
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
24o  Mín.

35o   Máx.
19o  Mín.

37o   Máx.
21o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,955 (compra) R$ 1,957 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,920 (compra) R$ 2,030 (venda)
EURO   R$ 2,549 (compra) R$ 2,552  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

04h41

16h56

2.5m

2.6m

baixa

baixa

22h58

10h39

0.1m

0.1m

l Cendac em parceria com o Senac abre inscrição para cursos profissionalizantes 

l Café em Verso e Prosa acontece hoje à noite no Espório Café,  na capital

l Detran e a BPTran realizam hoje atividades educativas de trânsito em Solânea

l Sambistas Alcione e Jorge Aragão fazem show sexta-feira na Domus Hall

Ano CXX
Número 033

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

Plano Viver sem Limites será 
apresentado para 53 prefeitos

A Secretaria de Desenvol-
vimento Humano apresenta 
hoje o Plano Viver Sem Limi-
tes, que tem foco em ações 
de inclusão social, acessi-
bilidade, saúde e educação 
para pessoas portadoras de 
deficiências. PágInA 4

jornalauniao.blogspot.com
FOTO: Ortilo Antônio

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

Campanha contra 
a obesidade 
infantil é lançada 
em 151 cidades

sAúDe

A “Semana Anual de Mo-
bilização Saúde na Escola” foi 
lançada na Paraíba com o ob-
jetivo de combater a obesidade 
infantil. A ação mobiliza 792 
equipes de Atenção Básica e 
mais de duas mil escolas em 
151 municípios. PágInA 13

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ricardo discute amanhã novo 
Pacto Federativo no Congresso

DEBATE

PágInA  4

PágInA 3

José Octávio e 
os reflexos da 
“Revolução de 30” 
na Paraíba atual

ENTREVISTA

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

O governador Ricardo Coutinho enfatizou, durante a instalação da Comissão da Verdade, que o objetivo do trabalho é contribuir para a construção de uma democracia participativa 

A Comissão Estadual da Verdade foi instalada ontem pelo governador Ricardo Coutinho e vai investigar 
crimes de violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos durante a ditadura militar. 
o trabalho pode esclarecer o desaparecimento de vítimas do regime na Paraíba. PágInA 17

2oCaderno

Raul Córdula abre hoje exposição na Usina Cultural PágInA  5

A Paraíba em busca da verdade

PágInA  14

 Pastor é preso 
em JP acusado 
de estelionato 
e falsificação

Cardeais começam a escolher o substituto de Bento XVI PágInA 9



Quando foi promulgada em 1988, 
a Constituição do Brasil estabeleceu e 
com todas as letras definiu como e em 
que condições deveria se viabilizar o 
chamado Pacto Federativo. Alicerçado 
na distribuição de competências entre 
diferentes entes federados, que têm 
poder de tributar e perceber receitas 
públicas, o pacto tinha como objetivo 
principal, àquela época, a adoção de 
políticas públicas descentralizadas, vi-
sando obviamente atingir parâmetros 
de justiça e democracia que pudessem 
favorecer o combate às desigualdades 
regionais. 

Pois é, esta sonhada igualdade fi-
cou no papel. O pacto federativo, tal 
como proposto na constituinte, expi-
rou. A esta constatação chegam tribu-
taristas, sociólogos e, mais importante, 
gestores públicos como os prefeitos e 
governadores de estados, a exemplo do 
chefe do Executivo paraibano, Ricardo 
Coutinho, para quem a rediscussão de 
um novo pacto é fundamental. 

E é justamente o exame de projetos 
em busca de uma nova relação entre os 
estados federados, que deverá domi-
nar a agenda do Senado Federal nesta 
semana. A pauta contempla assun-
tos como a reforma do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS); compensação a estados; fundo 
de desenvolvimento regional; repac-
tuação de dívidas com a União; solução 
para a ‘guerra’ fiscal; e novo rateio do 
Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal (FPE).

O tema será amplamente debatido 
na Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado, que realiza uma série de au-
diências públicas para debater as mais 
diferentes propostas que estão sendo 
apresentadas. O relatório parcial da 
comissão inclui nove sugestões, sendo 
três propostas de emenda à Constitui-
ção (PEC), quatro projetos de lei e duas 
emendas a projetos já em tramitação. 

Tudo isso evidencia, por exemplo, 
que o Fundo de Participação dos Esta-
dos já cumpriu sua finalidade e preci-
sa de ajustes para alcançar o objetivo 
de promover justiça social. Apesar do 
tamanho do país e das diferenças re-
gionais, a federação tem por objetivo 
manter a unidade nacional. E não custa 
lembrar que na Constituição há duas 
coisas intocáveis no país: a República, 
que trata da liberdade, e a federação, 
que lida com a unidade nacional.

Amanhã, às 11h, os presidentes do 
Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, 
Henrique Alves, acompanhados dos 
líderes partidários das duas Casas do 
Congresso Nacional, receberão os go-
vernadores de 26 estados e do Distri-
to Federal. O objetivo desse encontro é 
definir uma pauta mínima de assuntos 
relacionados ao pacto federativo, que 
deverá ter prioridade no Senado e na 
Câmara. Dessa reunião pode sair um 
texto de consenso sobre o FPE. 

O governador Ricardo Coutinho es-
tará presente e a Paraíba tem muito a 
reivindicar. Não isoladamente para si, 
mas para a federação como um todo. 

Desta vez Paris estava molhada, 
gelada e calada. Muita gente transitando 
pelas ruas, apressada, que o frio está de 
gelar os ossos. Mesmo assim, a cidade 
sorri o seu sorriso de luz. Ninguém esta-
ciona nas ruas para um bate-papo. Gen-
te pra cá, gente pra lá. E eu na mania de 
reflexão fico a imaginar coisas. A vida é 
uma grande incógnita. Cada pessoa um 
enigma desafiando decifração.

Paris! Como esta cidade é panorâ-
mica, aberta, escancarada. Que diferen-
ça de Londres! Londres não tem uma 
paisagem como esta. 

Eis-nos caminhando no frio. A Tor-
re Eiffel também morrendo de frio, sem 
ninguém por perto. Até a grande passa-
rela da cidade, que é a Avenida Champs 
Élysées, está com pouca gente. 

Ora, ora, mas o que é que eu vejo 
agora, dentro da cidade molhada? Um 
cego. Um homem muito bem vestido, 
como se fosse para uma solenidade, 
caminhando com a ajuda de uma ben-
gala. Ia num caminhar reto de quem 
sabia para onde ia. Cego! Cego em Paris. 
Esteja no inverno, esteja na primavera, 
para ele é indiferente. Mas o que mais 

me chamava a atenção era a sua ele-
gante postura. E eu e você com a vista 
boa, ainda reclamando da vida, e com 
esse orgulho besta. Ah, como  às vezes, 
esquecemos de ser gratos à vida...

Mas, para onde vamos com este 
frio? Restaurante! E no inverno todos 
os restaurantes de Paris estão lota-
dos. Germano anuncia que, amanhã, 
estaremos na Ópera de Paris, o Palais 
Garnier, um dos lugares mais elegan-
tes da cidade-luz. E o que é que vai ser 
encenado naquele tradicional teatro? A 
ópera de Ravel, “O menino e os sortilé-
gios”, cujo libreto foi escrito por Colette. 
Que bom ter olhos sadios para ver Paris. 
O homem cego não irá ao Teatro. E para 
onde ele iria, naquele caminhar reto, 
segurando sua elegante bengala? 

Não sei, não. Só sei que o fato me 
impressionou. A verdade é que olhando 
o sofrimento alheio, a gente sofre menos.

E vou terminar a crônica. Basta de 
tantas lágrimas e de tanta chuva. Noutra 
crônica falaremos de coisas mais ale-
gres. Ah, como ficou na minha memória 
aquele homem, sozinho, dentro da noite 
gelada e molhada... Cego em Paris.

 

Editorial

Um
Procão

Rediscutindo o Pacto

Aquele homem...

                           Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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Eu queria falar sobre o filme “O som 
ao redor”, que só vi ontem, mas é um 
filme que exige reflexão - não só para ser 
entendido, mas para ser apreciado. Crônica 
sobre cinema ou qualquer arte é o que 
em jornal se chama de “matéria fria”, pois 
pode esperar pelo redator e o leitor. Há 
matérias perecíveis; outras, não. O que vai 
ocorrer no dia da notícia, por exemplo, é 
perecível.

A maior parte do jornal é perecível. 
Ele é feito de muitas adivinhações. Anun-
cia o evento que está para acontecer e 
tece comentários sobre o que acontecerá. 
Tudo com o verbo no tempo presente: 
“Presidenta chega amanhã”, ou, “Avião cai 
e mata todos”, ou ainda, “Estrela do Mar 
joga partida decisiva”. Em geral, quando 
chega a tarde, o jornal pereceu. A presi-
denta desistiu de vir, o Estrela do Mar está 
jogando sua partida decisiva, transmitida 
pelo rádio e televisão. O jornal é e decíduo, 
ou seja, suas folhas caducam, caem sobre 
as veredas da vida.  

“O som ao redor” fica na geladeira, até 
para eu vê-lo outra vez; entra em pauta um 
assunto mais quente, antes que esfrie. Tra-
ta-se uma reclamação que deveria ir para o 
Procon, municipal ou estadual, ou mesmo 
internacional. O douto Leitor pode calcular 
quantos dias passei tentando transferir um 
valor da minha conta bancária, no Banco 
do Brasil, para uma conta no Bradesco, 
noutro estado? Exatamente dez dias, e não 
consegui. Mas o Banco do Brasil cobrou 
as quatro operações em que o dinheiro 
voltava ao lar paterno, isto é, ao meu bolso. 
Enquanto isso, eu ficava inadimplente 
diante meu compromisso.

Os meios de comunicação são uma 
espécie de Procon. Houve tempo em 
que o jornal, ou o rádio, eram os únicos 

recursos que o consumidor tinha para 
reclamar algum serviço mal prestado, ou 
o descaso da autoridade para com a coisa 
pública. Eis um dos papéis da Imprensa 
nas democracias. Sabe quem está fatu-
rando nacionalmente com essa tarefa? 
Ninguém menos que Celso Russomano. 
Ainda recentemente botou seu programa 
em mídia (detesto essa palavra; um dia, 
explicarei) nacional, à disposição dos 
consumidores mal atendidos. Com essa 
Russomano pode se candidatar a presi-
dente ou suplente de presidente, que vai 
ter uma boa votação. 

Quanto ao BB/Bradesco: eu transfe-
ria o dinheiro pela Internet, a grana ia e 
vinha; transferia pelo BB, prestimosamen-
te atendido, mas o dinheiro voltava. Até 
que os funcionários do BB sugeriram que 
eu sacasse o dinheiro e fosse ao Bradesco 
depositá-lo na conta corrente do benefici-
ário, numa operação à moda antiga, pois 
a via cibernética revelava-se inútil para a 
transação. Essa Russomano deveria saber. 
Será que ele lê A União? É o terceiro jor-
nal mais antigo do Brasil, com 120 anos 
de circulação. Mais antigo que a Folha de 
São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal 
do Brasil e o Globo. Mais antigo que os 
dois Santos, Djalma e Nilton Santos – que 
ganharam o caneco da Jules Rimet para o 
Brasil nos velhos tempos. Outras vezes, 
sem os Santos, o Brasil perdeu. Agora, não 
adianta reclamar, nem a Russomano. Mas 
eu vou reclamar: por que não convocam 
os dois paraibanos, Huck e Durval, para a 
Seleção Brasileira? Huck é um artilheiro, e 
Durval é um zagueiro artilheiro, com mais 
de 60 golos.  Mas o Brasil está com jeito 
de perder a Copa antes de o jogo começar, 
com o atraso nas obras dos estádios. Pode 
perder ainda nos vestiários.

Carlos Romero - caromero@globo.com
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O ministro das Cidades, Aguinaldo Ri-
beiro, tem informado a governadores 
e prefeitos  que é importante investir 
na qualificação dos projetos para 
ter acesso aos recursos do Governo 
Federal. Um projeto bem elaborado, 
segundo ele, reduz o tempo das 
obras. “Temos perdido tempo em ra-
zão da não apresentação de projetos 
ou da apresentação de projetos sem 
qualidade”, disse.  Para o ministro, é 
preciso agilizar o início da execução 
das obras para evitar que o contrato 
expire. Os empreendimentos não ini-
ciados 24 meses após a assinatura do 
contrato ficam inviabilizados. “Esse é 
um dos gargalos que devemos supe-
rar. É preciso empenho dos governa-
dores e prefeitos para avançar neste 
sentido”, alertou o ministro.

O cantor Zé Ramalho recebeu 
alta após permanecer cinco 
dias internado no Hospital 
Samaritano, em Botafogo, 
zona sul do Rio de Janeiro. 
O músico se recuperava de 
uma cirurgia cardíaca reali-
zada no início da semana. O 
cantor foi liberado pelo car-
diologista Maurício Vaisman 
para voltar para casa.

Este é o último ano em que o contri-
buinte declara o Imposto de Renda 
pelo modelo simplificado. A partir de 
2014, a Receita Federal, ela mesma, irá 
preencher a declaração com base nas 
informações fornecidas pelo emprega-
dor. Ou seja, a cada ano, o olho do leão 
vai chegando mais perto e dominador.

Da coluna de Cláudio Humberto: 
“Dois campeões de audiência em 
pesquisas de intenção da votos para 
presidente da República, o senador 
Aécio Neves e o presidente do STF, 
ministro Joaquim Barbosa, andam 
conversando, e muito. Eles se encon-
traram casualmente na noite de Bra-
sília, mas depois as conversas fica-
ram frequentes. Os amigos comuns 
sonham com essa ‘chapa perfeita’ na 
eleição de 2014.”

PROJETOS BONS

ZÉ TEM ALTA

CONTROLE

TABELA

PRAZO ABERTO

AD ETERNUM

A Procuradoria da República, atra-
vés da Portaria Nº 40, de 27 de 
fevereiro de 2013, abriu mais um 
inquérito  para apurar supostas 
irregularidades de recursos na 
aplicação de verbas públicas des-
tinadas ao Centro de Reabilitação 
de Cajazeiras/PB.
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Por enquanto, nas páginas de 
“Olho no Futuro”, ainda não há 
qualquer informação sobre a 
realização de eleição da Mesa 
Diretoria da Câmara Municipal 
de João Pessoa, para o biênio 
2018-2020. Depois da Pás-
coa, quem sabe...

Já está disponível a versão 2012 do Sistema de Informações sobre Or-
çamentos Públicos em Educação. Os municípios  tem até o dia 30 de abril 
para envio dos dados sobre os investimentos feitos em educação no ano 
passado. O Siope é um sistema eletrônico, que tem como função a coleta 
e o acesso às informações sobre o que Estados e Municípios investem na 
manutenção e desenvolvimento do ensino.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



José Octávio
Historiador

Reflexos dos anos 30 
continuam até hoje

Em que obra literária você 
trabalha atualmente?

Tenho uma vida muito atarefa-
da, mas o meu amor pela história, 
artes e cultura transcende a nor-
malidade do meu ser e hoje estou 
me dedicando para editar a 2ª tira-
gem da 10ª edição do livro História 
da Paraíba - Lutas e Resistência, 
que retrata numa linguagem muito 
simples a Revolução de 30, onde a 
Paraíba teve um papel fundamen-
tal não só no nosso Estado, mas 
que também teve certa influência a 
nível nacional. Ele conta a história 
da Paraíba de 1585 até 1992. Par-
ticularmente eu acho uma grande 
obra literária.

Quantos livros você já lançou?
Durante toda minha vida fui 

autor de 30 livros e também pu-
bliquei efetivamente 20 coletâneas 
o que muito me orgulha, porque a 
história corre no meu sangue des-
de criança. Sempre tive uma gran-
de paixão pela história.

Dos seus livros qual o preferido?
Livro é como um filho, sem-

pre gostamos de todos apesar de 
termos certa preferência por um, 
mais no meu caso pela dedicação 
profunda do meu eu quando escre-
vo um livro gosto de todos e todos 
eles tiveram uma excelente aceita-
ção na área cultural da Paraíba, de 
outros estados e até mesmo con-
segui fazer sucesso com alguns em 
outros países.

Qual a base ideológica bra-
sileira e em particular a Paraíba?

Ainda hoje, após 83 anos da 
revolução de 30 somos totalmente 
influenciados pelo movimento da-
quela época porque a sociedade de 
hoje é estatizante e o estado conti-
nua seguindo a luta pela plenitude 
do judiciário, segurança, saúde, 
educação, entre outras, pois naque-
la época o estado “praticamente” 
não existia e o coronelismo man-
dava em todas às áreas impossibi-
litando a sociedade de reivindicar 
seus direitos e se desenvolver. Com 
a chegada de João Pessoa ao poder 
a elite dominadora sofreu um gran-

de golpe e as práticas começaram 
realmente a mudar. Então hoje o 
modelo implantado atualmente é o 
mesmo e tem suas raízes  fincadas 
na revolução e 30.

Como você vê a história po-
lítica, social e administrativa na 
Paraíba?

Respeitando as proporções 
é claro. Vejo que o atual manda-
tário da Paraíba vem tentando a 
todo custo desenvolver o estado 
com obras estruturantes e também 
atraindo empresas para gerar em-
prego e renda, mas devido às bri-
gas e querelas políticas (costume 
antigos), ainda continuamos pati-
nando atrás dos nossos vizinhos 
como Pernambuco, e Rio Grande 
do Norte que, apesar das divergên-
cias políticas conseguiram atrair 
vários investimentos de vulto para 
a sociedade.

E porque a Paraíba ainda 
continua na “lanterna” do desen-
volvimento na região Nordeste?

A briga política do estado 
não é de hoje, e o confronto entre 
o ex-governador José Maranhão 
e o grupo Cunha Lima durante 10 
longos anos deixou o nosso Estado 
paralisado no sentido de desenvol-
vimento. Sempre foi assim e o atual 
governo sofre com esta mentalida-
de ainda hoje dos atuais políticos 
que só vê os seus próprios umbi-
gos. Nos outros estados mesmo 
com divergências os políticos se 
unem para melhorar a qualidade 
de vida da população.

Qual pode ser o diferencial 
neste atual governo?

Tudo. O desenvolvimento da 
Paraíba é a meta. Se conseguir 
unir ou mudar a mentalidade da 
política praticada na Paraíba, o 
desenvolvimento pode chegar a 
todas às áreas mais rápido, mas 
para isto o governador Ricardo 
Coutinho tem que ter muita ha-
bilidade para atenuar a crise po-
lítica de uma forma que agregue 
num só objetivo todo os políticos 
em prol dos paraibanos. Como re-
alizou mudanças em todas às áre-
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EXCLUSIVO

o dia 18 de março de 1940, nascia em João Pessoa José Octávio 
de Arruda Mello, filho do engenheiro agrônomo Arnaldo Vieira 
de Mello, funcionário público, e de dona Otília Vieira de Mello. 
O quarto filho do casal que teve sete, se tornou um dos mais 
conceituados historiadores da Paraíba. Professor e escritor, 
José Octávio é um dinâmico e incansável pesquisador. Estudou 
e lecionou no Liceu Paraibano. Foi professor da Universidade 
Federal da Paraíba e da antiga Universidade Autônoma, hoje 
Unipê. Há mais de 10 anos é professor da Universidade Estadual 
da Paraíba, em Campina Grande.
Apaixonado por história, José Octávio é membro da Academia 
Paraibana de Letras (APL) e ao longo de sua carreira colecionou 
cerca de 50 livros  e coletâneas publicados. De sua autoria 
são cerca de 30 títulos. Na entrevista a seguir, o historiador 
discorre sobre suas obras autorais e como ele vê o cenário 
político e econômico da Paraíba. 

 N
Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

as o protesto contra sua gestão 
não é de se estranhar. A insatis-
fação é grande de alguns setores 
que foram atingidos  pelos cortes 
de privilégios e não se confor-
mam com a situação.

Neste contexto que esta-
mos falando, como você vê o 
jornal A União?

O jornal é um dos mais an-
tigos do país, com 120 anos de 
existência e teve um papel fun-
damental em todos os momentos 
da nossa história, tanto na Para-
íba e propriamente no Brasil. É 
um ícone da cultura, das artes e 
do esporte e já foi o mais impor-
tante veículo de comunicação de 
nossa Paraíba. Atualmente está 
muito bem elaborado técnico, 
gráfico e administrativamente 
porque tem grandes profissio-
nais da área em seus quadros o 
que faz toda a diferença.

José Otávio foi aprovado em vários concursos para a Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB), mas, perseguido pelo regime 
militar, seu ingresso nos quadros da UFPB somente ocorreu em 
1976, no reitorado de Linaldo Cavalcanti, após o aval do então 
chefe do  Serviço Nacional Informação  (SNI) e futuro presidente 
da República, general João Baptista de Figueiredo.

Aposentou-se pela UFPB em 1995. No Unipê ficou de 1971 a 1977, 
quando se afastou para fazer mestrado no Recife. Retornou à facul-
dade em 1997. A trajetória vitoriosa do intelectual do filho de seu 
Arnaldo e de dona Otília inclui ainda funções em todos os governos 
da Paraíba, desde os anos 60, na administração do governador Pedro 
Gondim, até à presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico do Estado da Paraíba  (Iphaep), no governo Cássio Cunha Lima I.

A grande paixão pela história despertou já nos verdes anos 
de sua vida, na escola primária, através da professora Tércia Bo-
navides. Ingressou no Liceu Paraibano, em 1957, e prosseguiu 
com as lições de história, através do mestre Aníbal Moura, se-
gundo José Octávio, um formador de gerações. Na faculdade, 
concluiu Direito em 1963 e História em 1966, tendo como princi-
pais professores Afonso Pereira, Cláudio Santa Cruz, Flósculo da 
Nóbrega, e Aníbal Moura.

Saiba mais
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Em cima da hora

Plano será apresentado a prefeitos
ViVEr SEm LimitES

Governo do Estado promove 
encontro, hoje, das 8h às 
12h, no auditório do MPPB

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, apresentará hoje, 
das 8h às 12h, no auditório 
do Ministério Público, o Pla-
no Viver sem Limites, que 
tem foco na pessoa com de-
ficiência. Estarão presentes 
prefeitos de 53 municípios 
da microrregião de João Pes-
soa e Guarabira, gestores pú-
blicos e representantes do 
Estado da Assistência Social, 
Saúde e Educação. O encon-
tro será conduzido por um 

técnico da Secretaria Nacio-
nal de Direitos Humanos.

O Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência – Viver sem Limite 
ressalta o compromisso do 
Brasil com as prerrogativas 
da Convenção sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiên-
cia, da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), ratificada 
pelo país com equivalência de 
emenda constitucional e aju-
da aos deficientes nas áreas 
da educação, inclusão social, 
acessibilidade e saúde.

Amanhã, também no Mi-
nistério Público, o Plano será 
apresentado à sociedade ci-
vil e às entidades para pes-
soas com deficiência.  

Avanços da Paraíba em 2011

- Entrega de 213 transportes escolares acessíveis; 

- Formação de professores e tradutores-intérpretes em Língua 
Brasileira de Sinais (Libras);

- Realização do Curso Buscando Competências para os educa-
dores;

- Futura implantação de duas Centrais de Libras, uma em João 
Pessoa e outra em Santa Rita;

- Implantação, no município de João Pessoa, do primeiro Centro 
Dia de Referência para Pessoas com Deficiência do Brasil e de 
uma Residência Inclusiva

- Inauguração da segunda Residência Inclusiva do Estado, em 
Santa Rita, até junho de 2013;

- Articulações para que os municípios realizem a adesão ou re-
novação ao Programa BPC na escola.

- Criação do Grupo Condutor para implementar a Rede de Cuida-
dos para as Pessoas com Deficiência;

- Fortalecimento de 17 centros de reabilitação;

- Futura implantação do Centro Especializado de Habilitação e 
Reabilitação, em Sousa;

- Implantação de Oficinas Ortopédicas e Qualificação de odon-
tólogos nos Centros Especializados em Odontologia

As buscas pelo parai-
bano que desapareceu 
ao tentar escalar o mon-
te Aconcágua seguem 
intensivas. Josenildo 
Correia da Silva tentava 
realizar seu sonho, de 
chegar ao topo do ponto 
mais alto das Américas, e 
não foi mais visto desde 
a última quarta-feira (6). 
Agentes da patrulha flo-
restal argentina seguem 
o procedimento de busca 
com caráter de urgência 
até amanhã, com espe-
ranças de encontrá-lo 
vivo. Após a primeira se-
mana de buscas, o ritmo 
da procura deve diminuir.

Apesar de ter sido 
dado como desapare-
cido na quarta-feira, o 
consulado brasileiro em 
Mendoza, cidade mais 
próxima do local das 
buscas, só foi notificado 
pelo comandante-che-
fe do Parque Florestal 
Aconcágua na manhã da 
sexta-feira, 8, dois dias 
depois. De acordo com 
a assessoria de imprensa 

Buscas por alpinista da 
PB seguem na Argentina

EScaLaNDO O acONcágua

do Ministério das Rela-
ções Exteriores, as auto-
ridades argentinas estão 
seguindo todo o procedi-
mento padrão para busca 
de desaparecidos no par-
que. A esposa de Josenil-
do, Alesandra Pereira, foi 
procurada pela reporta-
gem, mas não quis falar. 
Ela está de licença do tra-
balho aguardando notí-
cias das buscas.

O monte Aconcágua 
está a 6.960,8 metros aci-

ma do nível do mar. É o 
ponto mais alto das Amé-
ricas, e também o mais 
alto fora do continente 
asiático. Fica localizado 
no Parque Florestal do 
Aconcágua, na parte ar-
gentina da Cordilheira 
dos Andes, a aproxima-
damente 110 km da ci-
dade de Mendoza, que 
fica a 1.058 km a oeste 
da capital Buenos Aires, 
e a 360 km a sudeste de 
Santiago, no Chile.

FOTO: Arquivo

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Josenildo Correia desapareceu quando tentava realizar sonho

PGR considera 
inconstitucional 
bafômetro para 
penalidades

A Procuradoria Geral da 
República (PGR) enviou pare-
cer ao Supremo Tribunal Fe-
deral considerando inconsti-
tucional trecho da Lei Seca que 
determina a aplicação de me-
didas administrativas, como 
multas, cassação da carteira e 
recolhimento de veículos, aos 
motoristas que se recusarem a 
fazer teste do bafômetro. O pa-
recer chegou ao STF na quar-
ta-feira (6) e foi divulgado pela 
assessoria da PGR nessa sexta 
(8). De acordo com o parecer 
da PGR, assinada pelo procu-
rador Roberto Gurgel, a pes-
soa não é obrigada a produzir 
provas que autoincriminem e, 
com isso punir alguém por não 
ter realizado o teste, pois fere 
o princípio constitucional da 
presunção de inocência.

O parecer do procurador-
geral da República ainda vai 
ser analisado pelo STF, mas 
deve gerar discussões, mesmo 
porque várias pessoas já fo-
ram obrigadas ao teste de ba-
fômetro, levadas à delegacia e 
multadas em R$ 1,9 mil, além 
do recolhimento da habilita-
ção e retenção do veículo. De 
acordo com a nova Lei Seca, 
que entrou em vigor em de-
zembro do ano passado, uma 
Resolução do Contran estabe-
leceu limite de 0,05 miligrama 
de álcool por litro de ar, menos 
do que um copo de cerveja, se-
gundo testes do governo. (C.F)

O diretor-presidente da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa), 
Moacir Rodrigues, vai reunir 
técnicos do órgão para definir 
os locais onde serão instaladas 
as 39 novas estações meteoro-
lógicas. Foi o que informou o 
gerente do órgão em Campina 
Grande, Lucílio Vieira.

A doação das novas esta-
ções foi anunciada pelo pre-
sidente da ANA (Agência Na-
cional de Gestão das Águas), 
Vicente Andreu Guillo, duran-
te encontrou com o presiden-
te da Aesa da Paraíba.

Moacir Rodrigues lem-
brou que ainda não há pre-
visão de quando as Plata-
formas de Coletas de Dados 
(como são conhecidas as es-
tações) vão ser entregues ao 
Governo do Estado, no que 
lembra da sua importância.

