA , JOAO PESSOA PB., tudo de 
conformidade com o projeto de loteamento devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal desta 
Cidade, em data de 03 de novembro de 2011; memorial descritivo e demais certidões negativas, 
os quais se acham devidamente arquivados neste Serviço Registral.

Certifico ainda a INEXISTENCIA de quaisquer ônus reais, legais e/ou convencionais, inclusive 
hipotecários, sobre os imóveis objetos da presente certidão.

O referido é verdade dou fé
Santa Rita PB 19 de Fevereiro de 2013.

Mércia de Fátima Souza de Ataide
Oficiala Substituta

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA – CODATA
CNPJ No 09.189.499/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores acionistas da Companhia de Processamento de Dados da 

Paraíba – CODATA, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 20 de março de 2013, 
às 15h (quinze) horas, em sua sede, situada à Rua Barão do Triunfo, 340, nesta Capital, para as 
deliberações constantes na pauta que se segue:

PAUTA
1. Deliberações;

1.1. Aprovação das Demonstrações Contábeis e Balanço da CODATA – Exercício 2012;
1.2. Eleição do Conselho Fiscal da CODATA;
1.3. Eleição do Conselho de Administração da CODATA – Triênio 2013/2016.

2. Outros assuntos de interesse.
João Pessoa, 06 de março de 2013

GEORGE HENRIQUES DE SOUZA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CODATA   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Popular - 
CEHAP para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 12 de abril de 2013, às 10:00 
horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)  Prestação de Contas dos Administradores, exames, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2012; b) Alteração do Capital Social; c) Eleição do Conselho Fiscal e d) Outros 
assuntos de interesse da CEHAP.

        João Pessoa, 07 de março de 2013

EMILIA CORREIA LIMA
Diretora Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL no 016/2013
OBJETIVO:  Aquisição parcelada de material de consumo(expediente e papelaria), destinados 

a todas as secretarias deste município de mãe d’água conforme termo de referencia do edital em 
anexo ABERTURA: 22 de março de 2013  ás 08:00 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter 
o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D 
ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no 
horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB,06 de Março de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL no 017/2013
OBJETIVO: Contratação de profissionais na área de pedagogia, consultoria técnica em assistência 

social, assessoria jurídica, assistente social para atender as atividades do CRAS e CREAS, deste 
município de mãe d’água conforme termo de referencia do edital em anexo ABERTURA: 22 de março 
de 2013  ás 11:00 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado 
de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, 
na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 
hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 06 de março de 2013.

Silvania Soares da Silva
Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL no 018/2013
OBJETIVO: Contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de saúde na parte ad-

ministrativa da Secretaria da Saúde deste município de mãe d’água conforme termo de referencia 
do edital em anexo. ABERTURA: 22 de março de 2013  ás 14:00 INFORMAÇÕES: Os interessados 
poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura 
Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em 
todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB,07 de março de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DAGUA
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL No 015/2013
A Pregoeira Oficial, do município de Mãe D´água, torna publico o resultado do julgamento de 

recurso administrativo, o qual nos termos da lei julgou IMPROCEDENTE a intenção de recurso 
interposta, permanecendo a decisão de INABILITADA: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. HABILITA-
DAS: NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA., DIAGFARMA COMERCIO E 
SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA., FARMAGUEDES COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Os interessados 
poderão obter informações  na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura 
Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em 
todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 07 de março de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: HERACLITO LIBERALINO DA NÓBREGA JÚNIOR.
OBJETO: Contratação de Empresa Destinada ao Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes 

de Forma Parcelada.
VALOR: 504.800,00 (Quinhentpos e Quatro Mil e Oitocentos Reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.00 – Gabinete do Prefeito – 03.00 – Secretária de Administração e 

Finanças – 04.000 – Secretaria de Agricultura – 05.00 – Secretaria de Educação e Cultura - 07.000 
- Secretaria de Assistência Social – 08.00 Secretaria de Infra-Estrutura – Elemento de Despesa - 
3390.30 - Material de Consumo – Tesouro Municipal; (art. 55, inciso V, da Lei nº. 8.666/93).

VIRGÊNCIA: 10 (dez) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
OBJETO: Prestação de Serviços de Coleta de Lixo e Retirada de entulhos da sede e aos arredores 

do Município de São José do Sabugí/PB.
VALOR: 205.997,00 (Duzentos e Cinco Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  08.000 – Secretaria de Infra-Estrutura - Programa de Trabalho 

15.542.3003.2030 Manutenção da Limpeza Pública - Natureza de Despesa 219.3390.39.99.001 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (art. 55, inciso V, da Lei nº. 8.666/93).