As novas estações meteo-
rológicas vão reforçar o moni-
toramento das mudanças cli-
máticas na Paraíba. Segundo 
Moacir Rodrigues, os novos 
equipamentos doados pela 
ANA são de última geração. 
Para se ter uma ideia, cada um 
custa em torno de R$ 30 mil. 
As estações meteorológicas 
são automáticas e permitem 
o acompanhamento das mu-
danças climáticas em tempo 
real. “Elas também vão ajudar 
na realização de pesquisas 
detalhadas sobre a realidade 
ambiental da Paraíba”, disse o 

presidente da Aesa.
O gerente do órgão em 

Campina Grande disse que 
esse reforço é importante 
com a chegada dos novos 
equipamentos. As estações 
permitem a coleta de dados 
das chuvas, da temperatura, 
da pressão e direção do ven-
to e a temperatura do solo 
em três níveis entre outras 
funções meteorológicas.

Atualmente a Aesa pos-
sui 15 estações que colhem, 
armazenam e transmitem 
em tempo real dados am-
bientais. As novas estações, 
segundo Moacir, serão in-
tegradas ao Sistema de Mo-
nitoramento de Situação de 
Riscos, denominado Sala de 
Situação, que funciona na 
sede da Aesa em Campina 
Grande, acompanhando as 
condições do tempo, clima e 
recursos hídricos de forma 
ininterrupta. Diariamente, o 
órgão divulga boletins com 
análise e previsão do tempo 
para toda a Paraíba no site 
www.aesa.pb.gov.br

Aesa vai ganhar novas 
estações meteorológicas

rEfOrçaNDO mONitOramENtO

O concurso da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) confirmou a inscrição 
de 29.616 candidatos para 
as 110 vagas oferecidas pelo 
certame. Os salários variam 
de R$ 1.213,38 a R$ 11 mil. O 
total de inscritos ainda pode 
sofrer alterações, conforme 
informou o secretário de Con-
trole Interno e presidente da 
Comissão Organizadora do 
concurso, Marco Villar.

Segundo a Fundação 
Carlos Chagas, responsável 
pela organização e aplicação 
das provas, a maior concor-
rência é para o cargo de pro-
curador (Ensino Superior), 
que teve 715 inscritos para 
apenas uma vaga. Em segui-
da vem o de assessor técni-
co legislativo (Ensino Médio 
completo) com 364,8 candi-
datos por cada uma das 16 
vagas e cuja remuneração é 
de R$ 1.449,30.

Ao cargo de assistente 
legislativo (Ensino Funda-
mental II completo), que ofe-
rece 71 postos, a concorrên-
cia ficou em 281,7 por vaga. 
Já para o cargo de analista 
legislativo (Ensino Superior 
completo), são 204 candida-
tos para cada uma das duas 
vagas ofertadas. No cargo de 
consultor legislativo (Ensi-
no Superior completo), são 
132,7 candidatos por cada 
uma das 20 vagas oferecidas.

As provas do concurso 
serão realizadas no próxi-
mo dia 7 de abril. Para todos 
os cargos, a prova objetiva 
constará de questões objeti-
vas de múltipla escolha, com 
cinco alternativas. Para os 
cargos de consultor, analista 
e assessor técnico legislati-
vo haverá prova de Redação. 
Para o cargo de assistente le-
gislativo será necessária pro-
va de digitação.

Divulgada concorrência 
do concurso público

aLPB

O governador Ri-
cardo Coutinho e os go-
vernadores dos demais 
estados vão participar 
de reunião com os pre-
sidentes da Câmara dos 
Deputados, Henrique 
Alves, e do Senado Fe-
deral, Renan Calheiros, 
para discutir questões 
federativas que entra-
rão em pauta no Con-
gresso Nacional.  O en-
contro será amanhã, às 
11h,  no Salão Nobre da 
Câmara dos Deputados. 

reunião
Na tarde de hoje, 

os governadores dos 
estados participam de 
uma reunião prévia 
para analisar e pro-
por soluções para as 
questões referentes ao 
novo Pacto Federativo. 
Na pauta estarão as-
suntos como a reforma 
sobre o Imposto sobre 
Circulação e Serviços 
(ICMS), uma compen-
sação aos estados com 
o impedimento de 
adotarem uma política 
de atração de empre-
sas, o Fundo de Desen-
volvimento Regional, 
as novas regras de re-
passe do FPE  e a repac-

tuação das dívidas dos 
Estados com a União. 

Diferenças
O governador Ri-

cardo Coutinho vai 
propor que parlamen-
tares, Governo Federal 
e governadores cons-
truam um novo Pacto 
Federativo que leve 
em consideração as di-
ferenças regionais. De 
acordo com o governa-
dor Ricardo Coutinho, 
“o Brasil precisa viven-
ciar uma repactuação e 
essa ferida ficou muito 
exposta na questão da 
partilha dos royalties, 
que é uma riqueza não 
apenas de três estados, 
mas, sobretudo, do 
povo brasileiro”.

“Precisamos de 
uma pauta que recupe-
re o federalismo, pois 
não é possível que a 
União concentre 70% 
dos recursos e os esta-
dos e municípios con-
tinuem a esperar os 
repasses que são insu-
ficientes. É preciso que 
estados e municípios 
tenham uma parte me-
lhor desse bolo tributá-
rio’’, ressaltou Ricardo 
Coutinho.

Governador vai discutir 
amanhã no Congresso

NOVO PactO fEDEratiVO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A doação das 
novas estações 
foi anunciada 
pelo presidente 
da ANA, Vicente 
Andreu Guillo

Detalhamento

l Consultor legislativo (Ensino Superior completo) – 20 vagas – 
2.655 inscritos – concorrência de 132,7

l Analista legislativo (Ensino Superior completo) – 02 vagas – 
408 inscritos – concorrência de 204

l Assessor técnico legislativo (Ensino Médio completo) – 16 va-
gas – 5.837inscritos – concorrência de 364,8

l Assistente legislativo (Ensino Fundamental II completo) - 71 
vagas – 20.001 inscritos - concorrência 281,7

l Procurador (Ensino Superior) - 1 vaga – 715 inscritos – 
concorrência de 715
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Cia. Argonautas inscreve  
para curso de artes 
cênicas até amanhã
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Exposição que será aberta hoje na Usina Cultural Energisa traz obras 
representativas dos 53 anos de carreira do artista plástico Raul Córdula 

Suzy Lopes inicia hoje 
a temporada 2013 do 
evento, na capital

Vídeo locadoras estão 
se extinguindo aos 
poucos, em João Pessoa  

PÁGINA 7 PÁGINA 8

SARAU POÉTICO FILMES

Trajetória histórica
André Luiz Maia
Especial para A União

Foto: DivulgaçãoFoto: Adriano Franco

Em comemoração aos 10 
anos de existência de sua 
Usina Cultural, a Energisa 
promove dez exposições 
de artistas plásticos parai-
banos que fizeram história 
em sua área de atuação. 
O primeiro convidado do 

projeto 10 Anos – 10 Exposições é Raul 
Córdula, com vernissage da exposição 
Memórias do Olhar, um conjunto de 35 
obras produzidas pelo artista ao longo 
de 50 anos de carreira, a partir das 20h. 
Ela estará aberta para visitação até o 
dia 14 de abril, de terça a domingo, das 
14h às 20h.

O artista foi o primeiro a realizar 
uma exposição individual na Usina 
Cultural Energisa, em 2003, mas foi se-
lecionado, principalmente, por ser um 
artista plástico renomado, ao lado de 
nomes como Clóvis Júnior, Fred Svend-
sen, Flávio Tavares e o curador de sua 
exposição, Dyógenes Chaves. “Me sinto 
muito honrado por ter sido selecionado 
em meio a esses nomes, além de ter 
como curador Dyógenes, que, para mim, 
é um artista excepcionou”, elogiou Raul 
Córdula, em entrevista para A União.

Curador de Memórias do Olhar, 
o também artista plástico Dyógenes 
Chaves classifica Córdula, no texto in-
trodutório à exposição, como um “mul-
tiartista”. “Raul Córdula tem toda uma 
produção pictórica, estética, política, 
poética, sensorial, gráfica, visual, plás-
tica, literária, etc., dedicada não apenas 
aos olhos do observador e que extrapola 
muitas questões propostas pelo sistema 
da arte tal qual o conhecemos desde há 
trezentos anos, pelo menos. Raul vai 
muito além da ideia comum em situá-lo 
apenas como esteta ou pintor, como 
é mais conhecido. Sem dúvida, essa 
constatação de multiartista faz de Raul 
Córdula um raro espécime em nossas 
artes visuais”, afirmou o artista. A ex-
posição da Energisa retrata bem essa 
versatilidade, apresentando 35 obras 
desenvolvidas ao longo dos 53 anos de 
carreira do artista plástico.

São peças guardadas por Córdula 
em seu acervo pessoal, cada uma repre-
sentando um momento da vida artística 
dele. “São obras seminais, de períodos 
diferentes que marcaram o meu traba-
lho e todas se referem à Paraíba. Não 
são obras voltadas para o mercado e 
também não são apenas obras tradicio-
nais, pois a exposição conta com alguns 
esboços e fotografias de referência”, 
explicou. Dentre as obras, destaca-se a 
série de obras ironizando a bandeira da 
Paraíba, chamada Made in PB – Feito em 
Chumbo. Nos verbetes que serão colo-
cados ao lados das obras na exposição, 

textos explicarão como o conceito de 
cada peça surgiu.

No caso da Made in PB, é uma leitura 
irônica da bandeira da Paraíba, a ban-
deira do NEGO, na sua versão Bandeira 
do EGO. O artista homenageia seu avô, 
Vicente Trevas, que era do partido PRP e 
amigo do capitão Zé Pereira, comandan-
te da revolta de Princesa Isabel, na época 
da Revolução de 30. O título da série, 
que também é o título de um quadro, 
se refere à coincidência do símbolo do 
chumbo na tabela periódica ser igual à 
abreviatura de Paraíba: PB.

 Já Santa Córdula se refere à história 
da figura sacra, que, segundo Raul, a 
carrega em seu sobrenome. “Eu conheci 
a história de Santa Córdula há uns dez 
anos, partindo da minha curiosidade 
em saber a história do meu sobrenome. 
Santa Córdula foi uma das virgens que 
acompanhavam Santa Úrsula, princesa 
bretã, em uma peregrinação até Roma. 
Passando pela Alemanha, elas foram 
abordadas pelos Hunos, povo do Orien-
te que dominava a região na época. No 
fim, elas foram atacadas, estupradas e 

decapitadas por seus algozes. “É por isso 
que a figura que desenhei faz menção a 
uma cabeça sangrando”, explicou Raul 
Córdula.

Além disso, o verbete referente à 
Santa Córdula explica que Córdula, nome 
latino que significa “pequeno coração”, 
era o nome de uma ancestral do artista 
que se perpetuou no sobrenome da 
sua família. “Como ela era a matriarca, 
as pessoas conheciam os membros de 
nossa família por causa de Córdula, 
então eventualmente seu nome acabou 
se tornando sobrenome, designando os 
‘filhos de Córdula’”, explicou o artista.

Raul acredita que esses verbetes são 
fundamentais em qualquer exposição 
de arte, sendo uma contribuição impor-
tante para que os visitantes possam ter 
uma experiência mais completa da ex-
posição. “Geralmente, as exposições não 
fazem isso, as pessoas entram em uma 
e saem do mesmo jeito. Esses verbetes 
têm um papel quase didático, para que 
os visitantes entendam um pouco mais 
sobre como concebi essas obras”, disse 
Córdula.

Currículo
Nascido em 1943, na cidade de 

Campina Grande, Raul Córdula fez sua 
primeira exposição na Biblioteca Pública 
de João Pessoa, em 1960, com apenas 
18 anos. Foi diretor de Artes Plásticas 
do Departamento Cultural da UFPB, 
entre 1963 e 1965, diretor fundador do 
Museu de Arte Assis Chateaubriand de 
Campina Grande, em 1967 e diretor de 
Desenvolvimento Artístico e Cultural da 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), entre 1997 e 1998.

Fora da Paraíba, integrou e presidiu 
o Conselho Municipal de Cultura do Re-
cife por dois anos até 2004 e coordenou 
a implantação do Salão MAM Bahia de 
Artes Plásticas, em Salvador, no ano de 
1994. É membro da Associação Brasi-
leira de Críticos de Arte (ABCA) e da 
Associação Internacional de Críticos 
de Arte (AICA). Além disso, escreveu 
os livros Os Anos 60: Aspectos das 
Artes Plásticas na Paraíba, Almanac, 
Fragmentos, Caminhos de Pedra, Te-
reza Costa Rêgo e, mais recentemente, 
Memórias do Olhar. 

Raul Córdula é quem vai abrir o projeto 10 Anos 
- 10 Exposições da Energisa, no qual mostrará 
35 obras, a exemplo da Santa Córdula (acima)     
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Vivências

O Brasil vinha de períodos presidenciais, em que 
os problemas do Nordeste não foram refletidos. Em 
1918/22 o país teve em sua chefia Epitácio Pessoa, 
que deu ênfase para a região esquecida, com a im-
plantação de um sistema hídrico, para amenizar a 
falta de água, nas zonas de invernia fraca ou incons-
tante.

Está consignada ao seu governo, a construção de 
205 açudes nos Estados nordestinos, onde as chuvas 
são mais escassas. A realização de obras de combate 
às secas, contou com mil (1.000) km de ferrovias, 
terraplanagem para estradas, açudes, escolas, prédios 
para os Correios e Telégrafos.

Findo o governo do paraibano de Umbuzeiro, o 
plano fora suspenso por seu substituto Artur da Silva 
Bernardes, e os saques ao material ocioso estão regis-
trados em A Paraíba e Seus Problemas, que informa 
ao presidente que se despedia do poder, o bem imen-
so que fizera a sua terra.

O mineiro de Viçosa (MG) descontinuou o plane-
jado anteriormente, com grande prejuízo para os co-
fres públicos, em face da pilhagem, e outras circuns-
tâncias. Sua administração fora marcada por revoltas 
armadas, derivadas da crise econômica e conflitos 
políticos, atribuídos, em parte, à falta de pulso do 
governante.

A ascensão seguinte com a eleição de Washington 
Luiz foi pior para a Paraíba. Adversários do presiden-
te João Pessoa, receberam do governo central, para os 
serviços de emergência (açudes e estradas), vultosas 
verbas que eram divididas com o levante de Princesa.  
Para os revoltosos foram enviadas armas e munições 
para rechaçar a defesa do presidente João Pessoa, na 
luta contra os insurretos. Para os paraibanos à con-
tenda fora atribuído um atraso de muitos anos...

O programa da Aliança Liberal que Carlos Pres-
tes a ele não se aliou, por considerá-lo “anódino”, no 
entanto tinha notável significância, no entendimento 
dos aliancistas, pelo volume de vantagens, com vistas 
a população e ao campo árido.

Com a vitória da Revolução de 1930 assumiu 
a chefia da República o gaúcho Getúlio Vargas, um 
amigo da Paraíba. Na seca de 3 anos (1930/32) o 
Nordeste ardia em chamas. Para apagar a labareda o 

Ministro de V.O.P. José Américo de Almeida, retomou 
a reconstrução dos reservatórios abandonados, há 10 
anos, e construiu outros na Paraíba, Rio G. do Norte e 
Ceará, os Estados mais atingidos pela inconstância da 
pluviometria.

Em 2006 esteve entre nós, o presidente Luiz 
Ignácio Lula da Silva, em campanha por sua reelei-
ção.  No palanque do Parque Solon de Lucena afirmou 
que faria a transposição.  E iniciou. Ocorrências que 
fogem ao nosso conhecimento têm influído no atraso 
da execução final, o que conspira contra o realizado, 
em especial os canais de cimento.

No mapa elaborado para a Paraíba, o Curimataú 
ficara de fora.  É uma zona seca que, nos anos de 
chuvas regulares, assusta pela fertilidade do solo, 
porém, no ano seco sofrem com a sede pessoas e 
animais. A informação para a exclusão do vasto 
território do traçado original, foi seu custo finan-
ceiro. Não há aceitação para a maldade, que não 
encontrou uma só voz, no Poder Legislativo, nem 
na imprensa, para rechaçá-la. Anote-se o desinte-
resse das autoridades de então, dos políticos, dos 
que deviam lutar pela água que se desperdiça, pois 
tem sua decantação no mar...

A Nação tem tomado empréstimos a paises 
estrangeiros, sob contrato de pagamento prolonga-
do e jamais foi acionado, pela delonga! Em 1932, o 
governo de Getúlio Vargas, numa transação de crédito 
normal, adquiriu na Inglaterra, libras esterlinas, para 
dar curso às construções, e no fim de 20 anos o débi-
to estava saldado.

Nos últimos dias os jornais da terra transcreve-
ram o apelo que fez Ricardo Coutinho à presidente 
Dilma, de inserção do “Sistema do Curimataú” no tra-
çado em execução. Se não for uma complementação 
do que já existe, que seja um convênio entre o Estado 
e o PAC que será bem-vindo. Considerando-se que 
água é um liquido sem sucedâneo, o que for feito para 
segurá-la está de bom tamanho.

Inaugurado o hospital de Oncologia em Patos, que 
poupará sertanejos de uma viagem desconfortável, 
em ambulâncias vencidas pelo desgaste material, o 
governador pode esperar a coroa que Santo Ambro-
sio prometeu a quem trabalhasse pelo povo.   

Apartamento revirado, garra-
fas vazia de bebidas, embalagens 
de medicamento, e marcas de san-
gue. O cenário da morte do cantor 
e líder da banda, Charlie Brown 
Jr. E que droga de morte.  Você 
escuta o que eu escuto? você gosta 
do que eu gosto? por isso leva 
meus ídolos como Cazuza, Renato 
Russo, John Lenon, 
Airton Sena... E mui-
tos outros.

O motivo? Fala 
em depressão, 
solidão, overdose. 
O que realmente 
aconteceu? tal-
vez eu e ninguém 
nunca saiba. O 
que sei é que não 
existe coisa mais 
triste que se sentir 
só mesmo estando 
rodeados de pes-
soas que poderia 
ajudar, que tiveram a chance de 
passar uma palavra amiga... e 
não o fizeram.

“Chorão” deixa a vida e 
entra para a galeria dos ídolos 
imortais de uma geração que 
o admirava pelo seu jeito de me-
nino, skeitista, cantor expressa-
va se através das composições 

das letras de suas musicas dizia 
que um homem quando está 
em paz não quer guerra com 
ninguém, realmente quando 
estamos em paz encontramos 
motivos para transformar o 
que nos é desagradável em algo 
desejável. Talvez “Chorão” tenha 
sentido esse desejo e não soube 

como fazer segurou 
as lágrimas. “Lidei 
com coisas que eu 
jamais entenderei, 
ah! Se eu pudesse 
estar em paz me 
livrar do pesadelo de 
vê-lo nesse estado e 
não poder ajudá-lo, 
não mas triste é não 
poder mudar, porque 
está tão revoltado ir-
mão? Ouvi dizer que 
só era triste quem 
queria”...

Chorão se viu só 
em meio a uma multidão que o 
venerava mais não o completa-
va. Faltava algo mais. Talvez um 
amor que fosse correspondido 
em seu novo mundo, “como se 
o silêncio dissesse tudo, o senti-
mento bom que me leva pro teu 
mundo a vontade de te ver já é 
maior que tudo não existe dis-

tâncias no meu novo mundo tipo 
coisas da sétima arte aconteceu 
sem que eu imaginasse sonho de 
consumo cantar na sua festa vem 
dançar comigo aproveita e me se-
qüestra amor vagabundo, intenso 
ou muita pressa não sei como ter-
mina mas sei como começa...”

Como Chorão mesmo dizia 
“A vida é feita de atitudes nem 
sempre decentes não lhe julgam 
pela razão, mas pelos seus antece-
dentes...” O Brasil todo chora sua 
morte e ainda tem pessoas com 
pensamentos tão pobres e precon-
ceituosos como a de um jornalista 
que escreveu em seu Twitter que; 
“O Brasil não perdeu um profis-
sional e sim um drogado.” Acho 
que a intenção desse senhor  era 
aparecer, e se aproveitar de uma 
situação tão triste, para a música 
brasileira e para inúmeros jovens 
que tinha o Chorão como um ído-
lo.... O que ele fazia ou deixava de 
fazer com sua vida era problema 
dele não seu. 

Chorão e o Charlie Brown 
Jr, é a prova de que o rock não 
morre jamais, vão os ídolos e 
surgem outros movidos pela 
influência que fica de herança 
dos que também a morte os 
levou. 

Bêbados na praia

O Sistema Curimataú

Ouvir dizer que só era triste quem queria 

Como Chorão 
mesmo dizia 
“A vida é feita de 
atitudes nem 
sempre decentes 
não lhe julgam pela 
razão, mas 
pelos seus 
antecedentes...”
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Artigo

Domingo, sete da manhã, nas proximidades do 
Hotel Tambaú, ao meu encontro caminhava um casal 
de turistas, tapando as narinas. Fiquei intrigado com 
aquela atitude e os abordei:

- Desculpem-me, mas é o mau cheiro do Merca-
do de Peixes que os incomoda?

- Não só isso, senhor, mas também a fedentina 
provocada por esse monte de bêbados que estão no 
calçadão. Isso é uma vergonha!

Só então me dei conta desses dois problemas. 
O Mercado de Peixes foi construído com as me-
lhores intenções, aparentemente é limpo, porém, 
nos finais de semana exala um odor insuportável, 
proveniente, talvez, da falta de limpeza dos restos 
ali acumulados.

Caminhando um pouco mais, observei a quan-
tidade de pessoas descompromissadas, bebendo e 
fumando às sete horas da manhã, gritando e profe-
rindo palavrões. Restos de comida são disputados 
por cães famintos. Alguns casais arriscam abraços 
e beijos, sob os aplausos da plateia. Nada contra os 
bêbados! No entanto, é preciso que as autoridades 
tomem uma providência, para que aquele recanto 
de praia, hoje tão bonito, não se transforme num 
“favelão”.

Nesses meus anos de caminhada à beira-mar 
sempre vi pessoas bebendo logo ao amanhecer. Mas 
o problema é que os frequentadores daquela área 
precisam de ajuda, de tratamento. São doentes al-
coólicos, boa parte deles já em adiantado estado de 
alcoolismo, cuja tendência, como dizem os estudio-
sos, é o “fundo do poço”.

Observei também mulheres (várias) em adian-
tado estado de alcoolismo. E não venha alguém 
justificar, alegando que tudo isso é decorrente das 
“farras” do sábado e do domingo. Não! Em todos os 
dias da semana se observa aquele grupo (menor do 
que nos finais de semana) a falar alto, soltar pala-
vrões e pedir dinheiro aos caminhantes.

Deste cantinho de jornal faço um apelo às auto-
ridades do Governo do Estado, da Prefeitura Munici-
pal, do Poder Judiciário e do Ministério Público para 
que, em conjunto, façam um mutirão para ajudar 
àquelas pobres pessoas doentes. Eles não estão ali 
porque acham bonito ou para afrontar a lei e a or-
dem. O de que elas necessitam, na sua maioria, é de 
apoio social e psicológico, de uma mão amiga que as 
conduza a uma clínica ou a um Grupo de Alcoólicos 
Anônimos. Elas não estão ali para envergonhar, para 
fazer bagunça, para agredir ninguém.

Se não for tomada uma providência, com certa 
urgência, aquele recanto paradisíaco, que ficou 
muito melhor depois da retirada das barracas sujas 
e impróprias, poderá se tornar um recanto sujo, 
inóspito e que, ao invés de atrair os turistas, os 
espante. Não deixem, senhoras e senhores dos ór-
gãos acima mencionados, para tomar providências 
tardias, como está fazendo agora o governo de São 
Paulo, internando compulsoriamente os viciados 
em crack. 

Cuidado com o facebook
Tudo o que você disser no facebook poderá 

ser - e será - usado contra você em um tribunal. Essa 
é a advertência que os advogados dos EUA estão 
fazendo com maior insistência a seus clientes. Os 
sites genericamente denominados de “redes sociais” 
parecem inofensivos. Mas vêm se tornando uma 
fonte considerável para investigações de todos os 
tipos - e um espaço digital, em que muitos usuários 
produzem provas contra si mesmos, pelo que escre-
vem e pelas imagens que postam em suas páginas. O 
blog especializado Lawyers.com traz, esta semana, 
diversos registros sobre casos de poligamia, nudis-
mo, desobediência a regras de guardas de crianças, 
situação econômica e patrimonial etc. que tiveram 
suas verdades derrubadas depois que o facebook 
revelou outras verdades.

Outra do facebook
Tudo pode ter seu preço. Desesperado para ti-

rar seu filho de 14 anos da frente do computador 10 
horas por dia, um estadunidense ofereceu US$ 200 
para que ele desativasse a conta no facebook. Um 
contrato foi impresso e assinado pelos dois. O jovem 
está cumprindo a sua parte. 

Duas frases
De José Henrique Reis Lobo, do PSDB, ex-secretá-

rio do governo José Serra, relacionando a sucessão de 
Bento XVI à conduta do petista como ex-presidente: 
“Lula não aceita ser Papa porque já se acha Deus. E, 
como Terceira Pessoa da Trindade, pretende inspirar 
os cardeais no conclave”. 

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Vasconcelos



Retorno do Café em Verso e Prosa 
acontece hoje, no Empório Café

Sarau
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Roteiro

Muita poesia com música 
eletrônica abrem a tempora-
da de 2013 do Café em Verso e 
Prosa, intitulado na versão de 
hoje de Avia Rose, que acontece 
no Empório Café, a partir das 
20h30, com entrada gratuita. Sa-
rau realizado mensalmente, des-
de 2005, e organizado pela atriz 
Suzy Lopes, traz essa noite, além 
da anfitriã, as performances de 
Raquel Ferreira, Pedro Fidélis 
e Ana Valéria, recitando poetas 
diversos, em paralelo com a dis-
cotecagem improvisada do DJ 
Rick Mala. O projeto expõe ainda 
os desenhos do artista plástico 
campinense Wênio Pinheiro, 
que traz, em sua poética visual, 
a vida na sua celestial inferna-
lidade do choque entre formas 
humanas e fantásticas. Após as 
performances de abertura, o 
evento tem como proposta dei-
xar o microfone livre para o pú-
blico recitar poesias autorais ou 
de seus poetas preferidos.   

O primeiro sarau do ano 
encerra as atividades na atual 
sede do Empório Café, que a 
partir do próximo final de se-
mana reabre em outro espaço, 
localizado na mesma rua, Cora-
ção de Jesus, no primeiro andar 
do prédio de número 145. Hoje, 
além de ser a despedida dessa 
sede e do retorno do sarau Café 
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Amores plurais: quadrinhos 
e homossexualidade

A Editora Marca de Fantasia tem promovido anualmen-
te um concurso de tiras com o objetivo de estimular a pro-
dução e dar visibilidade aos novos autores. O projeto gerou 
duas edições do álbum GAG, uma em 2009 e outra em 2011. 
Em 2012, os selecionados no concurso do ano anterior fo-
ram publicados na revista Maria Magazine, voltada ao humor 
em tiras.

Ainda em 2012 realizou-se nova versão do concurso, 
focando nos quadrinhos de temática homossexual. Partici-
param autores de tiras e histórias longas, abordando várias 
expressões da homossexualidade, como gays, ursos, lésbicas 
e transsexuais, seus problemas, conquistas e afirmação. 

A seleção das HQ publicadas neste álbum foi feita por 
pesquisadores do grupo Imaginário!, ligado ao Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da UFPB. Após a leitura de 
todos os trabalhos, onde cada avaliador apresentou suas es-
colhas, as HQ selecionadas foram as que figuraram na lista 
de pelo menos três, considerando a pertinência ao tema do 
concurso, a originalidade da arte e a clareza narrativa. Foram 
inscritos 23 trabalhos originários de São Paulo, Pernambuco, 
Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, Alagoas, 
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, além de Portugal  
e Argentina.

Todos os quadrinhos trouxeram uma visão afirmati-
va da homossexualidade, alguns com crítica à homofobia, 
outros com lirismo ou tom didático. Os traços variaram do 
cartum, sobretudo nas tiras, ao realista, nas histórias mais 
longas, bem como o mangá. Um trouxe um traço estilizado e 
versos inspirados em literatura de cordel. 

O concurso atingiu plenamente seu objetivo, de fomen-
tar a discussão e a produção artística sobre as relações entre 
o mesmo sexo, expressas em histórias em quadrinhos. Cons-
tatou-se que há interesse e liberdade criativa para abordar a 
questão, faltando, contudo, a atenção do meio editorial. 

15 trabalhos foram selecionados, alguns de dupla ou 
grupo, a maioria de autores individuais. Não houve a escolha 
da melhor obra, pois não era essa a intenção. Ressalte-se a 
importância da participação de todos, que se engajaram com 
entusiasmo na proposta do concurso; mesmo os não sele-
cionados tiveram seus trabalhos indicados por alguns dos 
membros do grupo, o que demonstra a qualidade e a sensi-
bilidade das obras.

Estação Cabo Branco oferece 
oficinas artísticas e educativas 

Artesanato, música e teatro são as áreas em que 
a Estação Cabo Branco, localizada no bairro Altiplano, 
em João Pessoa, está oferecendo, durante este mês de 
março, oficinas gratuitas, a exemplo de customização de 
chapéus, flauta, técnicas de desenho e expressão corpo-
ral. O objetivo da iniciativa, que não tem restrição nem 
requer inscrição prévia, bastando comparecer, sendo 
em homenagem às mulheres, é o de transmitir conhe-
cimento aliado à arte. As atividades ocorrem na Sala de 
Práticas Educacionais, ao lado do estacionamento. Mais 
informações pelos fones 3214-8270 ou 3214-8303. 

A Casa das Artes 
Visuais (CAV), localizada 
na Av. Esperança, 1143, 
no bairro de Manaíra, em 
João Pessoa, realiza o cur-
so Ensaio Fotográfico, cujo 
objetivo é instigar o pensa-
mento, a tomar a fotografia 
como forma e linguagem 
pessoal. São 10 encontros 
- uma vez por semana, sem-
pre nas sextas-feiras (das 
19h às 22h) e iniciado no 
último dia 8 - para dar tem-
po de exercitar a reflexão 
pela leitura de textos, da ob-
servação crítica de ensaios 
de fotógrafos consagrados 
e, principalmente, produção 
e edição dos ensaios dos 
participantes. O ministrante 
é o professor Paulo Rossi, 
fotógrafo há 23 anos. 

CAV realiza 
curso Ensaio 
Fotográfico 

Nesta sexta-feira, Al-
cione e Jorge Aragão - dois 
dos maiores nomes do 
samba brasileiro - se apre-
sentarão na Domus Hall, in-
stalada no piso superior do 
Manaíra Shopping, em João 
Pessoa. Outra atração da 
noite será o mestre Mirand-
inha e o seu tradicional 
samba partido alto. A aber-
tura da casa será às 22h e 
os shows estão previstos a 
partir das 23h. Os ingressos 
já estão à venda na sede 
da Domus Hall e pelo site 
www.ingressorapido.com.
br. Mais informações pelos 
fones (83) 3621-8383, ou 
no site www.domushall.
com.br. 

Alcione e Jorge 
Aragão serão 
atrações na Domus

Mídias em destaque

Drops & notas

FOTO: Divulgação

Em cartaz

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

em Prosa e Verso, é o aniversá-
rio da criadora do projeto: Suzy 
Lopes. A atriz é atuante no 
cenário do teatro paraibano 
desde 1995 e, devido a cele-
bração da noite de hoje, pre-
parou uma performance es-
pecial com poesias de Viviane 
Mosé, Michel Melamed, Ricardo 
Chacal, Dado Amaral, Astier Ba-
sílio, Tavinho Teixeira, Linaldo 
Guedes, Antônio Mariano e Lau 
Siqueira. 

“O título do Sarau de hoje 
surgiu em uma brincadeira com 
o DJ Rick Mala que sempre me 
cobrou a presença da sua música 
no sarau. Um dia, com o intuito 
de apressar a organização da sua 
proposta, ele disse: Avia Rose. 

Daí, surgiu a ideia para o título 
do Café em Prosa e Verso, que 
faz um jogo com a canção céle-
bre interpretada por Edith Piaf, e 
que iria resumir a noite de união 
entre a poesia e a música eletrô-
nica, dois elementos marcantes 
do Café Empório. Para minha 
performance, escolhi versos com 
musicalidade forte, característi-
ca por si só da poesia como um 
todo”, explicou Suzy Lopes em 
entrevista ao jornal A União. 

A programação de hoje 
traz a performance de Raquel 
Ferreira, integrante dos Gru-
pos Bigorna e Teatrália, que 
fará uma homenagem a cantora 
francesa Edith Piaf através dos 
versos de Arthur Rimbaud. A 

atriz estará caracterizada como 
Edith Piaf por meio de uma pro-
posta visual criada pelo artista 
plástico Hélder Nóbrega. Bra-
sileiro, retornando de uma es-
tadia de seis anos em Portugal, 
o poeta Pedro Fidélis também 
compõe as performances da 
noite de hoje apresentando a 
sua paixão pelos poetas maldi-
tos, o que o fez fundar, nas ter-
ras lusitanas, o movimento de 
vanguarda chamado Anarkitek-
tura, que possui um livro lança-
do e estará à venda no Empório 
Café. Para fechar as performan-
ces de abertura do sarau, Ana 
Valéria irá interpretar um re-
pertório de canções acompa-
nhada do músico Jorge Feliz. 

Oz - Mágico 
e Poderoso

O filme estreou nesta semana, em João Pessoa 

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.

FOTO: Disney/Buena Vista
AMOR (Amour, FRA/ALE/AUS, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 127 min. Classificação: 14 
anos. Legendado. Direção: Michael Haneke, 
com Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Isabelle Huppert. Georges e Anne são 
um casal de aposentados, que costumava 
dar aulas de música. Certo dia, Anne sofre 
um derrame e fica com um lado do corpo pa-
ralisado. O casal de idosos passa por graves 
obstáculos, que colocarão o seu amor em 
teste. CinEspaço 1: 14h, 16h30 e 21h30.

AS AVENTURAS DE PI (Life of Pi, EUA, 2012). 
Gênero: Drama. Duração: 127 min. Clas-
sificação: 10 anos. Dublado. Direção: Ang 
Lee, com  Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil 
Hussain. Após anos cuidando do negócio, 
devido a uma crise financeira, a família de 
Pi, dona de um zoológico, decide se mudar 
para o Canadá. Entretanto, o cargueiro 
onde todos viajam acaba naufragando. Pi 
consegue sobreviver em um bote salva-
vidas, mas precisa dividir o pouco espaço 
disponível com uma zebra, um orangotango, 
uma hiena e um tigre de bengala chamado 
Richard Parker. Tambiá 1: 13h50, 16h10, 
18h30 e 20h50.

DEZESSEIS LUAS (Beautiful Creatures, EUA, 
2013). Gênero: Fantasia. Duração: 124 min. 
Classificação: 12 anos. Dublado e legendado. 
Direção: Richard LaGravenese, com Alden 
Ehrenreich, Alice Englert. Um estudante de 
colegial fica enfeitiçado por uma aluna nova, 
de 16 anos, que acaba de chegar de outro 
estado. Os dois se unem para enfrentar 
uma maldição sobrenatural que persegue a 
família dela há gerações. CinEspaço 2: 14h10 
e 19h10. Manaíra 2: 13h30, 16h15, 19h e 
21h40. Manaíra 6: 12h30, 15h15, 18h e 
20h45. Tambiá 5: 14h, 16h20, 18h40 e 21h.

DURO DE MATAR - UM BOM DIA PARA MORRER (A 
Good Day to Die Hard, EUA, 2013). Gênero: 
Ação. Duração: 96 min. Classificação: 12 
anos. Dublado e legendado. Direção: John 
Moore, com Bruce Willis, Jai Courtney e 
Sebastian Kochmais. Um policial busca 
informações sobre o filho Jack, mas, com a 
ajuda de um amigo, ele descobre que Jack 
está preso na Rússia, acusado de assassi-
nato. John vai ao país para rever o filho, mas 
o encontra em plena fuga do tribunal onde 
seria julgado. CinEspaço 2: 16h40 e 21h40. 
Manaíra 1: 14h30, 16h45, 18h50 e 21h15. 

Manaíra 7: 19h30. Tambiá 3: 14h40, 16h40, 
18h40 e 20h40.

INATIVIDADE PARANORMAL (A Haunted House, 
EUA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 86 
min. Classificação: 16 anos. Dublado. Direção: 
Michael Tiddes, com Marlon Wayans, Essence 
Atkins, Cedric The Entertainer. Malcolm mora 
sozinho, mas resolve chamar sua namorada 
para dividir a casa de seus sonhos. Animado 
com a novidade, ele resolve registrar tudo 
com câmeras espalhadas pela casa, mas 
não imaginava que um hóspede fantasma 
começaria a aprontar, transformando a vida 
deles no mais louco dos pesadelos. Para se 
livrar do mal, eles recorrem a diversas saídas, 
provocando muitas risadas. Tambiá 2: 16h45, 
18h45 e 20h45.

JOÃO E MARIA – CAÇADORES DE BRUXAS (Han-
sel and Gretel – Witch Hunters, EUA, 2012). 
Gênero: Ação. Duração: 83 min. Classifica-
ção: 14 anos. Dublado e legendado. Direção: 
Tommy Wirkola, com Jeremy Renner, Gemma 
Arterton, Famke Janssen. 15 anos após 
o traumático incidente envolvendo uma 
casa feita de doces, os irmãos João e Maria 
formam uma dupla de caçadores de bruxas. 
Manaíra 7/3D: 17h10 e 21h50.

KILLER JOE – MATADOR DE ALUGUEL (Killer 
Joe, EUA, 2012). Gênero: Ação. Duração: 
108 min. Classificação: 18 anos. Legendado. 
Direção: William Friedkin, com Matthew Mc-
Conaughey, 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. Du-
ração: 128 min. Classificação: Livre. Dublado 
e legendado. 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. Transporta-
do 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. Manaíra 
4: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Manaíra 
5: 12h45, 15h30, 18h15 e 21h. Tambiá 
4: 14h30, 17h30 e 20h30. Tambiá 6/3D: 
14h10, 17h10 e 20h10.

O REINO GELADO (Snezhnaya Koroleva, RUS, 
2012). Gênero: Animação. Duração: 80 
min. Classificação: Livre. Direção: Maksim 
Sveshnikov, Vlad Barbe. A Rainha da Neve 
cobriu o planeta com gelo e ordenou a 
destruição de todas as artes, com o intuito 
de congelar a alma das pessoas. Gerda, a 
filha do mestre-vidreiro Vegard, vai encarar 
todos os obstáculos ao lado de seus novos 
amigos para salvar o irmão, capturado pela 
Rainha, e voltar a aquecer os corações das 
pessoas. Manaíra 7/3D: 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 mo-
mentos de extrema tensão. CinEspaço 1: 19h

OS MISERÁVEIS (Les Misérables, GBR, 2012). 
Gênero: Musical. Duração: 157 min. Classi-
ficação: 12 anos. Legendado. Direção: Tom 
Hooper, com Anne Hathaway, Hugh Jackman, 
Amanda Seyfried e Russell Crowe. História 
de sonhos desfeitos, de um amor não cor-
respondido, paixão, sacrifício e redenção, 
quando o ex-prisioneiro Jean Valjean tem 
sua vida mudada depois que aceita cuidar 
de Cosette, a filha da operária Fantine. 
Tudo isso contado em mais de três horas 
de música. Manaíra 8: 14h, 17h20 e 20h30.

TAINÁ – A ORIGEM (BRA, 2012). Gênero: 
Aventura. Duração: 83 min. Classificação: 
Livre. Direção: Rosane Svartman, com Wi-
ranú Tembé, Beatriz Noskoski, Igor Ozzy. A 
história do surgimento da valente guerreira 
Tainá é o tema do terceiro filme da franquia, 
que retrata a invasão da floresta amazônica 
por piratas da biodiversidade. Ao matarem a 
mãe da jovem, ela é salva pelo pajé Tigê. Cin-
co anos depois, a indiazinha resolve encarar 
os malfeitores, desvendando o mistério de 
sua própria origem. Tambiá 2: 14h45.

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.comO poeta Pedro Diego 

Fidélis terá 
participação especial 
no evento
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Vídeo

Uma das poucas vídeo locadoras ainda existentes em João Pessoa anuncia 
seu fechamento e está vendendo o seu acervo desde o início deste mês

A última Vídeo Locadora 
do bairro dos Bancários 
anuncia seu fechamen-
to neste ano de 2013. A 
Carlito, localizada na Rua 
João Galiza de Andrade, 
se constituía como uma 
das poucas desse ramo, 

em João Pessoa, que resistia ao mercado 
da pirataria e ao processo de downloads 
de filmes, mantendo sua atividade de 
locação de longas-metragens, documen-
tários e séries televisivas. Desde o início 
de março, começou a venda do acervo de 
cinco mil audiovisuais, com preços que 
variam entre R$ 2,00, individual, e R$ 
50,00, sequências, optando por conceder 
preferência aos clientes fiéis que tinham 
na locadora ferramentas de trabalho, 
estudo ou lazer. Assim, o público tem 
a oportunidade de formar um acervo 
particular, com filmes originais, o que 
muitas vezes não é possível nas bancas 
de pirataria. 

Com um acervo inicial de duzentos 
VHS, a Carlito foi fundada em 1990, por 
Ruy Lopes da Rocha, em São Paulo, apro-
veitando o dinheiro da Previdência Social 
para alugar um salão em cima de um 
supermercado na Avenida Sapopemba, 
investir na compra dos vídeos e iniciar 
o negócio. “Depois mudamos para João 
Pessoa e, desde então, a locadora está na 
família passando pelo plano Collor, pelo 
período de racionalização de energia, 
pela transição do VHS para o DVD e por 
pouco não passa para a terceira geração 
da família e pela transição DVD para o 
Blu-Ray”, disse Ney Araújo Rocha, filho 
do fundador e atual responsável pela 
Carlito, em entrevista ao Jornal A União. 
Ney explicou ainda que o nome da Vídeo 
Locadora partiu do seu pai que era um 
grande fã de Charles Chaplin e do seu 
ilustre personagem. 

Segundo Ney Araújo, nesses vinte 
e três anos de negócio, foi possível co-
nhecer os mais variados públicos e seus 
interesses fílmicos. Ele explicou que, 
em São Paulo, por exemplo, o perfil dos 
clientes inclinava para filmes de gêne-
ro de ação, aventura e comédia, dando 
preferência aos chamados blockbusters, 
sucessos de bilheteria. Quando a Vídeo 

Carlito nos Tempos Modernos

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com  

Novidade para quem deseja iniciar ou 
seguir nas artes cênicas. A Cia. de Teatro 
Argonautas está oferecendo vagas para 
quem se interessa pela área. Crianças a 
partir de 7 anos e adolescentes de até 14 
podem se inscrever para a turma dos sá-
bados (das 9h às 12h); adultos iniciantes a 
partir dos 15 anos podem se inscrever para 
a turma das quartas-feiras (das 19h às 
22h); e adultos experientes a partir dos 15 
anos podem se inscrever para a turma das 
quintas-feiras (das 19h às 22h). As aulas 
serão iniciadas a partir de amanhã, mesma 
data do encerramento das matrículas, cujo 
valor é de R$ 50 para qualquer categoria. 

Já a mensalidade custa R$ 100 para crianças e 
adolescentes e R$ 70 para adultos. 

Tony Silva, ator e encenador teatral, 
afirmou que muitos alunos adultos costumam 
continuar no curso, e que outros se tornam até 
profissionais na área. “Nesse último curso a gen-
te terminou o módulo 1 e muitos alunos estão 
para fazer o modulo 2, alguns já se tornaram 
até atores profissionais. O modulo 1 tem a ver 
com o conteúdo trabalhado, é para iniciantes e 
o 2 é para quem já tem experiência”, completa.

Há aproximadamente treze anos, um gru-
po de atores com sede de realizar um trabalho 
voltado sempre para uma pesquisa antes da 
escolha de seus textos para montagens e à 
metodologia a ser utilizada, se juntam e dão 
início a um processo de pesquisa, do qual nasce 
a Cia. de Teatro Argonautas. O grupo representa 

a confirmação de que a Cia. de Teatro Argonau-
tas desenvolve um trabalho sério voltado para 
o público pensante, bem como também realiza 
espetáculos infantis voltados para uma proposta 
pedagógica.

A proposta dos espetáculos não é apenas ir 
a um teatro para se divertir ou visualizar apenas 
mais uma montagem. Muito mais do que isso, o 
grupo consegue deixar clara a sua preocupação 
com a questão didática trazendo à tona a preo-
cupação com a consciência humana ao repensar 
suas ações.

Para a turma das crianças e adolescentes 
até os 14 anos, haverá um acompanhamento da 
psicopedagoga e atriz Angélica Nascimento. Tony 
diz como é feito o trabalho. “A gente explora, 
principalmente nos primeiros meses, o trabalho 
em conjunto. Essa interdisciplinaridade de soltar 

a criança para o lado social. Depois a gente 
parte para as pequenas cenas”, explica.

Além dos infantis, a Cia. de Teatro 
Argonautas também tem a preocupação de 
realizar sempre espetáculos adultos vincu-
lados a uma pesquisa, um estudo extenso 
sobre cada texto, autor e personagens es-
colhidos para suas montagens, o que faz o 
diferencial desta Cia. Teatral. O grupo surgiu 
na cidade de São Paulo, e agora desenvolve 
suas atividades aqui em João Pessoa.

Desde o período que mantinha sua sede 
no ano de 2007, a Cia. de Teatro Argonautas 
começou a dar novas passadas no teatro 
paraibano e alçar voos maiores, atualmente 
oferece oficinas teatrais para formação da 
classe artística como espaço para cresci-
mento e desenvolvimento de suas pesquisas. 

Ney Araújo disse que a pirataria e o processo de downloads de filmes contribuiram para o fechamento da locadora  

Cairé Andrade
Especial para A União 

Locadora se mudou para João Pessoa, eles 
perceberam uma mudança nos gêneros 
procurados. “Na conversa com a clientela 
local, nos perguntavam se tínhamos fil-
mes de Ingmar Bergman, ou onde ficava 
localizada a seção de filmes iranianos e 
de filmes de língua francesa. Entre ou-
tras cobranças, notamos que estávamos 
lidando com clientes bem informados, 
no sentido de que eles conheciam o pro-
cesso de produção cinematográfico. A 
partir daí, mantivemos o acervo inicial e 
fomos adquirindo filmes com esse perfil 
Europeu, Oriental, Médio Oriental e até 
mesmo Nacional”, explicou Ney Araújo. 

A partir de 2007, com a explosão da 

pirataria, a clientela da Carlito diminuiu 
consideravelmente e mesmo com as 
diversas promoções realizadas pela Ví-
deo Locadora, não foi possível o negócio 
permanecer vivo e lucrativo. Para Ney 
Araújo, esse processo inclui três fatores: 
político, pela falta de fiscalização contra 
a pirataria; econômico, pois um filme 
original é cem vezes mais caro do que um 
adquirido por meio da pirataria; e tempo, 
afinal um filme original, após o circuito 
nos cinemas, demora em torno de 3 a 6 
meses para chegar às locadoras, enquan-
to que no mercado da pirataria, às vezes, 
o público tem acesso simultaneamente 
com o cinema ou até antes. 

“É um sistema intangível e mutável, 
somos apenas a ponta do Ice Berg. O 
consumidor final, como quem compra os 
filmes piratas, muitas vezes, nem sabe que 
o que está fazendo ao comprar um filme 
ilegal, só percebe a importância de uma 
Locadora de Vídeo quando procura um fil-
me para trabalho ou estudo e percebe que 
a pirataria não os tem. Quando a Carlito 
fechar de vez, eu também serei um consu-
midor final, mas pela minha consciência 
irei fazer um cadastro em uma Locadora 
Virtual para assim me satisfazer desse 
lazer. Possivelmente, essa deva ser a saída 
para clientes conscientes: as locadoras 
virtuais”, concluiu Ney Araújo.

FOTO: Acervo Carlito Vídeo Locadora
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Fumaça branca não deve sair hoje, diz porta-voz

Vaticano – O porta-voz do Va-
ticano, padre Federico Lombardi, 
indicou ontem que o sucessor do 
papa emérito Bento XVI não deverá 
ser escolhido hoje, quando começa 
o conclave. Em tom bem-humora-
do, Lombardi indicou a tendência 
ao descrever como será emitida a 
fumaça, que ocorre após cada vota-
ção. “Provavelmente, a fumaça es-
cura deverá durar alguns minutos 
(hoje)”, disse ele, ao fazer um balan-
ço sobre a décima e última reunião 
que antecede o conclave, realizada 
ontem.

O porta-voz referiu-se à emis-
são da fumaça, na Capela Sistina, 
assim que é encerrada a votação 
no conclave. A fumaça na cor escu-
ra surge quando não há consenso. 
A fumaça branca é emitida quando 
é eleito o papa - aquele que obtém 
dois terços da maioria, no caso 77 
votos favoráveis.

Lombardi disse que 152 car-
deais estiveram presentes, dos 
quais 115 têm direito a voto no 
conclave. No total, 28 cardeais fize-
ram intervenções nessa última reu-
nião. Mas, no total, durante as dez 
reuniões, 161 falaram ao longo dos 
últimos dias.

Na última reunião preliminar, o 
administrador interino da Santa Sé, 
Tarcísio Bertone, fez um balanço da 
situação financeira do Banco do Va-
ticano. No momento, há uma série 
de informações, publicadas na im-

prensa internacional, sobre desvios 
de recursos na institutição. Mais 
uma vez, os cardeais discorrerram 
sobre o perfil do sucessor de Bento 
XVI. Mas Lombardi não entrou em 
detalhes.

A partir das 17h30 (13h30 no 
horário de Brasília) um grupo de 90 
profissionais de diversas áreas, que 
prestarão apoio durante o concla-
ve, farão um juramento de sigilo. Há 
uma cerimônia exclusiva para eles 
que não poderá ser acompanhada 
pela imprensa.

Cardeais
Os 115 cardeais que vão par-

ticipar hoje da primeira votação 
do conclave receberam ontem um 
livreto - que é o guia da missa que 
será celebrada antes da assembleia, 
um exemplar da Constituição da 
Igreja Católica Romana, além de um 
conjunto de documentos com foto-
grafias e informações de todos os 
presentes.

A primeira votação do concla-
ve ocorrerá a partir das 17h (13h 
de Brasília) de hoje. A missa será 
celebrada pelo cardeal decano, o 
italiano Angelo Soldano. O even-
to será celebrado em italiano, mas 
tem também trechos em latim e 
deve durar uma hora e quarenta 
minutos. Antes da missa, os car-
deais deixarão a Casa Santa Marta, 
onde estão hospedados, em direção 
à Capela Paulina. Cantores acom-
panham os cadeais que seguem na 
seguinte ordem – diáconos, presbí-
teros e arcebispos. Depois, ocorre o 

juramento de sigilo. O porta-voz do 
Vaticano, Federico Lombardi, disse 
ontem que os cardeais fazem um 
juramento coletivo e depois indivi-
dual. O texto comum, dito por cada 
religioso com a mão sobre o Livro 
dos Evangelhos é: “Prometo e juro, 
assim que Deus me ajude e os San-
tos Evangelhos me guiem”.

Um grupo de 90 profissionais, 
que não são religiosos e perten-
cem a várias áreas, acompanhará 
de perto o processo de eleição do 
sucessor do papa emérito Bento 
XVI a partir de hoje. São médicos, 
enfermeiros, técnicos e assisten-
tes que darão o suporte aos car-
deais nos dias em que ocorrerem 
as votações. 

Nos dias do conclave, os 115 
cardeais são isolados do mundo, 
não podem receber informações 
externas, chamadas telefônicas 
nem ler o noticiário. Um forte es-
quema de segurança foi montado 
para garantir o isolamento e o sigilo 
do processo de eleição do papa.

Durante os dias de votação, 
os cardeais dormem na Casa Santa 
Marta, que é uma hospedagem com 
quartos, banheiros e refeitórios, 
além de uma capela. Eles usarão um 
túnel para se deslocar da hospeda-
ria à Capela Sistina para as reuniões 
do conclave. 

Pelas normas da Igreja Católica 
Apostólica Romana, o conclave não 
tem prazo para acabar. Os vatica-
nistas italianos, especialistas em te-
mas da Igreja, estimam que durará 
de três a 11 dias.
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Hemocentro apela às pessoas 
a se integrarem ao cadastro 
de doação de medula óssea

Renata Giraldi
Da Agência Brasil/EBC

O arcebispo da Paraíba, Dom 
Aldo di Cillo Pagotto torce para que 
o próximo papa seja um brasileiro. 
“Quem sabe não é um brasileiro. 
Aí já vai a intenção, o coração, a in-
tuição, o entusiasmo e a alegria de 
saber que a Igreja tem elementos 
suficientes para poder sucedê-lo”, 
declarou.

Dom Aldo ressalta que o car-
deal de São Paulo, Dom Odilio Sche-
rer , de 63 anos,  teria os requisitos 
necessários para ocupar o mais alto 
cargo da Igreja Católica no lugar de 
Joseph Ratzinger.

“Dom Odilio Scherer é um ho-
mem tão capaz, tão bacana e quem 
sabe ele pudesse fazê-lo. Mas, cla-
ro, que temos no mundo inteiro 

pessoas abalizadas. E, nós, bispos, 
entendemos que a igreja está nas 
mãos de Deus e não apenas nas 
mãos dos homens só. O Espírito 
Santo deve agir na Igreja e tomar 
suas decisões divinas e instranspo-
níveis e inexplicáveis. Vamos espe-
rar pelas mãos de Deus”.

Dom Aldo Pagotto informou 
que o arcebispo Dom Odilio Scherer 
é o quinto nome mais cotado para se 
tornar o próximo papa na eleição que 
começa amanhã. É o que apontam as 
análises das principais autoridades 
no assunto sobre o conclave e o re-
verendo tem todos os pré-requisitos 
necessários para ocupar o cargo de 
papa. Ele tem uma grande vantagem, 
por exemplo, por falar vários idiomas 
fluentemente como alemão, inglês, 
francês, espanhol e português.

Segundo esclareceu Dom Aldo, 

o histórico das cotações para es-
colha do próximo papa mostra que 
o nome de Odilio Scherer passou a 
ser considerado “mais provável” nos 
últimos dias. O movimento se acen-
tuou a partir de 4 de março, quan-
do um Jornal italiano divulgou que 
nomes influentes da Cúria Romana 
apoiam o nome do brasileiro, entre 
eles Angelo Sodamo, decano do Co-
légio de Cardeais, e Giovanni Battis-
ta Ré, que presidirá o conclave.

Os principais favoritos à próxi-
mo papa seriam, na ordem, o italiano 
Angelo Scola, o ganês Peter Turkson, 
o italiano Tarcisio Bertone, o cana-
dense Marc Ouellet e o brasileiro 
Odilio Scherer. Turkson é quem mo-
vimenta o maior número de apostas, 
com 11,8% do total. O próximo bra-
sileiro na lista é o cardeal Dom Clau-
dio Hummes, na 22ª posição.

Dom Aldo torce por um brasileiro
Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Vaticano – Na véspera do iní-
cio do conclave, marcado para hoje, 
algumas decisões ainda estão em 
aberto. Uma das questões é onde 
será realizada a cerimônia na qual o 
papa eleito receberá o anel do pes-
cador, símbolo do pontificado, e os 
paramentos – traje completo. A so-
lenidade costuma ocorrer até uma 
semana depois da eleição do papa e 
segue um rigoroso ritual, sem missa.

Até a eleição do papa emérito 
Bento XVI, havia uma cerimônia pú-
blica na Basílica de São Pedro, que 
podia ser acompanhada por fiéis. 
Mas Bento XVI determinou que a 
partir do seu sucessor a decisão de 
como organizar a cerimônia estará 
sob responsabilidade do Vaticano.

Há informações de que a sole-
nidade, fechada ao público, pode ser 
realizada na Basílica de São João de 
Latrão, na praça de mesmo nome, 
em Roma. É a catedral do bispo de 
Roma. Como catedral da Diocese de 
Roma, a basílica tem o trono papal e é 

considerada, pelo Vaticano, acima de 
todas as igrejas do mundo, inclusive 
da Basílica de São Pedro. Porém, an-
tes da cerimônia para receber o anel 
do pescador e os paramentos, o papa 
eleito costuma celebrar uma missa. 
Bento XVI celebrou sua primeira mis-
sa após a eleição um dia depois de ser 
confirmado pontífice. O papa emérito 
foi eleito em 19 de abril de 2005. No 
dia 20, celebrou a primeira missa.