VIRGÊNCIA: 10 (meses) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: A Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda.
OBJETO: Contratação de Empresa Destinada a Aquisição Medicamentos do tipo Farmácia Básica, 

Controlados, Material e Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial de Forma Parcelada.
VALOR: 214.273,80 (Duzentos e Quatorze Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Oitenta 

Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.000 – Fundo Municipal de Saúde – Elemento de Despesa - 3390.30 

- Material de Consumo – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal; (art. 
55, inciso V, da Lei nº. 8.666/93)

VIRGÊNCIA: 10 (meses)
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.
OBJETO: Contratação de Empresa Destinada a Aquisição Material Odontológico de Forma 

Parcelada.
VALOR: 114.578,30 (Cento e Quatorze Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Trinta Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.000 – Fundo Municipal de Saúde – Elemento de Despesa - 3390.30 

- Material de Consumo – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal; (art. 
55, inciso V, da Lei nº. 8.666/93)

VIRGÊNCIA: 10 (meses)
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA.
OBJETO: Contratação dos serviços de elaboração de planos de trabalhos e assessoria e acom-

panhamento de projetos junto aos ministérios e secretárias de estado, em todos os pleitos e em 
órgão público para o Município de São José do Sabugi– PB.

VALOR: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais).
VIRGÊNCIA: 10 (dez) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: José Alfredo de Azevedo.
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza de Forma Parcelada.
VALOR: 104.025,70, (Cento e Quatro Mil Vinte e Cinco Reais e Setenta Centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.000 – Secretaria de Educação e Cultura – Elemento de Despesa 

- 3390.30- material de consumo; 07.000 – Secretaria de Assistência Social – Elemento de Despesa 
- 3390.30- material de consumo – 10.000 – Fundo Municipal de Saúde – Elemento de Despesa - 
3390.30- material de consumo – Tesouro Municipal

VIRGÊNCIA: 10 Meses
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2013.

EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: Marli Dos Santos Araújo.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios de Forma Parcelada.
VALOR: 264.813,28, (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Treze Reais e Vinte e 

Oito Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.000 – Secretaria de Educação e Cultura – Elemento de Despesa 

- 3390.30- material de consumo; 07.000 – Secretaria de Assistência Social – Elemento de Despesa 
- 3390.30- material de consumo – 10.000 – Fundo Municipal de Saúde – Elemento de Despesa - 
3390.30- material de consumo – Tesouro Municipal

VIRGÊNCIA: 10 Meses
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente, a decisão do Pregoeiro e da Equipe de Apoio 
exarada no Processo Licitatório n.° 003/2013, (Pregão Presencial n.° 003/2013), que teve como 
vencedor a empresa: WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS, CNPJ N.º 04.182.088/0001-60, 
estabelecido na Rua Manoel Galdino Souto, n.° 196, Centro, Cubatí-PB Cep: 58.167-000, cujo 
valor e de R$ 382.621,27 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte 
e Sete Centavos,.

CONVOCO, através do presente ato, o licitante vencedor, para, no prazo estipulado, comparecer a 
esta repartição a fim de concretizar o fato através de documentos legais, ou em caso de desistência, 
fazer a retirada do instrumento que compõe a proposta.

Cubatí/PB, 07 de Março de 2013.
Eduardo Ronielle Guimarães Martins Dantas

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente, a decisão do Pregoeiro e da Equipe de Apoio 

exarada no Processo Licitatório n.° 005/2013, (Pregão Presencial n.° 005/2013), que teve como 
vencedor a empresa: EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ N.° 07.836.758/0001-03, sediada 
na Rua Felex Araújo, n.° 117, Centro na cidade na Campina Grande - PB, neste ato sendo repre-
sentada pela Sra. Maria José de Morais Travassos (Procuradora), inscrito no RG n.° 1010574 SSP/
PB e CPF n.° 425.670.174-53, cujo valor e de R$ 129.243,50 (Cento e Vinte e Nove Mil Duzentos 
e Quarenta e Três Reais e Cinqüenta Centavos).

CONVOCO, através do presente ato, o licitante vencedor, para, no prazo estipulado, comparecer a 
esta repartição a fim de concretizar o fato através de documentos legais, ou em caso de desistência, 
fazer a retirada do instrumento que compõe a proposta.

Cubatí/PB, 07 de Março de 2013.
Eduardo Ronielle Guimarães Martins Dantas

Prefeito

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 045/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 22/03/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de gêneros alimentícios (carnes e derivados), destinado a Fundação Casa do Estudante 
da Paraíba - FUNECAP, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-00223-6
                                                                                    João pessoa, 08 de março de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00015/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
de higiene e limpeza diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 06 de Março de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial


	Pagina 1
	PAG  2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	PAG 9
	Pagina 10
	PAGINA 11
	Pagina 12
	PÁG  13
	PAG  14
	PAG  15
	PAGINA 16
	POLÍTICAS  17a
	POLÍTICAS  18
	POLÍTICAS  19
	POLÍTICAS  20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PÁG 24
	Pagina 25
	Pagina 26