Na ocasião, Bento XVI disse que 
seu esforço no pontificado era para 
a unidade dos seguidores de Cristo 
e para promover os contatos e en-
tendimentos com os representantes 
das diferentes igrejas e comunida-
des eclesiásticas. Durante a missa, 
ele vestiu branco e usou o cajado e 
já era chamado pelo nome de papa, 
não mais Joseph Ratzinger.

A missa foi simples e formal. 
Parte dela foi celebrada em latim. 
Bento XVI, no sermão, homenageou 
o antecessor, João Paulo II. Para os 
especialistas em Vaticano, os vati-

canistas, o sermão proferido pelo 
papa, em sua primeira missa, orien-
ta sobre como será o pontificado. 

A eleição do sucessor do papa 
emérito Bento XVI chama a atenção 
da imprensa mundial. Pelo menos 
4.812 jornalistas, de 1.400 veículos 
de imprensa, de 24 idiomas e 65 paí-
ses, obtiveram credenciais (autori-
zação) para a cobertura do conclave, 
que começa hoje. Porém, até ontem 
o número de pedidos era 5.256. An-
tes da concessão de autorização, o 
Vaticano busca informações sobre 
os profissionais e os veículos que re-
presentam.

De acordo com o Vaticano, es-
trutura semelhante ocorreu quan-
do o papa João Paulo II morreu, em 
2005, e, em seguida, houve a eleição 
de seu sucessor Bento XVI. Porém, na 
tentativa de organizar a cobertura, 
predominam os sistemas de  sorteio 
e pool (quando um veículo é respon-
sável pela transmissão de imagens e 
informações para os demais).

Local da doação do anel é incerto
Vaticano – Os principais 

veículos da imprensa italiana, 
como os jornais Corriere Della 
Sera e o La Republica, apos-
tam em três candidatos como 
os mais prováveis entre os 
115 cardeais a suceder o papa 
emérito Bento XVI. Na rela-
ção estão o arcebispo de São 
Paulo, Dom Odilio Scherer, de 
63 anos; o cardeal canadense 
Marc Oullet, de 68 anos, e o 
italiano Angelo Scola, de 69 
anos. Mas também são apre-
sentados nomes alternativos.

Tradicionalmente, os prin-
cipais veículos de imprensa na 
Itália mantêm vaticanistas – es-
pecialistas em temas da Igreja 
Católica Apostólica Romana 
- entre seus comentaristas e 
consultores. No Corriere Della 
Sera, a reportagem principal 
faz um perfil dos três cardeais, 

apontados como prováveis 
candidatos à sucessão de Ben-
to XVI. O canandense é descri-
to como o mais aberto. O bra-
sileiro Dom Odilio é definido 
como o candidato que conta 
com o apoio de um elevado 
número de cardeais, principal-
mente da América do Sul. 

O arcebispo de Milão, 
Angelo Scola, é apoiado pelos 
europeus e, naturalmente, 
pelos italianos que têm mais 
votos no conclave. No segun-
do domingo sem a presença 
do papa, a Praça São Pedro, 
no Vaticano, está vazia e em 
silêncio. Não há missa na Ba-
sílica de São Pedro, nem Hora 
do Angelus (quando são fei-
tas orações recordando o mo-
mento em que o anjo Gabriel 
anunciou a Maria que estava 
grávida do Cristo).

Apostas em candidatos
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Doar 10 ml de sangue salva uma vida
Leucemia

Hemocentro apela às 
pessoas a se integrarem ao 
cadastro de medula óssea

Doar 10 ml de sangue 
pode ser a diferença que 
salvará a vida de uma pes-
soa. E para se integrar a 
esse exército da salvação, 
a pessoa só precisa fazer 
parte do cadastro de doa-
dores de medula óssea, isto 
é, comparecer ao Hemo-
centro, tirar dúvidas e doar 
10 ml de sangue para que 
possa ser feita a tipagem 
HLA (características gené-
ticas importantes para a 
seleção de um doador). 

Na Paraíba nenhum hos-
pital está apto a realização 
de transplante de medula, no 
entanto, o Hospital Napoleão 
Laureano está se adequando 
para oferecer esse tipo de 
procedimento no segundo 
semestre deste ano.

Segundo esclareceu o 
diretor do Hospital Napo-
leão Laureano, o médico 
João Simões, poder fazer 
o transplante de medula 
no hospital é um grande 
avanço para o tratamen-
to da leucemia na Paraíba. 
“Estamos investindo em 
tecnologia para melhorar 
o atendimento aos nossos 
pacientes”, disse.

O médico disse ainda 
que para começar a ofe-
recer o procedimento, o 
hospital está fazendo uma 
licitação para compra de 
equipamentos. “Temos que 
esperar todo o trâmite para 
a compra desses equipa-

mortalidade por 
câncer cai em SP

Pessoas não buscam 
o resultado do HiV

DF vacina meninas 
contra o vírus HPV

São Paulo - Um levantamento 
feito pelo Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas aponta que de 867 
pessoas que fizeram exame de so-
rologia para HIV no instituto, entre 
janeiro e dezembro de 2012, um 
quinto não voltou para buscar o re-
sultado do teste. 

De acordo com o infectologis-
ta Jean Gorinchteyn, o medo e a falta 
de informação são os principais mo-
tivos que levam a não querer saber o 
resultado do exame.

“As pessoas se encorajam 
a fazer o exame, mas o que as faz 
não buscar é o fato de que ao fazer 
o exame entram no ambiente hos-
pitalar e imaginam que elas possam 
ter, com o diagnóstico positivo, uma 
mudança completa de vida, com en-
frentamento de preconceitos e tudo 
mais”, disse. 

Gorinchteyn reforçou que é 
preciso que as pessoas se conscien-
tizem da necessidade de saber o re-
sultado do exame. Assim, caso este-
jam contaminadas, possam se tratar 
e evitar a transmissão do vírus para 
outras pessoas. Segundo informou 
ele, cerca de 30% das pessoas que 
fazem o exame estão infectadas. 

Brasília – Meninas entre 11 e 13 
anos do Centro de Ensino Fundamental 
01 (CEF 01) da Estrutural, uma região 
administrativa de Brasília, receberam  a 
vacina contra o papiloma vírus (HPV), 
vírus causador do câncer do colo do 
útero. A meta da Secretaria de Saúde  
é imunizar 64 mil meninas das escolas 
públicas e particulares do Distrito Fed-
eral (DF). O HPV é responsável por 70% 
dos casos de câncer no colo do útero. A 
campanha é uma ação pioneira no país, 
e a partir de abril será ampliada para as 
demais escolas do DF. Para que a vacina 
seja efetiva, deverá ser aplicada em 
três doses, com intervalo de 60 a 180 
dias. Segundo a secretária da Mulher, 
Olgamir Amância, a faixa etária das 
meninas que serão vacinadas leva em 
conta a necessidade de que a imuni-
dade seja alcançada antes do início da 
vida sexual. “Aqui, nós não estamos 
discutindo quando a menina vai iniciar 
seu processo, isto é uma questão de 
orientação das famílias, é uma decisão 
das meninas, nós não vamos interferir. 
O que nós estamos fazendo é investin-
do no momento que é correto”.

São Paulo – A taxa de mortali-
dade por câncer no Estado apresen-
tou queda de 9% na última década, 
de acordo com levantamento da 
Secretaria da Saúde do governo de 
São Paulo divulgado ontem. Entre 
os anos de 1999 e 2000, a taxa 
era 104,6 mortes para cada 100 mil 
habitantes, índice que passou, entre 
2009 e 2010, para 95,2 por 100 mil. 
A redução no hábito de fumar é a 
principal explicação.

Segundo o diretor presidente 
da Fundação Oncocentro, José Eluf 
Neto, a redução de mortes pela 
doença pode ser explicada pela 
queda na própria incidência. Para 
Eluf, a incorporação de hábitos mais 
saudáveis, como deixar de fumar, 
o diagnóstico precoce e o aumento 
da prevenção foram os principais 
fatores que resultaram na queda do 
surgimento de novos casos de câncer 
e, consequentemente, das mortes. Os 
homens foram os que mais reduziram 
a taxa de mortalidade, registrando 
queda de 10% no período de dez 
anos. Já o grupo das mulheres apre-
sentou uma redução menor, de 8%.

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

mentos. Ainda não sabemos 
quantos pacientes teremos 
capacidade para atender 
mensalmente, isso só sa-
beremos com o começo do 
serviço”, esclareceu.

De acordo com a coor-
denadora de Laboratório de 
Biologia Nuclear, Paterni-
dade e NAT do Hemocentro 
da Paraíba, antes de se de-
cidir pela doação a pessoa 
passa por uma entrevista, 
cujo objetivo final é buscar 
a fidelização dos doadores. 
“Acontecia das pessoas en-
trarem no cadastro, mas 
na hora de doar desistiam, 
acarretando custos altos, 

por isso, agora tentamos 
fidelizar às pessoas para, 
quando houver a compati-
bilidade, a doação possa ser 
finalizada”, justificou.

Cadastro
No momento em que o 

médico identifica que o pa-
ciente precisa de um trans-
plante de medula óssea, ele 
inscreve as informações 
do paciente no Redome, 
incluindo o resultado do 
exame de histocompatibi-
lidade HLA, que é o exame 
que identifica as caracterís-
ticas genéticas de cada in-
divíduo. Automaticamente 

é feita uma busca entre os 
doadores já cadastrados. 
Pode se cadastrar para ser 
doador de medula óssea 
qualquer pessoa, entre 18 e 
55 anos, que esteja em ple-
no gozo da saúde.

Depois de passar por 
uma entrevista no Hemo-
centro e doar um pouco de 
sangue, os dados do doa-
dor são inseridos no cadas-
tro do Registro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea 
(Redome). Depois disso a 
compatibilidade será verifi-
cada entre os pacientes que 
já estão esperando por uma 
doação e posteriormente 

entre os que entraram na 
lista de espera. Quando con-
firmada a compatibilidade, 
o doador será consultado 
para decidir se continua 
com a intenção de doar. 

Informações
O transplante de medu-

la óssea é um procedimento 
seguro, realizado em am-
biente cirúrgico, feito sob 
anestesia geral, e requer 
internação de, no mínimo, 
24 horas. Maiores informa-
ções no Hemocentro, ligue 
32185690, e no Hospital 
Napoleão Laureano, pelo 
telefone 30156200

Transplante de medula óssea é um procedimento cirúrgico feito sob anestesia geral e exige internação de no mínimo 24 horas do paciente

O Registro Nacional de Do-
adores de Medula Óssea (Redo-
me) conta atualmente com 2,4 
milhões de doadores. É o terceiro 
maior registro do mundo e tem 
captação anual de 400 mil a 500 
mil doadores. É um dos registros 
que mais cresce no mundo e é 
abrangente, ou seja, está bus-
cando doador em todas as partes 
do país, baseado na rede dos he-
mocentros e dos laboratórios de 
histocompatibilidade, que hoje 
estão bem disseminados.

Com a qualificação do regis-
tro no Redome, em quantidade 
suficiente, os doadores então 

ficam fidelizados, mantendo os 
seus cadastros em dia e podem 
ser localizados facilmente em caso 
de necessidade. Uma das metas 
do Redome é buscar, dentro da 
população brasileira, segmentos 
específicos que apresentam difi-
culdade genética em encontrar 
doador. Um exemplo é a baixa 
participação de pessoas orientais.

O trabalho está direcionan-
do as campanhas para as regiões 
de menor representatividade no 
Redome, como o Nordeste, o Nor-
te e o Centro-Oeste. Se trata de 
orientar os centros para que fa-
çam campanhas em nichos espe-

cíficos da população. Uma dificul-
dade que a Sociedade Brasileira 
de Transplante de Medula Óssea 
está procurando resolver no Mi-
nistério da Saúde é a criação de 
leitos em regiões onde as ativida-
des não são contempladas, além 
do aumento do número disponi-
bilizado atualmente. 

Hoje, 90% dos transplantes 
são custeados pelo sistema públi-
co de saúde, que conta com um 
total de 350 leitos. São necessá-
rios mais 80 leitos para atender à 
demanda do país, além da quali-
ficação dos leitos existentes e do 
treinamento das equipes.

Já o Registro Nacional de Re-
ceptores de Medula Óssea (Re-
reme), criado em 2000, tem um 
estoque de mais de 6,8 mil pa-
cientes inscritos. Desses, entre 800 
e 1000 estão atualmente na fase 
de busca de doadores, sendo cer-
ca de 700 ativos.

No Brasil o total de transplan-
tes de medula óssea se encontra 
na faixa de 1,8 mil a 2 mil, atual-
mente. Aí estão incluídos todos os 
tipos de transplantes: autólogos, 
isto é, que utilizam material da 
própria pessoa; alogênicos (com 
doador aparentado); e com doa-
dor não aparentado.

Redome conta com 2,4 milhões de doadores

Rio de Janeiro – O onco-
logista Roberto Gil defende 
um tratamento holístico e 
mais humano para os pacien-
tes de câncer. Ele descartou 
qualquer relação da doença 
com a atividade sexual. Gil 
lembrou que, durante algum 
tempo, a preocupação dos 
médicos e seus pacientes 
com câncer se limitava ao 
tratamento. 

“Hoje, a gente perce-
be que existem muito mais 
pessoas vivendo depois do 
diagnóstico. E vivendo com 
a doença em atividade, mas 
sob controle”. Para ele, a pre-

ocupação maior é com a qua-
lidade de vida. Ex-presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Oncologia Clínica e membro 
do Serviço de Oncologia Clí-
nica do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), do Ministério 
da Saúde, Gil disse que um 
motivo de preocupação é o 
aumento da incidência de 
câncer de pulmão entre as 
mulheres no Brasil. A esti-
mativa do Inca é que surjam 
10.110 novos casos da do-
ença em mulheres, este ano, 
no país. Ele ressalta, porém 
que os dados mais significa-
tivos ainda são de câncer de 
mama, que deve registrar 
52.680 novos casos em 2013. 
A doença é responsável por 

22% de novos casos a cada 
ano. Em segundo lugar, apa-
rece o câncer de colo uterino, 
com previsão de 17.540 no-
vos casos ao longo do ano.

Sobre o câncer de pul-
mão, o médico disse à Agên-
cia Brasil que já se conseguiu 
estabelecer alguns parâme-
tros entre a liberdade femi-
nina e o crescente envolvi-
mento da mulher no setor 
produtivo. “E isso se confun-
diu com a liberdade também 
para fumar. Acho que a gente 
está pagando um preço por 
isso”.

No caso do tumor de 
próstata, Gil disse que du-
rante um bom tempo, os 
profissionais deixaram em 

segundo plano a questão da 
sexualidade do homem víti-
ma da doença. “Hoje, houve 
uma mudança de comporta-
mento e as pessoas, apesar 
de mais velhas, de mais ma-
duras, continuam mantendo 
vida sexual ativa. Essa ques-
tão começa a aparecer cada 
vez mais nos consultórios, 
nas relações entre os oncolo-
gistas e os pacientes”.

Os tumores de mama, de 
colo uterino e de próstata, de 
maior incidência, envolvem 
diretamente a sexualidade 
dos pacientes, tanto pela 
natureza da doença, como 
em função do tratamento. 
Essas patologias, muitas ve-
zes, podem ser tratadas por 

um arsenal terapêutico que 
envolve bloqueio hormonal, 
acarretando problemas na 
libido, na ereção do homem, 
na sexualidade. “Essa é uma 
questão que a gente tem 
que levar em consideração 
na hora de decidir um trata-
mento”.

Roberto Gil disse que a 
medicina conseguiu minimi-
zar em grande escala a agres-
sividade cirúrgica de algu-
mas intervenções. A partir 
de um diagnóstico precoce, 
os médicos são capazes de 
tratar um câncer de mama 
com cirurgias conservadoras 
que preservam a mama e que 
mantêm a integridade estéti-
ca na paciente.

Terapia tem que valorizar qualidade de vida
Alana Gandra
Da Agência Brasil
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N040/2013
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 subsidia-
riamente 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 25/03/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiros, destinado a Diversos Órgãos e Entidades 
da Administração Pública, 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 - 13-00232-6
João pessoa, 11 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N005/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 26/03/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de instrumentos musicais, destinado a Secretaria de Estado 
da Educação - SEE, 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 - 13-00227-8
João pessoa, 11 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

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

Registro na CGE Nº 13-00179-3
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 004/2013, torna público que fica ADIADO sem previsão de nova data o Pregão 
Presencial nº. 008/2013. Objeto: contratação de serviços de recuperação de peças e equipamentos, 
substituição com instalação de peças, componentes, equipamentos, lubrificantes sejam válvulas, 
sistemas de comando e acompanhamentos das comportas dos filtros, equipamentos, tubulações e 
lubrificadores, responsáveis pela operação da Estação de Tratamento de Água - ETA da cidade de 
São Bento, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua 
Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: 
pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 07 de março de 2013.
João Santos de Menezes 

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 13-00229-5
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 004/2013, torna público que no dia 25 de março de 2013, às 09:00 horas, na sala 
de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 011/2013. Objeto: aquisição de 30.812 
Kq de Poliortofosfato em solução aquosa que contenha no mínimo 53% à 55% de poliortofosfato 
anti corrosivo, conforme especificações constantes do edital. Adquirir o edital ou obter informações 
na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 11 de março de 2013.
João Santos de Menezes 

Pregoeiro

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS (PBGÁS)
CNPJ - 00.371.600/0001-66 

Av. Pres. Epitácio Pessoa, nº 4756, Cabo Branco, João Pessoa/PB

CONVOCAÇÃO DA 19ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E DA 62ª ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA PBGÁS

Senhores Acionistas,
Ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser 

realizada no dia 04.04.2013, às 9h, na sede da Companhia, na cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba, para, na forma dos arts. 6º, § 2º, III e IX, e 7º do Estatuto Social da Companhia, e do art. 
132, I, II e III, da Lei n° 6.404/76, deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar o Relatório 
Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhado do Relatório dos Auditores 
Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2012 (Proposta DIREX 216/13);

2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 2012: (2.1) Pagamento das partici-
pações dos lucros e resultados aos Diretores e aos Empregados da Companhia; (2.2) Constituição 
de Reserva de Lucro e Distribuição de Dividendos (Proposta DIREX nº 217/13);

3) Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, bem como a sua 
remuneração.

Assembleia Geral Extraordinária:
1) Fixar a remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2013.

2) Eleger membros do Conselho de Administração indicados pelos Acionistas Estado da Paraíba 
e Mitsui Gás – Energia do Brasil.

João Pessoa, 07 de março de 2013.
EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS

Presidente do Conselho de Administração

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA - SERHMACT
TOMADA DE PREÇOS Nº- 006/2012

REGISTRO CGE Nº 12.01654-1
RESULTADO FINAL

A COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT comunica o resul-
tado final da Tomada de Preços nº 06/2012, cujo objeto é a Recuperação das Barragens Bruscas, 
Queimadas, Emas, Farinha e Jeremias, localizadas nos municípios de Curral Velho, Santana dos 
Garrotes, Emas, Patos e Desterro, todos no estado da Paraíba tendo sido vencedora a Empresa 
GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.610.677/0001- 66, com 
proposta  no valor R$  914.733,96 ( novecentos e quatorze mil, setecentos  e trinta e três reais e 
noventa e seis centavos).

João Pessoa, 07 de Março de 2013. 
Maria Navegante da Silva

Presidente CPL/ SERHMACT

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA - SERHMACT
TOMADA DE PREÇOS Nº- 007/2012

REGISTRO CGE Nº 12.01671-5
RESULTADO FINAL

A COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS RECUR-
SOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT comunica o 
resultado final da Tomada de Preços nº 07/2012, cujo objeto é a Contratação de Empresa do Ramo 
da Engenharia para Execução de Recuperação das Barragens Pocinhos, Curimatã, Mucutú, Tapuio, 
e Jangada, Localizadas nos Municípios de Monteiro, Caraúbas, Juazeirinho, Seridó e Mamanguape, 
todos no estado da Paraíba tendo sido vencedora a Empresa GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.610.677/0001- 66, com proposta  no valor R$  934.702,91 
( novecentos e trinta e quatro mil, setecentos  e dois reais e noventa e um centavos).

João Pessoa, 08 de Março de 2013. 
Telma Lucia de Almeida Nunes

Membro CPL/ SERHMACT

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA

C.G.C. 10.733.384/0001-05
RUA CLARICE JUSTA, 165 – TORRE – JOÃO PESSOA-PB CEP 58.040-070  

TEL (83) 3262 – 0222  TEL/FAX: 3221-5350
SINDESEP@GMAIL.COM/SINDESEP@HOTMAIL.COM

 
EDITAL

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições estatutárias, convida, em primeira convocação, todos os membros da categoria 
(empregados em serviços de saúde), a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
para aprovação do Acordo Coletivo 2013/2014, com a CENTRAL DIAGNÓSTICO, que se realizará 
no dia 15 de março de dois mil e treze, às 13h00 (treze horas), na sede da empresa referida, situ-
ada na Av. Camilo de Holanda, nº 670, Centro - João Pessoa-PB. O objetivo desta ASSEMBLÉIA 
é apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho referente ao Banco de Horas; 
João Pessoa, 12 de Março de 2013.

ROBERTO DE ANDRADE LEÔNCIO
PRESIDENTE DO SINDESEP-PB

MINERAÇÃO NACIONAL S/A – CNPJ/CPF N° 08.034.802/0001-24, Torna publico que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO em João Pessoa. Para a atividade de LAVRA DE CALCÁRIO PARA USO INDUSTRIAL, 
LOCALIZADO - RIACHO DA BUEIRA - ZONA RURAL - Município: CAAPORÃ - UF: PB. Processo: 
2013-001359/TEC/LI-2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
E-mail: cpl.donaines@gmail.com

Dona Inês - PB, 11 de Março de 2013
GILSON TEIXEIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-
GRANJEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: 
no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
E-mail: cpl.donaines@gmail.com

Dona Inês - PB, 11 de Março de 2013
GILSON TEIXEIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTOS DOS 
PSF’S DESTE MUNICÍPIO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - ME - R$ 41.166,90.

Dona Inês - PB, 11 de Março de 2013
TARCIANA LUCENA NUNES DE CARVALHO - Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A UNIDADE MISTA 

DE SAÚDE E POSTOS DOS PSF’S DESTE MUNICÍPIO..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

FPM, ICMS E RECURSOS DIVERSOS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e:
CT Nº 00016/2013 - 11.03.13 - MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - ME - R$ 41.166,90

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO CRAS, PETI, PROJOVEM, CANTINA E 
CEMCAP.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA CLAUDIA 
DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 95.458,00.

Dona Inês - PB, 11 de Março de 2013
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO CRAS, 

PETI, PROJOVEM, CANTINA E CEMCAP..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: FPM, MDE, PETI, RPOJOVEM, ICMS 

e RECURSOS DIVERSOS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00015/2013 - 11.03.13 - MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 95.458,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS E PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO, AO PETI, PROJO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 107.399,50.

Dona Inês - PB, 11 de Março de 2013
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS E 

PRE-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AO PETI, PROJO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: FPM, ICMS, MDE, FUNDEB E 

RECURSOS DIVERSOS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00016/2013 - 11.03.13 - MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 107.399,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÁS DE COZINHA DE 13KG E BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA TODAS AS 
SECRETARIAS E SETORES DESTA PR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 18.000,00; POSTO DE COM-
BUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA - R$ 55.500,00.

Dona Inês - PB, 11 de Março de 2013
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG E BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 

20 LITROS PARA TODAS AS SECRETARIAS E SETORES DESTA PR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: PETI, CRAS, FPM, MDE, FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ICMS E RECURSOS DIVERSOS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00017/2013 - 11.03.13 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA - R$ 55.500,00
CT Nº 00018/2013 - 11.03.13 - MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 18.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

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

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 13:00 horas do dia 25 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, 
destinado a secretaria de Ação Social deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Capim - PB, 11 de Março de 2013
TALITA BORGES BARBOSA - Pregoeira Oficial

FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DE DESTERRO MATERNIDADE E HOSPITAL
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2013

À Fundação M. A. de Desterro/PB, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará 
realizar às 14h:00mn (quatorze horas), do dia 22 de março de 2013, através do Sr. Renato E. 
Marques (Pregoeiro), Portaria PP n.º 01/2013, de 04/03/2013 na sala de reuniões da Fundação, na 
Rua Francisco Leite Ferreira, 44, Centro, Desterro/PB, realizar-se-á licitação sob a modalidade de 
Pregão Presencial n.º 01/2013, do tipo menor preço por lote. Maiores informações e cópia completa 
do EDITAL poderão ser adquiridas com o Pregoeiro, no endereço acima

Desterro, 07 de março de 2013.
Renato Eduardo Marques

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 17:00 horas do dia 25 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo diversos, destinado 
a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Capim - PB, 11 de Março de 2013
TALITA BORGES BARBOSA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2013
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 15:00 horas do dia 25 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos e material de 
informática diversos, destinado as Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Capim - PB, 11 de Março de 2013
TALITA BORGES BARBOSA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2013
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 16:00 horas do dia 25 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo diversos, destinado 
as Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Capim - PB, 11 de Março de 2013
TALITA BORGES BARBOSA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pães e bolo diversos, 
destinado as Secretarias des município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 11 de Março de 2013
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

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

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de telefonia 
móvel, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 11 de Março de 2013

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e fornecimento de 
oxigênio para a Secretária de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 11 de Março de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SAPÉ AUTO 
POSTO LTDA - R$ 739.250,00.

Sapé - PB, 11 de Março de 2013
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2013
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DE 4 

E 5 ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora 
local) do dia 27/03/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 11 de março de 2013. Bruce 
da Silva Santos– Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
Aviso de licitação Pregão Presencial n° 007/2013

Objetivo: O objeto da presente licitação consiste na aquisição de peças genuínas e originais para 
os automóveis da prefeitura municipal bem como prestação de serviços nos mesmos.

Data da sessão: dia 25 de Março de 2013, às 09h30min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua José Benício de Araújo, 121, Centro – Massaranduba– PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações: todos os dias úteis das 07h00minh às 11h00minh.

Massaranduba-PB, 08 de Março de 2013.
Dnusia Pereira Porto

Pregoeiro Oficial

MINERAÇÃO NACIONAL S/A – CNPJ/CPF N° 08.034.802/0001-24, Torna publico que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA em João 
Pessoa. Para a atividade de LAVRA DE CALCÁRIO PARA USO INDUSTRIAL, LOCALIZADO - ÁRVO-
RE ALTA I - ZONA RURAL - Município: ALHANDRA - UF: PB. Processo: 2013-001370/TEC/LP-1495.

MINERAÇÃO NACIONAL S/A – CNPJ/CPF N° 08.034.802/0001-24, Torna publico que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA em 
João Pessoa. Para a atividade de LAVRA DE CALCÁRIO PARA USO INDUSTRIAL, LOCALIZA-
DO - ÁRVORE ALTA II, ZONA RURAL - Município: ALHANDRA/CAAPORÃ - UF: PB. Processo: 
2013-001373/TEC/LP-1496.

D. L. W. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – C NPJ Nº 00.302.796/0001-37, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 537/2013 em João Pessoa, 5 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Cons-
trução de uma edificação comercial com fossa e vala, na BR 230, S/N, Portal do Poço, Município 
de Cabedelo – PB. Processo: 2012-008333/TEC/LO-4212.  

CONSTAN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ Nº 11.122.372/0001-07, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 528/2013 em João Pessoa, 5 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de:Operação da edificação residencial multifamiliar com 40 unidades habitacionais, na Rua Jopão 
Batista Carvalho Moura, QD 08, LT 356, JD. Cidade Universitária, Município de João Pessoa – PB. 
Processo: 2012-008964/TEC/LO-4412.

JOSÉ MARANHÃO DE FIGUEIREDO – CNPJ/CPF Nº 400.564.903-30, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 437/2013 em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
04(Quatro) Apartamentos Multifamiliar em 02 Pavimentos, Terreo, com uma área de 186,18m2, 
no Lot. Parque Sul – QD 153 LT. 0261 – Ponta de Gramame, Município de João Pessoa – PB. 
Processo: 2013-000191/TEC/LO-4540.

CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA- CNPJ/CPF Nº 025.925.304-95, tona público que requereu 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Pu-
blicidade Volante Comercial e Serviços (Mini-Trio, Ford-F350/Placas:KFF-5661/PB) – João Pessoa 
e Santa Rita – PB. Processo: 2013-001470/TEC/LO-4886.

ANS amplia acesso e lança 
guia sobre planos de saúde

Para facilitar o acesso 
dos beneficiários de pla-
nos de saúde aos canais 
de atendimento da agência 
reguladora, a ANS também 
duplicou a capacidade de 
recebimento de ligações 
pelo Disque ANS (0800-
701-9656), passando de 
45 para 90 ligações simul-
tâneas no atendimento 
humano e eletrônico. O 

número de postos de aten-
dimento aumentou de 47 
para 68, permitindo o aten-
dimento humano simultâ-
neo de 68 usuários. 

O tempo médio de espe-
ra em fila ao longo de 2013 
deverá se manter entre cin-
co e 15 segundos. Durante o 
ano de 2012 foram recebi-
das mais de um milhão de 
ligações de consumidores 
de planos de saúde em bus-
ca de informações ou para 
fazer reclamações 

O Guia contém infor-
mações para esclarecer dú-

vidas dos beneficiários ou 
de quem deseja contratar 
um plano pela primeira vez. 

A publicação começa 
descrevendo o papel da 
ANS como agência regula-
dora do setor e suas atri-
buições junto aos consumi-
dores, aos prestadores de 
serviços e às operadoras de 
planos de saúde. Em segui-
da, apresenta um passo a 
passo com orientações para 
contratação de um plano, 
com exemplos sobre os vá-
rios tipos de produtos ofe-
recidos pelas operadoras. 

Há também recomenda-
ções ao consumidor como a 
importância de se informar 
sobre a rede credenciada de 
profissionais, laboratórios, 
clínicas e hospitais e sobre 
os valores diferenciados con-
forme a faixa etária. 

O Guia aborda ainda 
os direitos quanto à cober-
tura mínima obrigatória, a  
área geográfica de cober-
tura, os reajustes de preços 
para cada tipo de plano e a 
portabilidade de carências 
para outra operadora, entre 
outros temas. 

Mais de um milhão de 
ligações de consumidores 
foram recebidas em 2012



Marcha nupcial
CASAMENTO RECHEADO de momentos felizes 

foi o de Larissa Bezerra Cavalcanti Andrade e Pedro 
Cavalcanti Barbosa, celebrado pelo padre Rui Braga 
na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, 
com cerimonial de Ana Lídia.

Filhos de Marcelo e Socorro Bezerra Cavalcanti 
Andrade e Wilson e Tereza Cavalcanti Barbosa, eles 
recepcionaram os convidados na Casa Roccia, com 
animação musical da banda Black Tie que estava 
com ótimo repertório.

Para o álbum de família: Marcos Pires e Leka Bezerra com os filhos 
Nilo, Tatiana e André Bezerra Cavalcanti

Brinde aos noivos: Wilson e Tereza Barbosa, Pedro e Larissa, Marcelo e Socorro Andrade
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Social

Ele disse Ela disse
“Você precisa mais 
do que sexo para fazer 
uma mulher feliz. 
Você também precisa 
de dinheiro”

“Ser um símbolo sexual 
é um fardo pesado de se 
carregar, especialmente 
quando se está cansada, 
ferida e desorientada”

CHARLIE HARPER MARILYN MONROE 

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O site www.boticario.
com.br/diadabeleza está pro-
pondo o concurso cultural 
“Dia da Beleza”, onde as par-
ticipantes devem responder 
a pergunda “como a beleza 
transforma o seu dia?”.
   Serão premiadas 50 
consumidores com car-
tões presentes no valor 
de R$ 3.000,00 e o autor 
da melhor resposta terá uma 
viagem ao Rio de Janeiro e 
R$ 20 mil para gastar em 
compras.

Zum Zum Zum
   O compositor e cantor Antônio Barros comemorou ontem seu aniversário 
em Brasília, DF, onde atualmente está residindo com a esposa Cecéu e a filha Mayra.

Empresários César 
Dantas, Ana Cláu-
dia Rolim e Socorro 
Lira Braga, professor 
Carlos Azevedo, ex-ve-
reador Tavinho Santos, 
escritora Balila Pal-
meira, psicóloga Fá-
tima Sobreira Souto, 
médicos Gutenberg 
Botelho e Jackeline 
Ferreira, executivos 
Paulo Roberto Neiva 
Gouveia e Marileide 
Melquíades de Araújo, 
Sra. Viviane Moura 
Teixeira Gouveia.
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   Será aberta nesta quinta-feira, às 18h05, no Casarão 34 da Praça 
Dom Adauto, a exposição fotográfica “Juventude LGBT protagonizando” com 
trabalhos de Thercles Silva.

oretti G Zenaide

Futebol
FOI ABERTA no 

último sábado, a II 
Copa Kashima Sub-15 
de Futebol 2013, com 
partidas realizadas no 
Estádio Chico Matemá-
tico, no bairro do Cris-
to com término para o 
dia 18 de maio.

A copa tem a 
participação de oito 
escolinhas da Grande 
João Pessoa e a pro-
moção é da Federação 
Paraibana de Futebol 
e o Clube Recreativo 
Kashima com o objeti-
vo de fazer a interação 
entre os atletas parti-
cipantes, em defesa do 
desporto como lazer e 
saúde para os jovens. Amigos para sempre na Casa Roccia: Graça e Clivaldo, Motta e Carmen, Assunção e Dário, os 

anfitriões Tereza e Wilson, Solange e Souza

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados amigos Júnior e Tereza Neiva 

FOTO: Goretti Zenaide

Memória
FALECEU, na última sexta-feira, em Campina 

Grande a primeira mulher vereadora e prefeita da 
Paraíba, dona Maria Dulce Barbosa. 

Eleita vereadora por Campina Grande por três 
mandatos consecutivos, chegou à Prefeitura de 
Queimadas em 1963, sendo a primeira prefeita eleita 
na Paraíba e a terceira no Brasil.

   A loja Aramis, no Shopping Tambiá, está com promoção oferecendo 
até 50% de desconto em qualquer peça da loja. A marca de moda masculina é 
conhecida pela qualidade e bom acabamento de suas roupas.

Almoço regional
AS PESSOAS DE BEM têm encontro marcado no próxi-

mo dia 7 de abril, a partir das 12h na Bella Casa Recepções, 
no bairro do Bessa.

Neste dia, que é um domingo, estaremos promovendo 
um Almoço Regional composto de delícias da culinária nor-
destina, com renda revertida para ajudar a AMEM-Associa-
ção Metropolitana de Erradicação da Mendicância que está 
com dificuldades financeiras. Conto com a ajuda de todos!

Mulheres e cidadania
PARA COMEMORAR o Dia Internacional da 

Mulher, a Assembleia Legislativa e a Associação 
Promocional do Poder Legislativo promoveu uma 
série de atividades alusivas à data.

O destaque foi a palestra “A trajetória do voto 
feminino”, ministrada pela diretora do Departamento 
de Cultura, Cida Lobo, no auditório João Eudes, onde 
fez também a apresentação do Projeto “Mulheres 
e Cidadania Política na Paraíba”.

Open chic

A ESTILISTA 
paraibana Lúcia Chian-
ca, após muitos anos 
atuando no Rio de 
Janeiro, está definitiva-
mente de volta a João 
Pessoa e inaugura hoje, 
em grande estilo, sua 
Maison na Av. Monteiro 
da Franca, em Manaíra.

O evento “Open 
Chic” será das 9h às 
19h, com coordenação 
de Toinho Matos, 
exibição de acessórios 
de Adriana Cantisani 
e make hair de Annie 
Lopez.

   Começam os preparativos para a viagem comemorativo ao aniversário 
de Roberta Aquino que será de 6 a 9 de maio na cidade de Fortaleza, CE. O 
grupo de amigas seguirá primeiro para Natal de ônibus onde pega o voo 
para Fortaleza.

Plantão de dúvidas
ATÉ O DIA 20 DE ABRIL, o Unipê está com 

um plantão de dúvidas sobre imposto de renda. As 
orientações são gratuitas no Escritório de Prática 
Contábil no bloco G, naquele campus, em Água Fria. O 
serviço antecede o “Sabadão do Imposto de Renda”, 
evento que acontece todos os anos e as pessoas 
interessadas podem agendar pelo telefone 2106-9229.

Novo shopping
ESTÁ PREVISTO para o mês de maio o início das 

obras de construção do Shopping Intermares, comunica o 
vereador Pereira, de Cabedelo, que vislumbra a geração de 
renda e emprego para o município. A iniciativa é do Grupo 
Marquise, dono também da TV Tambaú.

Presenças bacanas de Francisco Xavier Andrade e Delánia Holanda 
Andrade na Casa Roccia
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Pastor é preso vendendo 
o sonho da casa própria 
a paraibanos
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Uma criança obesa ou 
acima do peso pode se tor-
nar um adulto doente e pior, 
pode apresentar doenças 
antes tipicamente de adulto, 
como hipertensão e diabe-
tes e ainda desenvolver uma 
Síndrome Metabólica. Dados 
do IBGE apontam que uma 
em cada três crianças de 5 
a 9 anos está acima do peso, 
33,5% da população com 
esta idade, sendo que 16,6% 
dos meninos estão obesos. 
Para combater esse proble-
ma de saúde, o Ministério da 
Saúde lançou ontem a Sema-
na Anual de Mobilização Saú-
de na Escola, que faz parte do 
Programa Saúde na Escola 
(PSE) e tem ações desenvol-
vidas pelos Ministérios da 
Saúde e Educação até o dia 
16 deste mês.

Segundo Talita Lira, téc-
nica da Gerência Operacional 
de Atenção Básica da Secre-
taria de Saúde do Estado 
(SES), a Semana de Mobiliza-
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Uma em cada três crianças 
de 5 a 9 anos está acima 
do peso, aponta IBGE

Campanha contra obesidade infantil
começa nas escolas

ção Saúde na Escola acontece 
entre os dias 11 e 15 de mar-
ço e todos os municípios do 
país tiveram a oportunidade 
de participar e em 2013 o 
PSE ampliou as ações para 
as creches e pré-escolas. “Na 
Paraíba 151 municípios ini-
ciaram a adesão à Semana 
Saúde na Escola, totalizando 
792 equipes de Atenção Bá-
sica e 2003 escolas partici-
pantes”, comentou.

Apesar do tema deste 
ano ser Prevenção da Obesi-
dade e Saúde Ocular, na Pa-
raíba serão realizadas ativi-
dades com os educandos dos 
dois últimos anos do Ensino 
Fundamental e para todo o 
Ensino Médio sobre preven-
ção ao uso de álcool, crack, 
tabaco e outras drogas.

Estratégia do Ministério
O Ministério da Saúde 

pretende, em uma semana 
de campanha, atingir dez 
milhões de alunos, de 5 a 19 
anos de idade, em 30 mil es-
colas públicas em todo o país. 
Espera-se que eles aprendam 
como se alimentar bem, e ter 
hábitos mais saudáveis. Além 
disso, há também a intenção 
de identificar quais alunos 

têm problemas na visão, pois 
não enxergar direito pode 
prejudicar no aprendizado 
das crianças e adolescentes.

Dados
Em todo o país o núme-

ro de meninos acima do peso 
passou de 15% para 34.8% 
em 20 anos. Já os obesos au-
mentaram em mais de 300%, 
saindo de 4,1% para 16,6%. 
Apenas na capital paraibana 
estima-se que quase 10% 
das crianças até 10 anos se-
jam obesas. 

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, os dados do 
Sistema de Vigilância Ali-
mentar e Nutricional (Sis-
van) de 2010, indicam que 
na Paraíba 11,3% das crian-
ças de 5 a 9 anos estão com 
obesidade, sendo 13,5% 
meninos e 10,1% meninas. 
O mesmo sistema aponta 
que o excesso de peso atinge 
28,4% dos meninos e 24,5% 
das meninas. No Brasil a obe-
sidade atinge 16,6% dos me-
ninos e 11,8% das meninas, 
entre 5 e 9 anos, sendo mais 
frequente no meio urbano do 
que no meio rural, além de 
aumentar conforme a renda 
da família. 

Dados da Secretaria de 
Saúde de João Pessoa mos-
tram que entre 2009 e 2010 
o número de crianças obesas 
em João Pessoa aumentou 
mais de 12% em um ano, 
saindo de 8,17% para 9,16%, 
considerando-se crianças até 
10 anos. 

A maior parte das crian-
ças avaliadas no Sisvan são 
do Bolsa Família, por tanto, 
de baixa renda. As famílias 
estão passando por uma 
fase de mobilidade social e 
sabemos que os alimentos 
industrializados, ricos em 
gorduras, açúcar  e sal são 
mais baratos e práticos. As 
mães não têm muito tempo 
de se dedicar a alimentação 
dos filhos como antigamen-
te acontecia e o consumo de 
verduras e legumes ainda 
não é habitual na nossa po-
pulação.

O que faz o sobrepeso
-Sobrecarrega as arti-

culações, o que em crianças 
leva a deformidades. 

-Risco de ter elevação 
dos níveis de glicose com 
diabetes, e dos níveis de co-
lesterol e triglicerídeos 

-Risco em longo prazo 

de arterosclerose, hiperten-
são e problemas cardíacos, 
que antes só eram inerentes 
aos adultos também existe

Como controlar as férias
Durante as férias a dica 

é procurar atividades extras 

(exercícios físicos, passeios 
ecológicos, andar de bicicle-
ta, resgatar as brincadeiras 
infantis) negociar a rotina 
alimentar de forma que os 
alimentos “não saudáveis” 
sejam consumidos apenas 
em alguns momentos.

l Pães, biscoito sem recheio ou uma fatia de bolo 
simples, sem cobertura ou recheio (exemplos de 
carboidratos)

l Leite, iogurte ou embutidos como o presunto magro 
(exemplo de proteína)

l Frutas e legumes (exemplos de vitaminas e mine-
rais)

l Não esquecer de colocar uma bebida, para repor a 
perda de liquido. Boas opções são água de coco, su-
cos naturais ou mesmo sucos de caixinha

l Evitar os alimentos ricos em gordura e doces com 
frequência. Biscoitos recheados, salgados fritos, 
salgadinhos e massas folhadas devem ser consumi-
dos eventualmente;

l Chocolates, balas, pirulitos e outras guloseimas de-
vem ser evitados e oferecidos eventualmente;

l Se optar pelos alimentos industrializados, leia sem-
pre o rótulo dos alimentos e prefira os produtos 
que são livres de gordura trans e sem corantes e 
conservantes.

Dica para o lanche ideal

Lidiane Gonçalves 
lidianevgn@gmail.com
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Pastor é preso vendendo 
o sonho da casa própria

O pastor Paulo Henri-
que Silva Freitas, 43 anos, 
e sua esposa Jeane Santos 
Nunes, 28 anos, naturais do 
Rio de Janeiro, foram presos 
na madrugada de ontem 
por policiais da Delegacia 
de Defraudações da Paraí-
ba, acusados de falsificação 
de documentos e esteliona-
to, após três dias de perse-
guição. Segundo o delegado 
Gustavo Carletto, só em João 
Pessoa, o casal fez mais de 
100 vítimas vendendo o so-
nho da casa própria a famí-
lias de classe média. “Desde 
o mês de novembro o pastor 
vinha aplicando esse golpe 
em João Pessoa e já havia 
recebido das vítimas cerca 
de R$ 30 mil, vendendo ca-
sas que não existiam”, disse 
Carletto.

Paulo Henrique e Jeane 
foram presos quarta-feira 
passada na capital quando 
aplicavam o golpe da casa 
própria e liberados na últi-
ma sexta-feira, através de 
decisão judicial. Mas quan-
do a polícia percebeu atra-
vés da internet que existiam 
oito mandados de prisão 
contra eles, saíram em di-
ligência para prendê-lo, 
em Campina Grande. Mas 
ao chegarem em Campina, 
o pastor já estava viajan-
do para Salvador. Mas com 
ajuda da Polícia Rodoviária 
Federal, os policiais conse-
guiram interceptar o ônibus 
que o pastor viajava e pren-
deu o casal na cidade de 
Curuaru, em Pernambuco.

Segundo o delegado 
Carletto, eles só foram libe-
rados na semana passada 
porque a internet estava 
fora do ar, e os policiais não 
conseguiram ter informa-
ções sobre a ficha criminal 
deles. Tanto o pastor como 

Paulo Henrique Silva e a 
esposa são acusados por 
falsificação e estelionato

José Alves
zavieira2@gmail.com

sua esposa estavam sendo 
procurados pela polícia de 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo.

O delegado Carletto 
lembrou que após serem 
soltos, os acusados de es-
telionato tentaram se es-
conder em várias cidades 
paraibanas. “Para despistar 
a polícia, o casal se escon-
deu em João Pessoa, Solâ-
nea e Campina Grande, mas 
conseguimos encontrá-los 
depois de três dias de per-
seguição dentro do ônibus 
e eles não resistiram à pri-
são”.

O delegado informou 
que as pessoas eram lesa-
das pelo casal, com a pro-
messa de que pagando o 
valor referente ao cadastro 
na lista de espera, teriam a 
oportunidade de comprar 
uma casa no valor de R$ 50 
mil, localizada em condo-
mínios nos bairros do Bes-
sa ou Altiplano.  

Preventiva
Paulo Henrique e Jeane 

Santos estão presos na Cen-
tral de Polícia em João Pes-
soa e o delegado antecipou 
ontem pela manhã que vai 
pedir ao Juizado das Exe-
cuções Penais a preventiva 
deles. Ele disse também 
que para reaver o dinheiro 
pago ao casal as pessoas 
precisam entrar com uma 
ação civil. 

Algemado ao braço da 
esposa na Central de Polí-
cia, o pastor se defendeu 
das acusações, e disse que 
seu projeto social com a 
Construtora Casa Nova é 
legal e que todas as casas 
só iriam ser entregues aos 
compradores em 2015. Ele 
disse também que está no 
ramo de venda de casas há 
20 anos e que não estava fu-
gindo de João Pessoa, ape-
nas iria até o Rio conversar 
com os pais dele sobre sua 
atual situação financeira e 
que logo em seguida volta-
ria para a capital.

O Batalhão de Policiamento Am-
biental (BPAmb) intensificou as ron-
das, no último fim de semana, e apre-
endeu três paredões de som na cidade 
de Bayeux, Região Metropolitana de 
João Pessoa. Cada proprietário foi 
multado em R$ 10 mil, valor cobra-
do a quem ultrapassa o limite de som 
permitido – que é de 55 decibéis na 
zona urbana. Os equipamentos foram 
levados para a sede do BPAmb e es-
tão à disposição da Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente 
(Sudema). De acordo com o subco-
mandante do BPAmb, major Oscar 
Beuttenmuller, um dos proprietários 
multados também foi notificado por 
manter irregularmente quatro aves sil-
vestres em cativeiro. Essa multa foi de 
R$ 2 mil.

Ainda no fim de semana foi apre-
endida, no bairro de Mangabeira (ca-
pital), uma carga de 580 sacos de car-
vão que estava sendo comercializada 
com o Documento de Origem Flores-
tal (DOF) indevido. Conforme Beut-
tenmuller, no documento constava a 
origem de 483 sacos de carvão, estan-

do os outros 97 sacos sem registro. O 
proprietário da carga foi multado em 
quase R$ 16 mil.

Prisão
No final da tarde do último do-

mingo (3), uma guarnição da Polícia 
Ambiental conseguiu recapturar um 
foragido do regime semiaberto. Fer-
nando Malaquias do Rego cumpria 
pena no Presídio Sílvio Porto (localiza-
do em João Pessoa) e estava foragido 
desde que recebeu o indulto natalino. 
Ele foi recapturado no bairro da Tor-
re, logo depois de praticar um assalto. 
Com ele, a polícia encontrou um celu-
lar e dinheiro.

No interior
O BPAmb desencadeou, no fim 

de semana, a ‘Operação Sossego’, que 
apreendeu três paredões de som, 33 
canários da terra e prendeu quatro 
pessoas nas cidades de João Pessoa, 
Campina Grande e Itabaiana.  As mul-
tas aplicadas somam mais de R$ 30 mil.

De acordo com o subcomandante 
do BPAmb, major Oscar Beuttenmul-

ler, os abusos no volume de som, ul-
trapassando o limite permitido de 55 
decibéis na zona urbana, foram regis-
trados no bairro dos Bancários e em 
Gramame, na capital, e no Centro de 
Campina Grande. Cada proprietário 
dos equipamentos foi multado no va-
lor de R$ 5 mil, totalizando R$ 15 mil 
em multas por esse tipo de infração. 
“Em um dos casos, o som ultrapassava 
quase o dobro do limite permitido”, 
exemplificou Beuttenmuller.

Ainda dentro da Operação Sos-
sego, uma casa que funcionava como 
rinha de canário, na zona rural de 
Itabaiana, foi fechada pelos milita-
res do Batalhão Ambiental. No local, 
quatro pessoas foram presas e autua-
-das no total em R$ 16.500, pela ati-
vidade ilegal. “Seguindo determina-
ção do comando-geral e do comando 
do BPAmb, continuaremos com uma 
fiscalização forte para coibir os cri-
mes ambientais”, completou o major 
Beuttenmuller. Só na última semana, 
três pessoas já haviam sido multadas, 
em R$ 10 mil cada, pelo uso indevido 
de equipamentos de som.

Polícia Ambiental intensifica ações e 
aplica multas por uso de paredões

Três paredões de som foram apreendidos na cidade de Bayeux no último final de semana por agentes do BPAmb

Será na sexta-feira (15), 
das 8h às 12h, no auditório 
da Reitoria, o cadastramento 
dos candidatos classificados 
no Processo Seletivo 2013 
(PS2013), para o 1º ou 2º 
período letivo dos cursos de 
graduação em Música, Teatro, 
Artes Visuais, Tradução e Dan-
ça da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). 

Os retardatários poderão 
fazer o cadastramento nos 
dias 18 e 19, no mesmo ho-
rário e local. Além dos editais 
de cadastramento, a Comissão 
Permanente do Concurso Ves-
tibular (Coperve) está dispo-
nibilizando, também, em sua 
página (www.coperve.ufpb.
br), desde a última sexta-feira, 
o desempenho dos candidatos 
aptos e não aptos, tanto no PS 

2013, como no Processo Sele-
tivo Seriado (PSS 2013).

Para realizar o cadastra-
mento, o candidato deverá, 
em primeiro lugar, preencher 
a Ficha de Cadastro Individual, 
que ficará disponível no site da 
Coperve amanhã, e compare-
cer ao local de cadastramento 
portando, além da ficha devi-
damente preenchida, cópia au-
tenticada dos seguintes docu-
mentos: cédula de Identidade, 
CPF, Certidão de Nascimento 
ou de casamento, comprovante 
de votação na eleição de 2012, 
prova de quitação com o Servi-
ço Militar (para os brasileiros 
do sexo masculino maiores de 
18 anos) e Certificado de Con-
clusão do Ensino Médio.  

O não comparecimento 
ao ato do cadastramento ou 
a não apresentação da docu-
mentação exigida implica na 
perda do direito aos resulta-

dos da classificação e somen-
te os candidatos cadastrados 
poderão concorrer a possíveis 
remanejamentos de período 
letivo. A segunda lista de can-
didatos remanejados e/ou 
classificados será publicada 
no dia 4 de abril, com cadas-
tramento a ser realizado nos 
dias 8, 9 e 10 do mesmo mês. 
Já a terceira lista está previs-
ta para o dia 25 de abril, com 
cadastramento a ser feito nos 
dias 29 e 30. 

No ato do cadastramento, 
para os candidatos classifica-
dos na modalidade de reserva 
de vagas, será exigido o cer-
tificado de conclusão e histó-
rico escolar do Ensino Médio 
obtidos em escola pública, em 
curso regular ou na modalida-
de Educação de Jovens e Adul-
tos, ou através de certificado 
de conclusão do Ensino Médio 
com base no resultado do Exa-

me Nacional do Ensino Médio 
– ENEM, ou do Exame Nacional 
para Certificação de Compe-
tências de Jovens e Adultos – 
ENCCEJA, ou de exames de cer-
tificação de competência ou de 
avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas esta-
duais de ensino, ou diploma de 
curso de graduação em curso 
superior.

Já para aqueles classifi-
cados em vagas reservadas à 
renda familiar bruta igual ou 
inferior a 1,5 salário-mínimo 
per capita, será exigida a com-
provação da renda familiar 
através da apresentação de RG, 
CPF e comprovantes de renda 
bruta de cada um dos mem-
bros da família que possuem 
renda, referentes ao mês de 
outubro de 2012. Para mais 
detalhes, o candidato deve 
consultar o Anexo II do Edital 
nº 008/2013.

Desempenho
No site da Coperve, está 

sendo disponibilizado, atra-
vés do link “Resultados do 
PSS2013, com informações 
complementares”, a listagem 
dos candidatos aptos no PSS 
2013, assim como a listagem 
com maior e menor média 
por curso. Os três primeiros 
colocados ficaram com os alu-
nos do curso de Medicina. A 
maior média foi do estudan-
te Alysson Emannuel Neves 
Rodrigues Vieira, com 715,5 
pontos. Já os alunos, aptos e 
não aptos, que desejem con-
sultar seu desempenho, deve-
rão informar seu CPF e data 
de nascimento. 

Vagas remanescentes
Após a divulgação da pri-

meira lista, o número de vagas 
remanescentes já é de 418, 
sendo que os cursos que apre-

sentam maior quantidade são 
os de Ecologia (Bacharelado), 
com 38 vagas, e Hotelaria (Ba-
charelado), com 36. “Essas va-
gas serão destinadas, priorita-
riamente, aos alunos que estão 
na fila de espera. Caso não se-
jam preenchidas, serão anexas 
àquelas vagas que sobrarem 
por conta do não compareci-
mento ao cadastramento e dis-
ponibilizadas para a reopção 
de curso”, afirma o presidente 
da Coperve, João Lins. 

Reopção de curso
No dia 4 de abril, será pu-

blicado, no site da Coperve, o 
edital referente às inscrições 
para a reopção de curso, que 
deverão ser realizadas no pe-
ríodo de 11 a 14 de abril.  As-
sim, aqueles candidatos que 
não forem classificados na 2ª 
lista, poderão escolher pela 
reopção de urso. 

Classificados no PSS farão cadastramento na sexta
CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com
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Secretaria de Desenvolvimento vai
emitir documentos de quilombolas

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de março de 2013

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Huma-
no (Sedh) iniciou ontem, nos 
municípios de Catolé do Ro-
cha, Manaíra e São José de 
Princesa, a visita às comuni-
dades quilombolas da Paraí-
ba. Serão percorridas pela 
equipe do Programa Cidadão 
da Sedh, cerca de 30 comuni-
dades em mais de 20 municí-
pios paraibanos. O objetivo é 
retirar documentação desta 
população e, posteriormente, 
inscrever as famílias em pro-
gramas sociais.

“Este projeto junto às co-
munidades quilombolas tem 
como primeira etapa a retira-
da de documentação. Depois 
teremos o cadastramento das 
famílias no Cadastro Único do 
Governo Federal. Também fa-
remos uma espécie de perfil 
destas famílias para levantar-
mos quais são os programas 
que elas ainda não têm aces-
so”, informou a secretária da 
Sedh, Aparecida Ramos de 
Meneses.

Capacitação
Para a segunda etapa do 

projeto, que será a inscrição 
das famílias quilombolas no 

Equipe do Programa Cidadão
iniciou ontem as visitas em  
comunidades de três cidades

Cadastro Único, uma equipe 
de profissionais começou a 
ser capacitada ontem por téc-
nicos da Sedh, que estão re-
passando informações sobre 
o preenchimento dos ques-
tionários.

O treinamento acontece 
no auditório da Secretaria 
até a próxima quinta-feira 
para profissionais de mais 
de 20 municípios que têm 
comunidades quilombolas 
certificadas.

Cronograma de visitas
A visita aos municípios 

está sendo realizada pela 
equipe do Programa Cida-
dão que foi dividida em duas. 
Desta forma, hoje a visita será 
nas comunidades quilom-
bolas dos municípios de São 
Bento (comunidade Conten-
das), Pombal (Os Rufinos e Os 
Daniel) e Tavares (Domingos 
Ferreira).

Amanha, será a vez do-
município de Cajazeirinhas 
(Umburaninha, Vinhas e Dia-
mante). Na quinta (14), os 
municípios visitados serão: 
Coremas (Negro das Barrei-
ras, Mão D’água e Santa Te-
reza) e Cacimba (Serra Feia e 
Aracati). Na sexta-feira (15), 
o município de Livramento 
(Vila Teimosa, Sussuarana e 
Areia de Verão). Uma equipe do Programa Cidadão se reuniu ontem com quilombolas das cidades de Catolé do Rocha, Manaíra e São José de Princesa

O Programa Palma Resistente, 
instituído pelo Governo do Esta-
do como forma de reduzir a inci-
dência da cochonilha do carmim, 
distribuiu na última sexta-feira, 
na cidade de Piancó, cerca de 120 
mil raquetes, em solenidade no 
Parque de Exposição Elzir Matos, 
beneficiando 200 agricultores fa-
miliares. O programa é executado 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da Pes-
ca (Sedap).

 A ação é desenvolvida com o 
apoio da Empresa Estadual de As-
sistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater)  e a Empresa Estadual de 

Pesquisa Agropecuária (Emepa), 
que juntamente com técnicos da 
Sedap fazem o cadastramento dos 
criadores, e também conta com a 
participação de gestores muni-
cipais. O diretor administrativo 
da Emater, Lucionildo de Araújo 
(Peninha), participou do evento, 
destacando o trabalho que os ex-
tensionistas realizam no combate 
à praga que ataca a palma.

 Nesta fase, foram atendi-
dos produtores rurais de outros 
19 municípios da região do Vale 
do Piancó: Aguiar, Boa Ventura, 
Curral Velho, Conceição, Catin-
gueira, Diamante, Ibiara, Itapo-

Programa distribui palma resistente
à praga com agricultores de Piancó

ranga, Nova Olinda, Igaracy, Olho 
D’Água, Serra Grande, Santa Inês, 
Santana dos Garrotes, Santana de 
Mangueira e Pedra Branca.

 Na ocasião, o secretário de 
Desenvolvimento da Agropecuá-
ria e da Pesca, Marenilson Batista, 
disse que o programa é um alento 
ao produtor rural neste período 
de estiagem. “Além de salvar o 
rebanho, será desenvolvida uma 
cultura resistente da palma no 
nosso Estado”, completou o se-
cretário, lembrando que a meta 
do governador Ricardo Coutinho 
é levar a palma para toda a Pa-
raíba e que cada agricultor pode-
rá ser um multiplicador de novas 
mudas de palma, que repassará 
para seu vizinho.

 Outros municípios beneficia-
dos com mais 140 mil raquetes 
foram Água Branca, Manaíra, São 
José de Princesa, Princesa Isabel, 
Tavares, Juru, Imaculada, Matu-
reia, Teixeira, Desterro e Cacim-
bas. No sábado, foram contem-
plados com raquetes agricultores 
de 15 municípios na região de 
Patos.

 A meta é que o Programa 
Palma Resistente distribua, em 
sua primeira etapa, 4,5 milhões 
de raquetes de palma resistente 
aos produtores rurais. Já ocorreu 
a distribuição em Campina Gran-
de, Remígio e Monteiro, bene-
ficiando mais de 40 municípios. 
A entrega da palma em Remígio 
contempla cerca de 300 agricul-
tores dos seguintes municípios: 
Picuí, Esperança, São Sebastião de 
Lagoa de Roça, Algodão de Jan-
daíra, Lagoa Seca, Casserengue, 
Arara, Damião, Baraúnas, Sosse-
go, Cubati, Areia, Juarez Távora, 
Alagoa Grande, Areial, Monta-
das, Cuité e Nova Floresta.A distribuição de palma integra as ações do goveno para minimizar os efeitos da seca

Alunos das redes pública 
e privada da cidade de Solânea 
participam hoje das atividades 
educativas promovidas pelo 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), em parce-
ria com a prefeitura da cidade, 
Batalhão de Trânsito, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros. 
A concentração será às 8h, em 
frente à Secretaria de Saúde 
do Município e vai contar com 
o apoio dos servidores lotados 
na 14ª Ciretran.

De lá sairá uma passeata 
com pedido de paz no trânsi-
to, lembrando vítimas de aci-
dentes de trânsito na cidade. 
As equipes das Divisões de 
Educação para o Trânsito e de 
Policiamento do Detran vão 
realizar ações educativas en-

volvendo alunos e moradores 
da cidade. A ideia é levar men-
sagens de segurança no trânsi-
to e também divulgar as novas 
regras para o cumprimento da 
Lei Seca e a atividade dos mo-
totaxistas e motofretistas.

As equipes também farão 
orientação de travessia em 
locais, onde a prefeitura im-
plantou faixas de pedestres. 
Durante o evento, será divul-
gada a portaria do Detran que 
disciplina o transporte escolar. 
O documento foi expedido de-
pois que o Governo do Estado 
assinou um termo de coope-
ração técnica com o Ministério 
Público Estadual para garantir 
a segurança de mais de 142 mil 
alunos paraibanos que utili-
zam este tipo de transporte.

Detran realiza ações 
educativas em Solânea

Será encerado  no próxi-
mo dia 28 deste mês o prazo 
para liquidação de dívidas 
amparadas na Lei 12.249, 
que beneficia clientes do 
Banco do Nordeste. Opera-
ções rurais contratadas até 
15 de janeiro de 2001, com 
recursos do FNE ou Pronaf, 
e valor original de até R$ 
35 mil poderão ser quitadas 
com descontos que chegam a 
85% para empreendimentos 
localizados no Semiárido.

Segundo a Área de Recu-
peração de Crédito do Banco 
do Nordeste, em toda a área 
de atuação do Banco mais de 
346 mil operações já foram 
liquidadas. Destas, 28 mil per-
tencem a clientes da Paraíba. 

Ainda há cerca de 300 
mil operações passíveis de 
regularização por meio des-

sa lei em todo o Nordeste, 
sendo pouco mais de 18 mil 
referentes a empreendimen-
tos paraibanos. 

O recálculo das opera-
ções beneficiadas pela Lei 
12.249 é feito sem a incidên-
cia de juros de atraso, multas 
ou outras sanções e, indepen-
dentemente do estágio em 
que se encontre a cobrança da 
dívida, o cliente pode procurar 
sua agência de relacionamen-
to para quitá-la, tornando-se 
apto a obter novos créditos.

No caso de operações 
contratadas por cooperativas 
e associações, o saldo deve-
dor atualizado leva em conta 
a quantidade de cooperados e 
associados existentes à época 
da contratação, para apuração 
do valor devido por cada inte-
grante dessas entidades.

BNB negocia dívidas 
até o próximo dia 28 
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Pela cidade

O coordenador de Comunicação da Prefeitura de 
Campina Grande, José Araújo, afirmou que o Programa 
Fome Zero teria sido usado de forma “politiqueira” na 
gestão do ex-prefeito Veneziano Vital do Rêgo. “Houve 
um regime de contratação ilegal”, disse Araújo.

l Até A IMPreNsA

“Pessoas foram contratadas de forma politiqueira. Para 
se ter uma ideia, tem jornalista contratado para trabalhar 
no Fome Zero, além da presença maciça de funcionários 
fantasmas. O prefeito Romero teve que afastar todos eles por 
não concordar com essa ilegalidade”, completou Araújo.

l  ICMs zero 

O vereador Saulo Noronha (DEM) apresentou 
requerimento na Câmara Municipal de Campina 
Grande que pede ao Governo do Estado a concessão 
de isenção de ICMS para a aquisição de motocicleta 
zero quilômetro para uso exclusivo no serviço de 
mototáxi no Município.

Boa notícia 
A empresa Azul pediu autorização à Agência 

Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar em 
Campina Grande. Caso a autorização seja concedida, a 
Azul planeja iniciar suas atividades na cidade já a partir 
do final do mês de abril, possivelmente com três voos 
diários.

Conexões

Dois voos sairiam de Campina Grande de segunda a 
sábado, com destino a Recife e Salvador, e outro deverá 
sair todos os dias, com destino ao Recife. A partir de 
Salvador e Recife, os passageiros poderão fazer conexões 
para várias cidades de todas as regiões do país.

Articulação

Ao nomeado para a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Luiz Alberto Leite 
enviou carta de intenções à Azul, mostrando que 
existe demanda em Campina Grande que justificaria 
a chegada da empresa à cidade. O secretário espera 
que a Anac atenda o pedido da Azul.

Arquivos dos cartórios de CG
O repórter Xico Nóbrega finaliza a primeira 

reportagem de uma série sobre arquivos dos 
cartórios de CG, a sua importância para os estudantes 
e professores de universidade – entrevistando o 
doutor historiador Luciano Mendonça de Lima, 
que pesquisou no Cartório de Notas de Imóveis, de 
Ivandro Cunha Lima.

os escravos e Quebra Quilos 

O professor Luciano Mendonça de Lima é autor 
do livro Derramando Susto: Os escravos e o Quebra 
Quilos, resultado de sua tese de mestrado sobre o 
assunto. O movimento foi uma revolta popular contra a 
implantação do sistema métrico decimal, no 2º Império, 
com maciça presença de escravos.

sine - CG

O Sine Municipal de Campina Grande começa hoje a 
Semana da Mulher 2013, que promoverá palestras, oficinas 
e cursos. Na manhã de hoje, haverá a palestra “Saúde do 
Trabalhador”. Amanhã, o evento segue com a palestra 
“Planejamento da carreira” e na quinta-feira terá mais duas 
apresentações, com o tema “Previdência Social” e “Orientação 
profissional”. 

Último dia

Na sexta-feira, o encerramento da Semana da Mulher 
será com a realização de diversos cursos, como Educação 
Ambiental; Propriedade Intelectual; Tecnologia da 
Informação; Empreendedorismo; Legislação Trabalhista e 
Segurança do Trabalho.

Irregularidades

Lei vai garantir tratamento da água
CÂMArA MUNICIPAL

A propositura do vereador 
Nelson Gomes foi aprova-
da pela Câmara Municipal

Um tratamento com 
águas residuais a fim de 
gerar economia e apro-
veitamento na cidade. A 
partir de então, foi sancio-
nada uma lei em Campina 
Grande, a qual conscienti-
zará moradores a respeito 
da importante iniciativa. 
A propositura passa a ter 
validade com o número 
5245/2012 e com autoria 
do vereador Nelson Gomes 
Filho (PRP) a qual foi apro-
vada pelo poder público.

O parlamentar, Nelson 
Gomes Filho (PRP), que 
também é o atual presiden-

te da Câmara Municipal de 
Campina Grande (CMCG), 
informou que a Secretaria 
de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente será a responsá-
vel pelo desenvolvimento 
e coordenação dos proje-
tos, cadastramento, apoio, 
desenvolvimento de pes-
quisas e outras atividades. 
O Poder Executivo deverá 
criar uma Comissão Espe-
cial composta por cinco 
membros, para estudar e 
proferir os projetos e pro-
gramas. Há possibilidades 
de serem firmados convê-
nios com órgãos do Gover-
no Federal e/ou Estadual, 
privados, para o financia-
mento dos projetos.

O projeto tem como 
objetivo contribuir para 
o tratamento da rede de 
esgotos, com ações de re-
aproveitamento de águas 

residuais e beneficiar eco-
logicamente um maior nú-
meros de pessoas no mu-
nicípio. As águas residuais, 
isto é, águas oriundas de 
zonas residenciais e outros 
tipos de instalações, são 
líquidos rejeitados pela so-
ciedade e que após serem 
utilizadas, tornam-se polu-
ídas. 

 Tais tipas de águas 
são classificadas em: águas 
residuais domésticas, pro-
venientes de efluentes re-
sidenciais; águas residuais 
industriais, resultantes de 
processos de fabricação; 
águas de infiltrações, re-
sultantes de infiltrações 
nos coletores de água exis-
tentes nos terrenos; águas 
urbanas, conseqüentes de 
chuvas, lavagem de pavi-
mentos, etc.

Ainda de acordo com 

o projeto, deverá haver 
um processo de separação, 
quando as águas negras 
serão divididas das águas 
cinzas. Um sistema de fil-
tração também terá que ser 
adequado a sua origem e 
uso, por exemplo: as águas 
originadas de lavanderias 
possuem maior quantida-
de de produtos químicos, 
as águas destinadas à irri-
gação subterrâneas quase 
não necessitam de trata-
mento específico apenas 
retiradas de sólidos. Já a 
água destinada a vasos sa-
nitários deve prever um 
sistema auxiliar para a 
decomposição da matéria 
orgânica existente. O tra-
tamento, em suma, deverá 
assegurar um tratamen-
to que envolve processos 
de filtragens, retiradas de 
odores e esterilização. 
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Mais um caso de mu-
lheres vítimas de agressões 
físicas e sexuais foi registra-
do no município de Campina 
Grande. A jovem possui 23 
anos de idade e disse à po-
lícia que não se recorda ao 
certo como ocorreu o cri-
me, mas que sem dúvidas, 
foi um ato de crueldade. As 
viaturas policiais realizaram 
rondas ostensivas, mas não 
obtiveram êxito.

O registro se deu por 
volta das 3h40, durante a 
madrugada dessa segunda-

feira (11). A Central de Ope-
rações da Polícia Militar (Co-
pom) foi informada de que 
uma mulher estaria sofrendo 
agressões físicas, como tam-
bém, um possível estupro. 

Duas pessoas, entre elas 
um mototaxista, estariam 
trafegando nas proximi-
dades do Instituto dos Ce-
gos, localizado no Canal do 
Prado no bairro do Catolé, 
quando se depararam com 
uma jovem caída ao solo e 
totalmente despida.

A vítima não soube dar 

detalhes sobre o fato, mas re-
cordava-se que seriam dois 
indivíduos sem identificação 
os quais teriam cometido 
de fato, o delito (agressão e 
estupro). O corpo da vítima 
apresentava escoriações nas 
pernas e cabeça. Na face, a 
vítima teria sofrido um‘mur-
ro’ que atingiu a região dos 
olhos.

A unidade do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) realizou os 
primeiros atendimentos e 
conduziu-a para o Hospital 

Regional de Emergência e 
Trauma de Campina Grande. 

Maria Luana em entre-
vista, relatou ser mãe de 
três crianças, com idades 
distintas de três, seis e oito 
anos de idade. Ela estaria 
realizando sua mudança de 
uma residência, quando in-
geriu bebida alcoólica.

Há possibilidade da jo-
vem ter sido vítima do golpe 
conhecido como “boa noite, 
Cinderela” e posteriormente 
ter sido vítima de roubo e 
estupro.

Jovem é encontrada despida na rua
vítIMA de AGressão

Um trabalhador da comarca 
de Campina Grande, que teve 
cegueira total em um dos olhos 
e parcial no outro, garantiu sua 
aposentadoria por invalidez, 
depois que ingressou com uma 
apelação cível no Tribunal de 
Justiça da Paraíba, contra o Ins-
tituto Nacional de Seguro So-
cial (INSS). O recurso foi julgado 
nessa segunda-feira (11), pela 
Segunda Câmara Cível do TJPB. 
O Colegiado, por unanimidade, 
seguiu o voto do relator, o juiz 
convocado Aluízio Bezerra Filho, 
e deu provimento à apelação.

O recurso foi movido em 
face do Juízo da 3ª Vara Cível 
de Campina Grande, que jul-
gou improcedentes os pedidos 
de concessão do auxílio-doença 
ou aposentadoria por invalidez. 
Além do provimento, que apo-
sentou o apelante, o relator con-
denou o INSS a pagar as custas e 
despesas processuais e ainda aos 
honorários advocatícios em 15% 
do valor da condenação.

Segundo os autos, um laudo 
médico-pericial comprova a inca-
pacidade laborativa do acidenta-
do, em razão da perda total da 
visão do olho direito e 95% da vi-
são do olho esquerdo. O apelan-
te exercia a profissão de supervi-
sor de produção de mineração. 
No dia 19 de fevereiro de 2004, 
sofreu um acidente de trabalho 
pelo manuseio de uma substân-

Câmara do TJPB dá direito a trabalhador
reCUrso

cia química expansiva (explo-
sivos), ocasionando as devidas 
sequelas. O acidente foi comuni-
cado ao INSS. No dia 6 de março 
do mesmo ano foi concedido o 
auxílio-doença ao trabalhador.

Contudo, quando foi reali-
zado o transplante de córneas e 
recuperada 50% da visão do ape-
lante, o INSS cancelou o paga-
mento do benefício previdenciá-
rio, desde setembro de 2009. O 
Instituto Nacional de Seguro So-
cial argumentou que “não havia 
mais incapacidade laborativa”.

Para fundamentar o provi-
mento da apelação, o relator 

citou a Lei Federal 8.213/91, em 
seu Artigo 42: “A aposentadoria 
por invalidez, uma vez cumpri-
da, quando for o caso, a carência 
exigida, será devida ao segurado 
que, estando ou não em gozo 
de auxílio-doença, for conside-
rado incapaz e insusceptível de 
reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta subsis-
tência, e ser-lhe-á para enquanto 
permanecer nesta condição”. De 
acordo com o relator, a Constitui-
ção Federal diz que a previdência 
social é previsto como um direito 
social, nos termos do artigo 6º da 
Carta Magna. 

Segunda Câmara Civil no julgamento de recurso da aposentadoria do trabalhador

FoTo: Divulgação

Kalyenne Antero
Especial para A União



PB já tem Comissão da Verdade
crimes da ditadura

Ricardo Coutinho realizou
ontem a instalação oficial e
empossou os integrantes
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Obras de esgotamento 
no cariri vão beneficiar 
62 mil moradores
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Os crimes de violação 
dos direitos humanos prati-
cados por agentes públicos 
contra paraibanos que se en-
contravam dentro ou fora do 
Estado durante o período da 
ditadura militar começam a 
ser investigados na Paraíba, 
e o resultado dessa apuração 
será encaminhado para a Co-
missão Nacional da Verdade, 
que publicará um relatório 
com os principais fatos. 

Para isso, o governador 
Ricardo Coutinho instalou, 
na manhã de ontem, no Salão 
Nobre do Palácio da Reden-
ção, a Comissão Estadual da 
Verdade e da Preservação da 
Memória do Estado, que visa 
investigar e esclarecer casos 
graves de atentados aos direi-
tos humanos ocorridos no pe-
ríodo pré e pós golpe militar 
de 1964, a exemplo do assas-
sinato e desaparecimento na 
Paraíba, em 1962, de Pedro 
Fazendeiro e Nego Fuba, das 
Ligas Camponesas de Sapé, 
considerados os dois primei-
ros desaparecidos políticos 
do país.

Os sete membros que in-
tegram a comissão também 
foram empossados na sole-
nidade. Desses, seis são indi-
cações de entidades, institui-
ções e ONGs, e um é membro 
indicado pelo governador. O 
mandato é de dois anos.

Na ocasião, Ricardo Cou-
tinho disse que espera que 

O presidente da Comis-
são Estadual da Verdade, 
Paulo Giovani Nunes, desta-
cou a forma da composição 
da comissão. “Ela foi forma-
da sem apadrinhamento po-
lítico, com pessoas da aca-
demia, da sociedade civil, do 
movimento sindical, por isso 
acredito que terá condições 
reais de produzir um traba-
lho que todos esperam”, co-
mentou.

Ele revelou que a co-
missão vai trabalhar nos 
mesmos moldes da Comis-
são Nacional da Verdade, se-
guindo a mesma metodolo-
gia de trabalho, com grupos 
de trabalho específicos para 
esclarecer os fatos que ain-
da não são do conhecimento 
da população. Giovani disse 
que já existe uma produção 
acadêmica acerca da dita-

dura militar na Paraíba, mas 
que tem pouca circulação, e 
que poderá servir de ponto 
de partida para as investi-
gações, como os arquivos de 
Inquéritos Policiais Militares 
e do DOPS.

E explicou: “Nosso ob-
jetivo é tentar esclarecer e 
sistematizar os fatos para 
dar um retorno às famílias 
dessas vítimas, especialmen-
te dos desaparecidos, e para 
preservação da memória”.

A Comissão
A Comissão Estadual 

da Verdade e da Preserva-
ção da Memória do Estado 
da Paraíba foi criada pelo 
decreto de nº 33.426, assi-
nado pelo governador Ri-
cardo Coutinho e publicado 
na edição do dia 1º de no-
vembro de 2012 do Diário 

Oficial do Estado.
As informações obtidas 

pela comissão serão encami-
nhadas aos órgãos públicos 
competentes para que pos-
sam auxiliar na localização 
e identificação dos corpos 
e restos mortais de desa-
parecidos políticos, bem 
como colaborar para que 
seja prestada assistência às 
vítimas e familiares das vio-
lações, assegurar sua não 
repetição e promover a efe-
tiva reconciliação estadual e 
nacional. 

O acervo documental 
será encaminhado para a Co-
missão Nacional da Verdade 
com cópia para o Arquivo Pú-
blico Nacional e Memorial da 
Democracia da Paraíba, que 
ficará sob responsabilidade 
da Fundação Casa de José 
Américo.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

o governo possa contribuir 
para o resgate da verdade. “A 
história no Brasil, talvez bem 
mais do que em outros paí-
ses, foi contada de uma for-
ma muito amena. Não se fala 
dos impactos que esse grande 
período – ao final mais de 20 
anos – teve na vida das famí-
lias que tiveram pessoas as-
sassinadas, perseguidas, im-
pedidas de estudar, exiladas”, 
afirmou.

E enfatizou: “Não se fala 
do impacto que isso teve so-
bre o rumo do desenvolvi-
mento do nosso país, para 
onde foi, a quem passou a ser-
vir; não se fala de uma forma 
profunda acerca da formação 
das nossas mentes, da mente 
da nossa juventude, princi-
palmente da geração que veio 
após o golpe de 64”. O gover-
nador argumentou que essa 
história precisa ser contada, 
não como revanchismo, mas 
porque afetou profundamen-
te o país e, principalmente, 
porque jamais pode voltar a 
acontecer. 

Ricardo Coutinho adian-
tou que a Comissão Estadual 
da Verdade e da Preservação 
da Memória do Estado da Pa-
raíba deverá revelar além dos 
casos já conhecidos, como o 
desaparecimento do Nego 
Fuba e Pedro Fazendeiro. 
“São buscas para que essa 
geração que aqui está possa 
naturalmente construir ou-
tro tipo de democracia, que 
não seja simplesmente uma 
democracia das eleições, que 
possamos abrir janelas para 
democracia participativa, de 
igualdade, de acesso às opor-
tunidades para pessoas dife-
rentes”, comentou.

Investigação
Representando a Co-

missão Nacional da Verdade, 
Guaracy Mingardi lembrou 
que a comissão não tem ne-
nhum poder jurisdicional. 
“Não podemos condenar e 
nem absolver ninguém, mas 
podemos contar quem fez, 
o que fez, por que fez, quem 
mandou”, observou, ressal-
tando a importância das 
comissões para descrever o 
que aconteceu no país. Ele 
parabenizou o Governo da 

Paraíba pela criação da Co-
missão Estadual da Verdade, 
o que a maioria dos Estados 
não fez: “Vocês fizeram aqui-
lo que outros Estados não ti-
veram coragem de fazer”.

Mingardi disse que a 
finalidade de se chegar à 
verdade dos fatos não é sim-
plesmente para se botar nos 
livros de história, porque 
dessa forma os alunos vão es-
tudar apenas para fazer uma 
prova, mas criar uma forma 
para que todos tenham aces-

so, consigam entender e sai-
bam o que aconteceu para 
que a história não se repita.

Falando em nome dos 
anistiados, o ex-deputado 
Simão Almeida afirmou que 
a Paraíba estava dando um 
passo importante para se 
restabelecer a verdade. “É 
preciso ir a fundo nas inves-
tigações, porque nós vivemos 
nesse país um período em 
que o governo era exercido 
por um período terrorista, 
e isso não pode ser passado 

em branco nem esquecido”, 
comentou.

Segundo ele, a comissão 
vai dar uma grande contri-
buição para se reescrever e 
escrever corretamente uma 
página da história do povo 
brasileiro. E ressaltou: “Foi 
uma página extremamente 
negativa por parte das elites 
dominantes do país, mas foi 
uma página gloriosa cons-
truída pelo povo brasileiro, 
pelos trabalhadores e pela 
sua juventude”.

conheça os membros da comissão

Paulo Giovani Nunes - Presidente 
da Comissão, Doutor em História pela 
Universidade Federal de Pernambuco, ba-
charel em História e Comunicação Social 
pela Universidade Federal da Paraíba.

Waldir Porfírio da silva - Represen-
tante do Governo do Estado na Comis-
são. É advogado, escritor, pesquisador da 
história das esquerdas na Paraíba, gra-
duado em psicologia pela URNe (UEPB) e 
atual chefe de gabinete do governador.

irene marinheiro - Coordenadora do 
Centro da Mulher 8 de Março.

João manoel de carvalho - Jornalis-
ta e advogado.

Fábio Fernando Barbosa de Frei-
tas - UFPB/UFCG, membro da Anistia In-
ternacional.

iranice Gonçalves muniz  - Doutora 
em Direito Público e advogada militante 
dos direitos humanos, atualmente é pro-
fessora titular do Centro Universitário de 
João Pessoa (UNIPÊ).

Lúcia de Fátima Guerra Ferreira - 
Doutora em História pela USP e profes-
sora da Universidade Federal da Paraíba.

Integrantes representam a sociedade

O professor Paulo Giovani Nunes, 
empossado ontem como presidente 
da Comissão Estadual da Verdade e da 
Preservação da Memória, acredita que 
novas vítimas do regime ditatorial no 
Brasil podem ser identificadas a partir 
da releitura de inquéritos policiais e da 
busca por documentos ainda não estu-
dados daquela época. 

O presidente informou que a Comis-
são se reunirá para definir as estratégias 
de trabalho e que tão logo a entidade 
esteja estruturada, lançará um servi-
ço de atendimento para que vítimas e 
familiares possam entrar em contato e 
compartilhar mais informações. 

Integrante também da Comissão 
da Verdade, Fábio Fernando Freitas, 
avalia que a criação desta e de outras 
entidades semelhantes em todo o país 
é a chance de remontar pedaços disper-
sos e, ao final, montar um relatório bas-
tante detalhado para que as gerações 
atuais finalmente tomem conhecimen-
to dos acontecimentos. 

“A sociedade brasileira tem uma 
dívida em relação a esse período que 
reúne casos graves de omissão histórica. 
A história daquele tempo foi bastante 
distorcida e omitida. Podemos não ter 
a quantidade de casos verificados em 
países vizinhos como a Argentina, Chile 
ou Uruguai, mas nós temos casos muito 
graves que foram omitidos”, destacou 
Freitas.

Fábio Fernando Freitas relembra 
que começou sua militância na área 
cultural, no movimento cineclubista. Os 
cineclubes eram espaços de resistência 

à ditadura que passavam por muitas di-
ficuldades ao lidarem com a repressão. 
Daí em diante, ele ingressou no Partido 
Comunista e, em seguida, na Anistia 
Internacional. Daquele tempo, perma-
nece sua atuação na área acadêmica, 
atualmente na Universidade Federal de 
Campina Grande.

“Foram muitas dificuldades, mas 
os piores momentos foram certamen-
te os que vieram a partir do AI5 (Ato 
Institucional Número Cinco). Do pon-
to de vista da repressão mais dura, eu 
acho que o período que vai de 1969 em 
diante. Havia torturas, desaparecimen-
tos, banimentos, censura aos meios de 
comunicação, presos políticos. O AI5 foi 
o instrumento jurídico que legalizou a 
ditadura e deu legitimidade de arbitra-
riedade”, rememorou.

Para o jornalista João Manoel de 
Carvalho as memórias da ditadura são 
doídas. Visivelmente emocionado, ele 
considerou como sábia a iniciativa do 
governador Ricardo Coutinho de criar a 
Comissão. Ele acredita que é uma gran-
de oportunidade para reconstituição 
dos fatos e do sofrimento imputado ao 
povo brasileiro pelo regime militar.

“Não há um tom de vingança. Há 
apenas a apuração e resgate de fatos 
para que o povo conheça o quanto é 
atroz e infame o regime militar e o regi-
me de imposição de vontades. Desse pe-
ríodo, o que mais me doeu - apesar de 
não ter sido torturado fisicamente, foi o 
tempo em que estive privado da liber-
dade por 40 dias. Na prisão, tive a honra 
de conviver com João Alfredo Dias, com 
Pedro Fazendeiro e outros que desapa-
receram de forma tão violenta e bru-
tal”, narrou João Manoel.

Novas vítimas podem ser identificadas
Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com

História do golpe militar precisa ser recontada para jamais voltar a acontecer, declarou o governador ontem, durante instalação da comissão

FOTO: Ortilo Antônio

Acho que é mais antiga. Seria 
2010? Até Bela tá 



Obras de esgotamento no Cariri
vão beneficiar 62 mil moradores
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GERAL

Ricardo Coutinho autorizou 
pessoalmente o início dos 
trabalhos em 7 municípios

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Mais de R$ 37 milhões vão 
ser investidos nos sete municí-
pios do Cariri paraibano visita-
dos pelo governador Ricardo 
Coutinho na última sexta-feira 
(8) e no sábado (9). Os recur-
sos vão ser aplicados em obras 
de implantação de esgotamen-
to sanitário, beneficiando mais 
de 62 mil moradores das cida-
des de Cabaceiras, Caraúbas, 
Coxixola, Serra Branca, Livra-
mento e Taperoá.

A última cidade visitada 
no sábado foi Taperoá. O muni-
cípio, que tem 14.936 habitan-
tes e é famosa pela história da 
peça teatral Auto da Compade-
cida, do paraibano Ariano Su-

Por que a Comissão
da Verdade?

Uma perda

A Paraíba perdeu na noite de domingo um dos seus maiores 
intelectuais. Paulo Gadelha era advogado, desembargador federal e 
um escritor respeitado. Era colaborador de diversas publicações no 
Nordeste. Paulo lutava contra um câncer há cinco anos, mas na noite 
de domingo não conseguiu resistir. Seu sepultamento foi ontem à 
tarde em Recife. 

Os Gadelha têm sofrido um golpe atrás do outro.

Pastor picareta

Policiais da Delegacia de Defraudações de João Pessoa prenderam 
na madrugada desta segunda-feira (11), o pastor Paulo Henrique Silva 
Freitas e sua esposa Jeane Santos Nunes, acusados de estelionatos. 
O casal foi preso na cidade de Caruaru, em Pernambuco, por força de 8 
mandados de prisão. Os dois já tinham sido presos na semana passada 
na Capital paraibana quando aplicavam golpes da casa própria em bairros 
nobres de João Pessoa.

Mas será possível uma coisa dessas...

O governador Ricardo Coutinho (PSB) instalou 
ontem na Paraíba a Comissão da Verdade, que vai apurar 
e estudar o que aconteceu com mais de 300 paraibanos 
a partir de março de 1964 quando se instalou no Brasil o 
Regime Militar.

Na semana passada o governador já havia 
nomeado através de atos no Diário Oficial os membros 
da Comissão da Verdade da Paraíba. São eles os 
responsáveis pelo levantamento dos dados e por 
descobrir documentos e informações que possam 
esclarecer a população o que houve com muita gente 
naquele período.

Não se trata de vingança contra ninguém. Mas de 
fazer o levantamento de dados que possam contribuir 
com nossa história recente. Afinal de contas foram 
muitas as atrocidades cometidas com muitos jovens 
(homens e mulheres) que se opunham ao Regime. 

Não são poucos os que passaram boa parte de 
suas vidas se escondendo de seus algozes pelo interior 
do Brasil e outros em países que os aceitavam como 
exilados. Muitos perderam as vidas. Outros foram 
torturados até a morte. 

Outros mais, como os guerrilheiros que o PCdoB 
mandou para o Araguaia, no Pará, simplesmente foram 
dados como desaparecidos. Pais não puderam sepultar 
seus filhos. O Exército Brasileiro tem esse débito para 
com os brasileiros e a História de seu país. 

Na Paraíba há um caso emblemático. Nego Fuba 
e Pedro Fazendeiro são liberados à noite do Quartel 
do 15 RI, em João Pessoa, e nunca mais foram vistos. 
Sob pressão, o Tribunal de Justiça da Paraíba fornece 
atestados de óbitos para os dois mesmo sem saber o que 
aconteceu de verdade. 

Tirados de suas casas ou locais de trabalho, políticos, 
estudantes, líderes de classe, professores de universidades 
foram submetidos à torturas, um método covarde, tirano e 
condenável de se obter confissões de um preso.

A Paraíba precisa saber o que houve com seus 
filhos condenados pelos militares. Precisa, antes de 
tudo, oferecer essa contribuição à história, porque 
no momento tudo ainda anda muito encoberto nesse 
nevoeiro vergonhoso que a democracia precisa 
escancarar. 

Descobriu cedo

“Tem gestor que só descobre isso no final do mandato, porque 
muitos ficam enrolando e se aproveitando do governo até o fim. Tive a grata 
satisfação de perceber quem são meus aliados verdadeiros logo no começo, 
nos primeiros dias de mandato”.

A frase acima é do prefeito Luciano Cartaxo (PT) e tem como endereço 
os vereadores que elegeram Durval Ferreira para o quinto mandato na Câmara 
de Vereadores de João Pessoa. 

O prefeito já sabe os termos das negociações entre Durval e os novos 
aliados.

assuna, receberá investimen-
tos de mais de R$ 8 milhões.

O prefeito de Taperoá, 
Jurandir Gouveia, também 
agradeceu pelos investimen-
tos e falou da importância de 
parcerias, a exemplo do Pacto 
Pelo Desenvolvimento Social. 
“O povo de Taperoá agradece 
a forma como Ricardo Couti-
nho tem olhado para o Cariri. 
Nós queremos contribuir com 
o Governo do Estado. Sabemos 
da nossa responsabilidade, va-
mos zelar e manter essas par-
cerias para que nossa cidade 
desenvolva cada vez mais”.

O governador falou sobre 
o aspecto benéfico da parceria 
para as cidades e pediu empe-
nho aos gestores para a me-
lhoria dos indicadores sociais. 
“O Estado está repassando di-

nheiro para as cidades através 
do Pacto Social, mas pedimos a 
contrapartida solidária. O mu-
nicípio precisa cumprir o seu 
papel e ajudar o Estado a me-
lhorar os indicadores sociais”, 
lembrou Ricardo.

Para o secretário de Esta-
do dos Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente e da Ciência e Tecno-
logia, João Azevedo Lins Filho, 
a ação estruturante vai mudar 
a vida dos moradores do Cari-
ri paraibano. “Esta maratona 
está trazendo infraestrutura 
e qualidade de vida para a po-
pulação. Este tipo de ação mos-
tra que o governo se preocupa 
com a saúde e com a necessida-
de das pessoas”.

Os R$ 37 milhões para 
saneamento vão ser aplicados 
com recursos do Orçamen-

to Geral da União (OGU) e da 
Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa). Essa é apenas uma 
parte dos R$ 400 milhões que 
o Governo Estadual está inves-
tindo na região do Cariri em 
obras estruturantes nas mais 
diversas áreas.

“Estamos dotando o Esta-
do de infraestrutura. Estamos 
ligando regiões, interligando 
rodovias. O governo faz investi-
mento pensando na dignidade 
e na qualidade de vida das pes-
soas. Imprimimos um ritmo 
forte, estamos planejando e ao 
mesmo tempo fazendo. Hoje, o 
Estado está presente em todas 
as regiões através de obras que 
vão movimentar a economia 
e trazer respeito e dignidade 
cada vez mais para o povo da 
Paraíba”, finalizou Ricardo.

O desembargador federal emé-
rito do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, Paulo Gadelha, 70 
anos, faleceu na noite do último do-
mingo (10), no Hospital Santa Joana, 
no Recife (PE), onde estava interna-
do desde o último dia 4.

Recém-aposentado, o desem-
bargador lutava há cinco anos con-
tra um câncer no pulmão, motivo 
da sua morte. O velório foi reali-
zado no edifício-sede do TRF5, e o 
sepultamento aconteceu ontem, às 
16h, no Cemitério Morada da Paz, 
em Paulista (PE).

O desembargador emérito in-
gressou no TRF5 em 2001, através 
do Quinto Constitucional da Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB. 
Nesta Corte, exerceu as funções 
de presidente da Terceira Turma, 
entre os anos de 2003 e 2005, vice-
-presidente no biênio 2007-2009 e 
presidente da Segunda Turma, car-
go que exerceu de 2011 até a sua 
aposentadoria compulsória.

Paulo de Tasso Benevides Ga-
delha nasceu no município de 
Sousa (PB), em 19 de setembro de 
1942. Filho de José de Paiva Gade-
lha e Miriam Benevides Gadelha, 
estudou no Ginásio Diocesano de 
Patos (PB), no Colégio Padre Fé-
lix (PE) e na Faculdade de Direito 
da Universidade da Paraíba, onde 

bacharelou-se em Ciências Jurídicas 
e Sociais, em 1966. Dentre as ativi-
dades desenvolvidas na área jurí-
dica, destacam-se as atuações na 
Procuradoria Jurídica da Prefeitura 
de São José da Lagoa Tapada (PB), 
na vice-presidência do Instituto de 
Magistrados de Pernambuco, na 
presidência da Associação Regional 
de Juízes Federais (REJUFE), na dire-
toria de assuntos jurídicos da Asso-
ciação de Juízes Federais (Ajufe) e 
como membro suplente do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF).

Em fevereiro de 1975, ingres-
sou na Assembleia Legislativa da 
Paraíba como deputado estadual, 
lugar onde legislou até 1983. Em 
função da sua atuação cidadã, foi 
escolhido seis vezes como um dos 
cinco melhores deputados daquela 
Assembleia, pela bancada de im-
prensa. Em 2003, recebeu o título 
de Cidadão do Recife e, recente-
mente, foi-lhe outorgado o título 
de Cidadão de Pernambuco, reco-
nhecimento que não pôde receber 
em função da doença. Era, ainda, 
membro da União Brasileira de Es-
critores (UBE-PE), da Associação da 
Imprensa de Pernambuco (AIP) e 
da Academia Paraibana de Letras, 
onde ocupava a cadeira de nº 23.

O desembargador emérito 
tinha 10 livros publicados, entre 

Desembargador federal emérito 
Paulo Gadelha morre em Recife

VítimA DE CânCER

eles “Além da Censura, Discursos” 
(A União Cia. Editora, João Pessoa, 
1981), “Do Sigilo Bancário” (Ban-
co do Nordeste do Brasil, 1987), “A 
Rosa e a França, Crônicas” (Banco 
do Nordeste do Brasil, 1990), “Te-
mas de Direito Internacional Público 
- Vol. I” (Editora Universitária, João 
Pessoa, 1999), “História das Consti-
tuições Brasileiras” (Gráfica Marco-
ne, Campina Grande, 2003), “Amor 
à Palavra” (TRF da 5ª Região, Reci-
fe – Pernambuco, 2004), “Varsóvia 
Revisitada e outros ensaios” (EBGE, 
Recife, 2005) e “História Política de 
Sousa” (1945-2004). Também cola-
borava, semanalmente, com alguns 
dos jornais mais importantes do 
Nordeste, entre eles Diário de Per-
nambuco, Correio da Paraíba e Cor-
reio de Sergipe.

Paulo Gadelha era natural de Sousa

Quase dois meses e meio 
após a posse dos vereadores e 
três semanas após o início dos 
trabalhos na Câmara Munici-
pal de Campina Grande, a ban-
cada de oposição ao prefeito 
Romero Rodrigues (PSDB) 
continua sem liderança. O que 
acontece é que, até o momen-
to, nenhum dos parlamenta-
res que, em tese, compõem o 
bloco, se dispôs a assumir a 
função de líder.

Na primeira semana, a 
vereadora Ivonete Ludgério 
(PSB), escolhida para liderar 
a base governista, questionou, 
em plenário, quem era o líder 

oposicionista, tendo ficado sem 
resposta. O PMDB, maior par-
tido do núcleo antagonista ao 
prefeito, também segue sem 
comando no Legislativo.

Os quatro vereadores da 
legenda chegaram a se reunir e 
indicaram Pimentel Filho para 
o cargo, decisão comunicada à 
cúpula do partido, que oficia-
lizou a indicação, mas, para a 
surpresa dos peemedebistas, 
Pimentel recuou, ironizando: 
“Se o senador Cássio Cunha 
Lima pode rejeitar a indicação 
para a liderança do PSDB, por 
que eu, um simples vereador, 
também não posso?”.

Diante do impasse, o ve-
reador Olímpio Oliveira ad-
mitiu que poderá assumir a 

liderança do PMDB na Câmara, 
mas impôs algumas condições. 
Ele exige o compromisso dos 
seus correligionários de que 
seguirão a orientação partidá-
ria. “Não tem mais sentido, a 
essa altura da idade, você ser 
um líder de fachada. Se for es-
tabelecido que alguém é líder, 
no mínimo deve-se respeitar a 
deliberação do coletivo”.

Crise de identidade
Questionado se aceitaria 

uma missão ainda mais ampla, 
comandar o bloco de oposição, 
Olímpio afirmou que há uma 
crise de identidade entre seus 
pares. “A bancada de oposição 
ainda precisa aparecer nesta 
Casa. Falta uma definição sobre 

quem de fato é oposição e quem 
de fato é situação. No dia a dia, 
na votação dos projetos, prin-
cipalmente os mais polêmicos, 
aí teremos essa definição. Há 
colegas que têm intenção de fa-
zer oposição, mas estão presos 
a condicionantes partidárias”, 
comentou o vereador.

Olímpio já tinha anterior-
mente afirmado que existe, na 
Câmara de Campina Grande, a 
“bancada do nem”. E explicou: 
“São aqueles que não estão 
nem na oposição, nem na situa-
ção”. Os demais vereadores que 
se apresentam como sendo da 
oposição evitam falar sobre li-
derança da bancada e indicam 
Olímpio Oliveira como o nome 
mais indicado para a missão. 

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Bancada de oposição segue sem liderança
CâmARA DE CAmPinA GRAnDE
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Expectativa é que a casa 
tenha mais tempo para 
discutir a matéria

Congresso Nacional prorroga 
a vigência da MP dos Portos

Brasília – A vigên-
cia da Medida Provisória 
595, a MP dos Portos, foi 
prorrogada por 60 dias, 
por ato publicado ontem 
pelo presidente do Con-
gresso Nacional, senador 
Renan Calheiros (PMDB-
-AL), no Diário Oficial da 
União. Com isso, a expec-
tativa do relator da ma-
téria, senador Eduardo 
Braga (PMDB-AM), é que 
a casa tenha mais tempo 
para discutir a matéria.

Até o momento, ape-
nas os trabalhadores fo-
ram ouvidos nas audiên-
cias públicas feitas pelo 
Legislativo. Segundo o ga-
binete do relator, a pror-
rogação tem o objetivo de 
dar tempo hábil para que 

outras partes sejam ouvi-
das pelos parlamentares.

Está prevista para 
hoje a primeira de duas 
audiências públicas des-
tinadas a ouvir repre-
sentantes das empresas 
portuárias, usuários e es-
pecialistas. Dia 20 será a 
vez de o Governo Federal 
ser ouvido, por meio de 
representantes da Secre-
taria Especial de Portos e 
dos Ministérios dos Trans-
portes; do Trabalho e Em-
prego; do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio 
Exterior; além da Agência 
Nacional de Transporte 
Aquaviário (Antaq) e da 
Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL).

O relatório deve ser 
apresentado em 3 de abril 
na comissão mista que 
analisa a matéria, e deve 
ser votado até 10 de abril. 
Com a prorrogação publi-
cada ontem no Diário Ofi-
cial da União, há a possi-
bilidade de esse prazo ser 
adiado.

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Brasília - O ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, abriu ontem em 
Brasília as atividades deste ano do 
Programa Saúde na Escola, com a re-
alização de uma semana de atendi-
mento médico no Centro de Ensino 
Fundamental nº 1, na Vila Planalto, 
no Plano Piloto. A iniciativa conta 
com parceria do Ministério da Edu-
cação e atendeu no ano passado 7 
milhões de estudantes, de 1.433 mu-
nicípios, em 16,7 mil escolas, quando 
foram mobilizadas 7.441 equipes de 
Atenção Básica à Saúde. 

O ministro afirmou que este ano 
a Semana de Mobilização Saúde na 
Escola vai chegar a 30 mil centros de 
ensino, com apoio de 13 mil equipes 
do Programa Saúde da Família, que 
vão trabalhar em 2.300 municípios, 

beneficiando 14 milhões de estu-
dantes.  

A partir deste ano, com a parti-
cipação do Programa Brasil Carinho-
so, estudantes de creches e pré-esco-
las também vão passar pela triagem 
da saúde. Após as avaliações feitas 
durante as semanas, os profissionais 
de saúde fazem acompanhamento 
das crianças durante todo o ano le-
tivo. No ano passado foram gastos 
nessa assistência R$ 4,1 milhões, e 
este ano o investimento do Ministé-
rio da Saúde deve subir para R$ 10 
milhões. Os estudantes recebem ins-
truções sobre como escovar os den-
tes de forma correta, fazem exame 
de acuidade visual - aquele que pre-
cisar usar óculos, vai receber do go-
verno, e checam outros problemas 
como obesidade ou pressão alta.  

O ministro Alexandre Padilha 
afirmou durante a cerimônia , que 
“a saúde não deve acontecer só 

dentro do hospital, mas tem que ser 
levada para onde as pessoas estão 
- no caso das crianças, para dentro 
da escola”. Para o ministro, uma 
criança bem educada na questão da 
saúde, “pode alertar ao pai que não 
deve fazer uso do tabaco, sobre o 
que é alimentação saudável e sabe-
rá da importância de praticar edu-
cação física.  Os problemas de saúde 
afetam o desempenho escolar do 
estudante, por isso ele tem que ser 
assistido”, destacou Padilha.

O governador do Distrito Fede-
ral, Agnelo Queiroz, que participou 
do lançamento da Semana no DF, dis-
se que o governo, ao oferecer assis-
tência à saúde, “está fazendo o inves-
timento mais importante em favor da 
população”. O Ministério da Saúde 
vai repassar este ano o adicional de 
R$ 594,15 para cada equipe que tra-
balha na Atenção Básica, que estiver 
mobilizada nessa ação nas escolas.

Programa Saúde na Escola deverá 
beneficiar 14 milhões de estudantes

EM 2013

Foto: Elza Fiúza/ABr

Lourenço Canuto
Da Agência Brasil

Brasília – O líder do go-
verno no Congresso, sena-
dor José Pimentel (PT-CE), 
disse ontem que o Senado 
deve votar, ainda nesta se-
mana, requerimento de ur-
gência para o projeto que 
cria as novas regras de dis-
tribuição do Fundo de Parti-
cipação dos Estados (FPE). 
Na prática, a aprovação da 
urgência permitirá que os 
senadores queimem etapas 
na apreciação da matéria.

As novas regras deve-
riam ser aprovadas até de-
zembro passado, de acordo 
com decisão do Supremo 
Tribunal Federal que de-
clarou em 2010 a inconsti-
tucionalidade da regra atu-
al. Como o Congresso não 
conseguiu cumprir a tarefa, 
o então presidente em exer-
cício do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski, prorrogou 
em janeiro as regras antigas 
por cinco meses.

No Senado, as novas 
regras ainda precisam ser 
aprovadas e depois encami-
nhadas para votação na Câ-
mara dos Deputados. Elas 
tramitam paralelamente em 
três comissões temáticas: a 
de Assuntos Econômicos 
(CAE), a de Constituição e 
Justiça (CCJ) e a de Desen-
volvimento Regional (CDR). 
A urgência permitirá que o 
parecer do relator Walter 
Pinheiro (PT-BA), seja ana-
lisado diretamente em ple-
nário e, depois de aprovado, 
submetido à análise da Câ-
mara dos Deputados.

Antes, os senadores se 
reunirão amanhã com os 
governadores para debater 
os critérios da nova distri-
buição dos recursos do FPE. 
Uma vez aprovada a urgên-

cia de tramitação, o líder do 
governo disse que poderá 
ser aberto um tempo para 
qualquer alteração na pro-
posta, a partir das obser-
vações apresentadas pelos 
gestores dos estados.

Para hoje, está prevista 
a votação, pelos senadores, 
do Projeto de Lei do Orça-
mento da União para 2013. 
Pimentel acredita que, já 
encerrada a fase de discus-
sões, na semana passada, 
não cabe agora qualquer 
alteração ao texto já apre-
ciado e votado pelos depu-
tados.

“Pelo visto, será uma 
sessão tranquila. Não tere-
mos matéria nova”, disse o 
líder. Ele destacou que, des-
de 1989, o Congresso votou 
a proposta orçamentária 
independentemente dos 
vetos posteriores a serem 
feitos pela Presidência da 
República. O PSDB já deci-
diu que, uma vez votada a 
matéria, encaminhará ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) um pedido de aber-
tura de Ação Direta de In-
constitucionalidade (Adin). 
“Será um texto simples e 
sua elaboração está sob a 
responsabilidade do pre-
sidente do partido (Sérgio 
Guerra) com assessores”, 
disse o líder do partido no 
Senado, Aloysio Nunes (SP).

Senado deve votar 
proposta de urgência

NoVAS REGRAS Do FPE

Brasília - Noções básicas 
de prevenção de acidentes e do-
enças do trabalho, orientações 
sobre o uso dos equipamentos 
de proteção individual e cole-
tiva e esclarecimentos sobre a 
responsabilidade do emprega-
dor são o conteúdo da Cartilha 
do Trabalho Seguro e Saudável, 
lançada ontem no Senado.

O material foi elabora-
do pela Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra). Produ-
zida em formato de história 
em quadrinhos e com orien-
tações de forma simples e 
didática, a cartilha vai ser dis-
tribuída em escolas de Ensino 
Fundamental, Médio e profis-
sionalizante.

“Por enquanto nós es-
tamos trabalhando na área 

educativa. Ainda falta muita 
informação em termos de se-
gurança do trabalho e mesmo 
em termos de direitos do tra-
balho”, disse o presidente da 
Anamatra, Renato Sant’Anna, 
em audiência pública na Co-
missão de Direitos Humanos 
para discutir questões rela-
cionadas a esses acidentes.

Ele lembrou que trami-
ta no Senado um projeto que 
transfere da Justiça Federal 
para a do Trabalho as ações 
regressivas desse tipo de aci-
dente. Esses processos têm 
objetivo de fazer com que as 
empresas ressarçam aos cofres 
públicos as despesas geradas 
para tratamento de saúde ou 
pagamento de benefícios aos 
acidentados. De acordo com o 
Ministério da Saúde, esses gas-
tos chegam a cerca de R$ 70 
bilhões anualmente.

Segundo dados do Minis-
tério da Previdência, cerca de 

700 mil acidentes de trabalho 
são registrados, em média, no 
país todos os anos, sendo 3 
mil fatais. Na prática, estima-
-se que os números sejam bem 
maiores, já que muitos casos 
não são notificados. No entan-
to, só os dados oficiais já leva-
ram o Brasil a ocupar a quarta 
colocação no mundo em mor-
tes por acidente de trabalho.

Na avaliação do auditor 
fiscal do trabalho, Jeferson 
Seidler, o que falta é conscien-
tização de empregadores e 
de boa parcela da sociedade 
de não esperar a fiscalização 
chegar para pôr as normas em 
prática. Ele disse que o perfil 
da fiscalização tem mudado, 
uma vez que no passado a 
orientação era que o trabalho 
fosse muito mais de orien-
tação do que de autuação. “A 
gente aprendeu que com isso 
a gente preparava o emprega-
dor para esperar pela fiscali-

zação. Aos poucos, especial-
mente na questão de saúde e 
segurança com risco real de 
agravos à saúde e acidentes, a 
gente tem procurado autuar e 
fazer as multas com mais fre-
quência”, explicou.

Segundo Seidler, no Bra-
sil, o setor de transporte de 
cargas é o maior causador de 
acidentes de trabalho, segui-
do da construção civil. Para 
fiscalizar todas as empresas e 
todos os setores, existem cer-
ca 3 mil fiscais no país. Apesar 
de reconhecer que o número 
é insuficiente para a deman-
da, ele acredita que mais im-
portante do que fiscais são 
as ações educativas, já que 
a maioria das empresas não 
cumpre seu papel na área de 
segurança e as que seguem as 
normas enfrentam resistên-
cia dos próprios funcionários 
para a utilização dos equipa-
mentos necessários.

Cartilha dá dicas de prevenção
ACIDENtES DE tRABALHo

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

Karine Melo
Da Agência Brasil

Para hoje, está 
prevista a votação, 
pelos senadores, 
do Projeto 
de Lei do 
Orçamento da 
União para 2013

O ministro Alexandre Padilha abriu ontem as atividades do programa deste ano em parceria com o Ministério da Educação
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Capriles é o candidato da oposição
à eleição presidencial da Venezuela

O líder da oposição ve-
nezuelana, Henrique Capri-
les, anunciou na noite do 
último  domingo que irá dis-
putar a eleição presidencial 
de abril. O pleito, que  ocor-
rerá entre os dias 2 e 11 de 
abril, vai eleger o sucessor 
do presidente Hugo Chávez, 
morto na semana passada.

“Vou lutar com vocês. 
Nicolás [Maduro], não vou 
deixar o caminho livre para 
você. Você vai ter que me  
vencer com votos”, disse em 
entrevista coletiva.

 Em um discurso transmi-
tido pelas TVs locais, incluindo 
os canais governistas, Capriles 
acusou Maduro de utilizar a 
morte de Chávez “para fazer 
campanha política”. O gover-
nador disse também que to-
das as manobras feitas em re-
lação à morte de Chávez foram 
friamente calculadas.

“Nicolás, você foi capaz 
de ir para frente das câmeras 
e jogar com a esperança de 
milhões de venezuelanos (...) 
Quem sabe quando morreu o 
presidente Chávez?”

Segundo Capriles, o go-
verno já está em campanha 

As eleições venezuelanas
serão realizadas no dia 
14 de abril deste ano 

há semanas e Maduro men-
tiu quando disse que se reu-
niu com Chávez por cinco ho-
ras dias antes do anúncio de 
sua morte. “Eu não jogo com 
a morte, não jogo com a dor.”

“Nicolás mentiu a esse 
país, mentiu. Digo ao nosso 
povo, mentiram para vocês 
durante semanas. O presi-
dente Chávez foi a Cuba no 
dia 8 de dezembro. Disseram 
aos venezuelanos que se reu-
niram com o presidente du-
rante 5 horas. Ninguém vai 
dizer? Eu vou. Jamais me ve-
rão ganhando algo com a dor 
do outro.”

Governador do Estado 
de Miranda, Capriles vai en-
frentar nas urnas o presiden-
te interino, Nicolás Maduro, 
que era vice de Chávez e foi 
apontado pelo líder boliva-
riano como seu sucessor. 
Em outubro de 2012, ele foi 
derrotado por Chávez nas úl-
timas eleições presidenciais 
no país: 55% contra 44%.

No último sábado, o 
Conselho Nacional Eleitoral 
(CNE) da Venezuela anun-
ciou que as eleições presi-
denciais serão realizadas 
no dia 14 de abril. Maduro 
e Capriles tinham até ontem  
para registrar oficialmente a 
candidatura junto ao CNE. A 
campanha eleitoral ocorrerá 
entre os dias 2 e 11 de abril.

.

Brasília - Um relator do Con-
selho de Direitos Humanos das 
Nações Unidas acusou ontem a 
Coreia do Norte de crimes con-
tra a humanidade, enumerando 
uma série de violações cometi-
das pelo regime do país asiático.

Perante o Conselho de Di-
reitos Humanos, reunido em 
Genebra, na Suíça, até dia 22, 
Marzuki Darusman, antigo chefe 
da diplomacia da Indonésia e au-
tor do relatório sobre a situação 
na Coreia do Norte, disse ter de-
tectado nove tipos de violações 
de direitos humanos muito pre-
ocupantes.

Entre essas violações, disse, 
estão torturas e desaparecimen-
tos forçados, detenções arbitrá-
rias e campos de prisioneios, au-
sência de liberdade de expressão 
e privação de alimentos à popu-
lação.

“Creio que muitos, se não 
todos, desses nove tipos de vio-
lações identificados no meu re-
latório podem ser considerados 
crimes contra a humanidade”, 
concluiu.

O relator fez um apelo à 
criação de uma comissão de in-
quérito internacional sobre os 
direitos humanos na Coreia do 
Norte, que se tem recusado sis-
tematicamente a cooperar com 
este e outros investigadores das 
Nações Unidas.

No mês passado, a Alta Co-
missária para os Direitos Huma-
nos, Navi Pillay, denunciou a si-
tuação “lamentável” na Coreia 
do Norte e disse que uma comis-
são de inquérito é “esperada há 
muito”.

Segundo a agência AFP, 
União Europeia e Japão deverão 
formalizar a proposta de criação 
daquela comissão junto do Con-
selho de Direitos Humanos.

A Coreia do Norte já rejei-
tou as críticas, através do seu 
representante no Conselho de 
Direitos Humanos, Kim Ju Song, 
que qualificou o relator Marzuki 
Darusman como um membro das 
“forças hostis”.

“Sejamos claros, as violações 
de direitos identificadas no rela-
tório não existem”, disse, acres-

centando que o regime norte-co-
reano “vai continuar a proteger 
os direitos humanos e as liberda-
des fundamentais do seu povo”.

Também o delegado chinês 
no conselho disse que a criação 
de uma comissão de inquérito 
não fará mais do que “agravar as 
tensões” na península coreana.

Irã, Cuba e Venezuela são 
outros países que criticam a cria-
ção da comissão, acusando os 
países ocidentais de dois pesos e 
duas medidas e apelando antes 
ao diálogo.

ONU acusa Coreia do Norte de violações
CRIMES CONTRA A HUMANIDADE

Entre as violações 
estão torturas, 
prisões arbitrárias, 
campos de 
prisionerios, ausência 
de liberdade 
de expressão.
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Campinense inicia a
semana decisiva para
conquistar o título

absoluto de natação

Kaio vence fácil os adversários
Provas do Paraibano 
aconteceram na piscina
da Vila Olímpica

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

Nos dias 8 e 9 de março, 
aconteceu na Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho o Campeonato 
Paraibano Absoluto de Nata-
ção, que reuniu 140 atletas de 
todas as categorias. Entre as 
atrações estava o recordista 
mundial, o nadador Kaio Már-
cio, que se prepara para o Tro-
féu Maria Lenk, seletivo para o 
mundial em Barcelona.

A competição contou 
com provas de 50m (livre, 
costas e borboleta), 100m 
(costas, borboleta e livre), 
200m (peito, borboleta, li-
vre, costas e medley), 400m 
(medley e livre), 800m (li-
vre feminino), 1.500m (livre 
masculino), revezamento 
4x100 livre e revezamento 
4x50 (livre e medley). Kaio 
Márcio participou das pro-
vas de 50m borboleta, 100m 
livre e borboleta e os 200m 
borboleta.

Em todas as provas que 
Kaio disputou, ocupou a 
primeira colocação deixan-
do para trás seus concor-
rentes. Na prova dos 200m 
borboleta a diferença de 
tempo entre Kaio Márcio e 
o segundo colocado, Atila 
Brandão do Grêmio Cief, foi 
de 00:62.60 segundos de di-
ferença, ficando Kaio Már-
cio com 01:59.70 contra os 
02:22.30 do concorrente. 
“Foi um tempo muito bom 
e Kaio entrou bastante con-
centrado, mas essa compe-
tição é mais um treino para 
ele. Poder contar com a pre-
sença dele, enobrece a com-
petição e é um grande esti-
mulo para os novos atletas”, 
disse Antônio Meira.

Comparando o recor-
de dos 200m borboleta no 
Troféu Maria Lenk, Kaio 
não chegou perto do tempo 
que ele mesmo havia con-
quistado em 2009, segundo 
o site da Confederação Bra-
sileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA). No endereço 

Diversos destaques do 
triathlon brasileiro já es-
tão inscritos para a disputa 
do ITU Pan American Cup 
2013 de João Pessoa, um 
dos eventos mais aguar-
dados do ano. Dentre elas, 
Fábio de Carvalho, vence-
dor da última edição do 
Sesc Triathlon de Caiobá e 
atleta da Seleção Brasileira 
e os também atletas da Se-
leção Brasileira: Flávia Fer-
nandes e Matheus Diniz. 

Estão inscritos também 
Carol Furriela, campeã 
sul-americana de triathlon; 
Beatriz Neres, campeã da 
Copa Brasil de Sprint Triath-
lon categoria de elite; Tathy 
Porto, vice-campeã da Copa 
Brasil de Sprint Triathlon 
categoria de elite; Juraci 
Moreira, um dos maiores 

atletas do país de todos os 
tempos, representante bra-
sileiro em três Olimpíadas.

João Pessoa vai sediar 
nos dias 6 e 7 de abril, três 
importantes eventos espor-
tivos na modalidade do tri-
athlon: ITU Pan American 
Cup 2013; a primeira etapa 
do Campeonato Brasileiro 
de Triathlon Standard, além 
do Campeonato Brasileiro 
de Paratriathlon. As provas 
de natação, ciclismo, e pe-
destrianismo serão realiza-
das na Praia de Cabo Branco.

As inscrições estão sen-
do feitas no site da Con-
federação Brasileira de 
Triathlon em http://www.
cbtri-eventos.com.br

Os organizadores do 
evento esperam as in-
scrições de diversos atletas 

da elite mundial. São es-
perados atletas do Brasil, 
Argentina, Chile, Bolívia, 
Paraguai, Uruguai, Equa-
dor, EUA, Canadá, México 
e países da União Européia. 
O presidente da Federação 
de Triathlon da Paraíba, 
Marcio Córdula, explica que 
a capital paraibana vem 
consolidando-se como apta 
para sediar eventos nacio-
nais e internacionais nesta 
modalidade esportiva.

“Em 2012 realizamos 
essas provas com a partici-
pação de mais de duzentos 
atletas representando doze 
paises e dezoitos estados 
brasileiros. Não há dúvidas 
de que iremos repetir esse 
sucesso na organização e na 
presença de atletas da elite 
mundial”, declarou.

estrelas garantem presença no Itu Pan american
TRIATHLON

Carol Furriela está confirmada no evento Fábio de Carvalho se inscreveu para  a prova

Atletas paraibanos no lugar mais alto do pódio da etapa alagoana

Prova de revezamento no Campeonato Paraibano Absoluto disputado na piscina da Vila Olímpica Ronaldo Marinho no último sábado

da CBDA, Kaio bateu o re-
corde com 01:53.92, uma 
diferença de 00:05.78. Na 
prova de 50m borboleta, 
Kaio ficou com 00:24.73, 
contra 00:27.21 do segundo 
colocado, Milton Júnior do 
Grêmio Cief. No 100m bor-
boleta ficou com 00:53.77 
contra 01:02.44 de Atila 
Brandão do Grêmio Cief e 
nos 100m livre ficou com 
00:52.73 contra, novamen-
te, atila Brandão que fez 
00:56.47.

No site da Federação Pa-
raibana de Desportes Aquá-
ticos é possível consultar 
todas as colocações e o tem-
po dos atletas, assim como 
o quadro de medalhas que 
deu ao Grêmio Cief a primei-
ra colocação entre os clubes 
participantes. Foram 54 me-
dalhas, sendo 17 de ouro, 18 
de prata e 19 de bronze, a 
segunda colocação ficou com 
o Esporte Clube Cabo Branco 
/ Aquática Kaio Márcio com 
8 medalhas, sendo 7 de ouro 
e 1 de prata, já a terceira 
posição ficou com Sesi/CG 
com 16 medalhas, sendo 3 
de ouro, 7 de prata e 6 de 
bronze.

Para ter acesso ao re-
sultado da competição, bas-
ta acessar o endereço www.
cbdaweb.org.br/pb, seguir 
até o link do Campeonato 
Paraibano Absoluto de Na-
tação e clicar no relatório. Lá 
estão os primeiros colocados 
gerais, em cada modalidade, 
assim como em cada uma 
das categorias e o quadro de 
medalhas.

A Paraíba esteve bem re-
presentada na 9ª Etapa do Cir-
cuito Banco do Brasil Nacional 
de Vôlei de Praia, realizada em 
Maceió de 7 a 10 deste mês. 
Os paraibanos Gilmário e Re-
natão e a dupla formada pela 
paraibana Thati e a mineira 
Érica Freitas se consagraram 
campeãs dessa etapa. Agora 
as duplas se preparam para 
a última etapa que será rea-
lizada de 10 a 14 de abril, em 
Brasília. 

Depois de enfrentar nas 
semifinais a dupla Rafaela e Lu-
íza Amélia (PA/CE) e passarem 
com certa tranquilidade, com 2 
sets a 0 (21/12 e 21/11), Tha-
ti e Érica Freitas derrotaram 
a dupla Fabíola e Rachel (DF/
RJ) na grande decisão. Em jogo 
equilibrado e definido apenas 
no tie-break, Thati e Érica ven-
ceram de virada por 2sets a 1, 

com parciais de 19/21, 21/19 
e 15/13.

Entre os homens, a dupla 
Renatão e Gilmário deu um 
verdadeiro show nas areias da 
Praia de Pajuçara, em Maceió. 
Nesse domingo (10), para 
chegar à final, eles superaram 
nas semifinais Thiago Trajano 
e Fabiano (PE), vencendo por 
2 sets a 0 (21/12 e 21/14). A 
decisão foi ainda mais bonita, 
vencendo por 2 sets a 0 a du-
pla Márcio Gaudie e Edson Fi-
lipe (RJ/ES), as parciais foram 
21/19 e 21/9.

Depois de passar por 
nove cidades diferentes, in-
clusive João Pessoa, a 10ª e 
última etapa do Circuito Ban-
co do Brasil Nacional de Vôlei 
de Praia será disputada em 
Brasília entre os dias 11 e 14 
de abril, mas antes disso o pú-
blico ainda vai poder conferir 

Duplas paraibanas brilham no Circuito 
de Vôlei disputado na cidade de Maceió

a etapa Open de Maceió do 
Circuito Banco do Brasil Vôlei 
de Praia, a penúltima da tem-
porada 2012/2013.

A penúltima etapa Open, 
será realizada na mesma are-
na montada em Maceió, en-

tre os dias 15 a 17 de março. 
Vale lembrar que a entrada é 
gratuita e ficará marcada pela 
despedida do atleta olímpi-
co Pedro Cunha das areias, 
ex-parceiro do paraibano Ri-
cardo Santos. (VB)

Fotos: divulgação

Foto: CbV/divulgação

Foto: Marcos Russo

todos os 
resultados da 
competição 
podem ser 
acessados 
no site da 
Confederação 
brasileira de 
natação



Palmeiras vence o Gama pela 
Copa Verão de Beach Soccer
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AMADOR

O dia 10 de março de 2013 deve 
ser apagado da história do 
goleiro Genivaldo, do Botafogo, 
quando levou um frango e falhou 
bisonhamente em outro lance, 
sendo responsável direto pela 
derrota do Botafogo para o CSP 
por 2 a 1, que decretou o fim da 
invencibilidade do Belo no Paraibano de 2013. É assim 
que pensam os torcedores do Tricolor que ao final do 
jogo foram ao vestiário dar apoio ao goleiro que tantas 
vezes livrou a meta este ano. Foi uma manifestação 
muito bonita que comoveu o jogador. O domingo, na 
verdade, não era dia de Botafogo que perdeu o jogo e 
ainda dois jogadores importantes machucados, Warley 
e Wanderley, que preocupam o Departamento Médico e 
podem não jogar contra o Sousa, no dia 14.

Genivaldo

Calma: ainda faltam 
90 minutos

O Campinense está muito perto de conquistar a 
Copa do Nordeste, mas os jogadores e dirigentes não 
podem ir na onda dos torcedores fanáticos que já estão 
comemorando o título, esquecendo que ainda faltam 90 
minutos para o grito de “é campeão”. Inicio o comentário 
de hoje com essa advertência porque já vi muita coisa 
nesse futebol brasileiro, daí a importância de valorizar o 
adversário e entrar ligado durante toda a partida, apesar 
da grande vantagem.

Não precisa ir muito longe para dizer que o ASA eli-
minou o Ceará em pleno Castelão e diante de um público 
superior a 30 mil  ao vencer por 1 a 0 (3 a 3 no jogo de 
ida) e que antes fez o mesmo no Frasqueirão quando 
eliminou o ABC na vitória de 2 a 1 quando tinha empatado 
em casa por 0 a 0. Gente o ASA é hoje a primeira força 
do futebol alagoano e não está na final por ocaso.

A vantagem do Campinense é grande pelo futebol 
convincente que vem jogando e merece ser o campeão. 
Resta saber se os jogadores vão conquistar isso no do-
mingo. Alguém pode sugerir que estou duvidando de uma 
provável conquista. De forma alguma. Futebol se ganha 
no campo e depois que o árbitro encerra o jogo.

No domingo passado publicamos uma reportagem 
sobre o Auto Esporte que ganhou o seu último campeo-
nato estadual em 1992 e de forma heróica e impressio-
nante. Fez a final diante do Treze, no Amigão, perdeu no 
tempo regulamentar por 4 a 0 e na prorrogação marcou  
um gol, o do título. Quem acreditava naquela conquista?

Tenho certeza que o técnico Oliveira Canindé pensa 
como eu e o presidente William Simões. O grito está 
preso na garganta e só deve sair no domingo ao final 
do jogo. Acredito piamente no Campinense se repetir 
as boas exibições que tem feito ao longo da Copa do 
Nordeste, principalmente nos jogos em casa, onde ainda 
não tomou gol.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Duas goleadas marcaram a 
abertura, no último sábado, 
na II Copa Kashima Sub 15 de 
Futebol 2013. O Vitória, de 
Mangabeira, venceu o Kashima 
por 5 a 0 e o Celeste, do Con-
junto Funcionários II, ganhou 
de 6 a 0 do Juventude.

Copa Kashima

Excelente resultado conquistou o Auto Esporte em Cam-
pina Grande. Não interessa a má fase do Galo porque não 
é fácil derrotá-lo em seus domínios. Na semana passada 
o CSP esteve por lá e perdeu de 1 a 0. O Auto ganhou de 
1 a 0 e mostrou que é outro time no segundo turno. 

O da Paraíba tropeçou 
diante do CSP, mas o do 
Rio, o original, fez bonito 
comandando pelo craque 
holandês Seedorf. Meu 
amigo Epitácio Borges 
Dantas ainda está come-
morando essa conquista.

Botafogo

Auto Esporte

O Handebol de Areia da Paraíba continua mostrando que 
é um dos melhores do mundo. No torneio Internacional do 
Uruguai, as equipes paraibanas do HCP masculino e feminino 
chegaram às finais. No feminino, a Paraíba brilhou duplamen-
te com a APCEF sendo campeã, e o HCP sendo vice.

Handebol

Rodada com muitos 
gols nas disputas de 
sábado e de domingo

O final de semana foi 
movimentado nas areias da 
Praia do Cabo Branco, onde 
aconteceu a 2ª rodada da 
Copa Verão de Beach Soccer 
2013. As partidas foram bem 
disputadas em com direito a 
goleada de 10x5, da Seleção 
de Mamanguape em cima do 
Vitória do Varadouro.

No sábado (9), a Palha-
ço Mirasol empatou em 3x3 
com Servicar. Nos pênaltis, 
que acabou levando a melhor 
foi a Palhoça Mirasol que 
saiu com a vitória depois de 
ter perdido na estreia para 
o Gama por 4x2. A primeira 
rodada da Copa Verão tinha 
sido melhor para Servicar 
que naquela ocasião venceu 
o Palmeiras por 3x1.

Na segunda partida do 
dia, Bairro 13 de Jacaraú 
venceu o Pitimbu Fênix por 
6x5 e marcou a estreia do jo-
gador Dieguinho que ajudou 
a equipe quando fez dois gols 
durante a partida. Além de 
Dieguinho, outro jogador que 
se destacou foi Reyder Paraí-
ba, que segundo o presidente 
da Federação Paraibana de 
Beacha Soccer, Ailton Caval-
canti, fez a diferença mar-
cando, também, dois gols e 
levantando o time.

O presidente apontou, 
pelo lado do Pitimbu Fênix, 
as boas atuações do camisa 
10 Romarinho. “Um gran-
de jogador que marcou dois 
gols no jogo de estreia e é um 
nome que vem se destacando 
como uma grande promessa 
para o Beach Soccer paraiba-
no”, frissou Ailton.

Fechando a 2ª rodada, 
no domingo (10), o resul-
tado das duas partidas ter-
minou com Palmeiras 4x2 
Gama Menino Jesus e Ma-
manguape 10x5 Vitória. A 
primeira partida foi entre 
o Gama Menino Jesus e Pal-
meiras que só foi definida 
no terceiro período, com 
gols de Júnior (2), Eduardo 
(1) e Gildásio (1), pelo Pal-
meira. Do outro lado Ramon 
e Robert marcaram para o 
Gama Menino Jesus.

Na última partida, o pú-
blico pode conferir uma ver-
dadeira goleada da Seleção 
de Mamanguape diante do 
Vitória. Um total de 15 gols, 
sendo 10 só do Mamanguape 
marcados por Zé Roberto 
(4), Anailson (3), Chico (1), 
Magno (1) e Carlos (1). “Foi 
uma rodada muito boa, bas-
tante disputada, mas tam-
bém, bastante equilibrada 
com excessão da goleada que 
tivemos”, disse Ailton.

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

Seleção de 
Mamanguape 
arrasa equipe
do Vitória na
última partida
da rodada do 
domingo no 
Cabo Branco

FOTOS: Divulgação

Jogadores da seleção liderados pelo atacante Renato Gaúcho

A equipe do Gama Menino Jesus perdeu de 4 a 2 para o Palmeiras em jogo disputado no último domingo

O clima de festa na 
exibição do piloto Felipe 
Massa, que dirigiu sua 
Ferrari F-10 nas ruas do 
Rio de Janeiro, foi que-
brado por dois acidentes 
durante o evento, na 
manhã do último do-
mingo, no Aterro. Uma 
das Ferraris de rua que 
desfilavam pelo circui-
to acabou perdendo o 
controle, avançou à gra-
de de proteção e feriu 
três pessoas já no final 
da apresentação. Duas 
delas foram levadas ao 
hospital Souza Aguiar, 
no Centro.

Mônica Oliveira e Sil-
va, de 38 anos, teve uma 
fratura no tornozelo e 
passou por cirurgia, mas 
já foi liberada. Já Ricar-
do Durans, de 33 anos, 
sofreu escoriações na ca-

beça e teve alta depois de 
ser atendido. Uma senho-
ra que também se feriu, 
mas sem gravidade, foi 
atendida por uma equipe 
do Corpo de Bombeiros e 
liberada no local.

O motorista da Fer-
rari, um empresário iden-
tificado apenas como 
Adolfo, não conseguiu 
fazer uma curva por es-
tar em alta velocidade, 
foi encaminhado para a 
13ª DP, em Copacabana 
e posteriormente para 
o IML (Instituto Médico 
Legal). Um exame com-
provou que ele não havia 
ingerido bebida alcoóli-
ca. Ele assinou um termo 
circunstanciado por lesão 
corporal e foi liberado 
com a condição de com-
parecer em juízo.

O evento no Aterro 

contou com uma ‘parada’ 
de Ferraris, onde diver-
sos modelos desfilaram 
no circuito improvisado 
de 2,8km de extensão. O 
modelo que atropelou os 
espectadores era amare-
lo, e por conta do aciden-
te, o motorista quase aca-
bou linchado. Guardas 
municipais evitaram uma 
confusão maior.

Mais cedo, o piloto 
e hexacampeão brasilei-
ro de motocross freesty-
le, Joaninha, sofreu uma 
queda depois de uma 
sequência de saltos, an-
tes da apresentação de 
Felipe Massa. O tombo 
foi leve, com a moto ‘no 
chão’ e ele teve apenas 
escoriações. Encaminha-
do ao Hospital Souza 
Aguiar, ele também já re-
cebeu alta.

Massa pilota a Ferrari no Rio, 
mas acidente frustra evento

Sob o forte sol da Praia 
de Copacabana, o Brasil não 
teve dificuldades diante do 
Paraguai e conquistou o bi-
campeonato do Mundialito 
de Futevôlei 4 x 4: 15 a 6, 
em final de set único. O des-
taque da partida foi o cami-
sa 2 Marcelinho. O craque 
chamou a responsabilidade 
e, do início ao fim, liderou 
a seleção no passeio sobre 
os rivais. Abusado, ele apro-
veitou para arriscar três bi-
cicletas, tendo sucesso em 
duas oportunidades.

“Vou jogando e aper-
feiçoando a bicicleta. Numa 
partida curta, como esta, 
ela é ainda mais importan-
te. Partida brilhante nossa e 
irreconhecível do Paraguai” 
disse Marcelinho.

Com o apoio da torcida, 
a Seleção Brasileira abriu 4 a 
1 com facilidade no início da 
partida. Ao contrário do due-
lo da semifinal contra o time 
de Djalminha, a equipe de 
Renato Gaúcho não chegou a 
ser ameaçada pelo rival, que 
encontrava dificuldades para 
construir suas jogadas de 
ataque e fazer as recepções.

O Brasil insistiu em uma 

Brasil conquista o Mundialito
FUTEVÔLEI

combinação que deu certo 
ao longo de toda a compe-
tição: bola levantada para 
Marcelinho. Irreconhecíveis, 
os paraguaios erravam jo-
gadas simples, e a vantagem 
construída nos primeiros mi-
nutos foi decisiva para a ma-
nutenção da superioridade 
verde-amarela.

No último lance do 
jogo, Renato Gaúcho subiu 
muito alto, tocou de cabeça 
e desmontou a defesa para-
guaia para fazer o 15º pon-

to brasileiro e conquistar o 
bicampeonato.

“A turma está de para-
béns. Os protagonistas são 
eles, que jogam todo dia na 
praia. Assim como tinha fa-
cilidade no campo, aqui, são 
eles que mandam. Sou um 
coadjuvante”declarou Rena-
to Gaúcho.

Na disputa pelo ter-
ceiro lugar, Portugal levou 
a melhor sobre o Brasil B, 
comandado por Djalminha, 
por 25 a 17.



Raposa inicia semana histórica
copa do nordeste

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Canindé começa a traçar 
o esquema para ganhar
o título no domingo

Das nove edições da 
Copa do Nordeste, seis foram 
decididas em jogos de ida e 
volta. Em apenas uma opor-
tunidade, um time se tornou 
campeão após perder o pri-
meiro jogo. Foi em 1998, com 
o América de Natal, que per-
deu a ida por 2 a 1 para o Vi-
tória, em Salvador, mas con-
seguiu bater o rival por 3 a 1 
na volta, em casa, levantando 
a taça pela primeira vez.

Agarrado nesse retros-
pecto e na boa campanha 
que faz até aqui, o Campi-
nense inicia hoje uma se-
mana a qual pode ser histó-
rica. Com a vantagem de ter 
vencido o ASA por 2 a 1, no 
último domingo, em Arapi-
raca, os jogadores raposei-
ros sabem que podem até 
perder por 1 a 0 que mes-
mo assim serão campeões 
do Nordeste.

Mas esse não é o pen-
samento do técnico Oliveira 
Canindé Lopes, que “puxou 
as orelhas” dos atletas pu-
blicamente depois do gol 
sofrido aos 48 minutos do 
segundo tempo, no Estádio 
Coaracy da Mata Fonseca. 
“Está jogando, está vencen-
do, coloca a bola no chão, 
joga com seriedade, impõe 
a sua condição com respei-
to ao adversário. Não é hora 
de firula, temos que cum-
prir com responsabilidade 
o nosso dever”, disse o trei-
nador.

“A vitória foi maravi-
lhosa. Se tivesse sido empa-
te, também seria bom, mas 
vencer é ainda melhor. O gol 
(sofrido) é bom para que 
nós atentemos bem para o 
que está por vir. Não tem 
nada garantido, tem o se-
gundo tempo ainda. É bom 
para que nós aprendamos 
também, porque não pode 
ser da maneira que foi”, 
continuou a sentenciar.

Para a partida de vol-
ta, marcada para as 16h de 
domingo (17), no Estádio 
Governador Ernani Sátyro 
- “O Amigão”, Oliveira Ca-
nindé tem apenas um des-
falque até o momento. O 
meia Edimar recebeu o ter-
ceiro cartão amarelo contra 
o ASA e está suspenso. Já 
o volante Bruno de Jesus, 
substituto imediato do le-
sionado Wellington, volta 
de suspensão.

Além da preparação 
no campo, com a comissão 
técnica, os trabalhos da se-
mana da Raposa começam 
mais intensamente no De-
partamento Médico. O ob-
jetivo é recuperar o próprio 
volante Wellington, titular 
em toda o Nordestão, o za-
gueiro Moacri, o lateral João 
Paulo e o meia-atacante Ri-
cardo Maranhão.

A programação segue 
a linha que vem sendo ado-
tada pelo gerente de fute-
bol Kléber Romero e pelo 
técnico Oliveira Canindé. 
Hoje o grupo trabalha em 
dois expedientes, treinando 
apenas na tarde de amanhã 
no Amigão. Na quinta-feira 
os jogadores voltam às ati-
vidades em dois turnos e 
fazem o coletivo de apronto 
na sexta-feira à tarde, tam-
bém no local da decisão de 
domingo.

Phillipy Costa
Especial para A União

A primeira rodada do segun-
do turno do Campeonato Parai-
bano foi marcada por surpresas 
e lances no mínimo curiosos. Em 
João Pessoa, o Botafogo, líder ab-
soluto da primeira fase, perdeu a 
invencibilidade para o CSP, pelo 
placar de 2 a 1, com uma atuação 
irreconhecível do goleiro Genival-
do. Ele falhou clamorosamente 
nos dois gols feitos pelo Tigre, 
marcados por Leandro e Rafael 
Guarabira. O volante Izaias des-
contou para o Botafogo.

Para o técnico do Botafogo, 
Marcelo Vilar, "a equipe jogou 
muito mal o primeiro tempo, e 
quando ia se acertando, foi obri-
gado a fazer substituições por 
contusão e por último, ficou com 
um homem a menos em campo, o 
que influiu decisivamente no ren-
dimento da equipe".

O Botafogo vai tentar a 
sua recuperação, nesta quinta-
feira contra o líder Sousa, no 
Estádio da Graça, em João Pes-
soa. Já o CSP receberá o Auto 
Esporte, amanhã, também no 
Estádio da Graça.

A zebra passeou também 

pelo gramado do Estádio Presi-
dente Vargas, em Campina Gran-
de, onde o Treze perdeu para o 
Auto Esporte por 1 a 0, gol de Ro-
marinho. Com a segunda melhor 
campanha de todo o campeona-
to, o Galo não fez uma grande 
partida e o Auto Esporte mostrou 
que vem em ascensão, desde a en-
trada do técnico Jairo Santos e a 
chegada de alguns reforços. Para 
o treinador alvirrubro, o Auto 
Esporte vai brigar por uma das 
duas vagas para a fase final do 
Estadual. O Auto Esporte volta a 
campo amanhã, para enfrentar o 
CSP, em partida que será disputa-

da na Graça em João Pessoa e vale 
a liderança da competição.

Em Sousa, o Dinossauro es-
treou no Campeonato Paraibano 
disposto a apagar de vez a de-
cepção na Copa do Nordeste. O 
Sousa venceu e convenceu o Na-
cional de Patos por 2 a 0 e assim 
já arrancou na frente nesta briga 
por uma vaga na fase final da 
competição. Os gols do Dinossau-
ro foram marcados por Alisson e 
Luciano. Na próxima rodada, o 
Sousa vai até João Pessoa enfren-
tar o Botafogo, na quinta-feira, 
no Estádio da Graça. O Nacional 
folga na rodada.

surpresas na abertura do segundo turno
com derrotas do Botafogo e do treze
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O segundo turno não começou nada 
bem para o campeão do primeiro. O Bo-
tafogo, além de perder para o CSP e aca-
bar um longo período de invencibilidade, 
ganhou também dois problemas para o 
jogo desta quinta-feira contra o líder 
Sousa, no Estádio da Graça, em João Pes-
soa. Dificilmente o técnico Marcelo Vilar 
vai poder contar com os dois atacantes ti-
tulares, Wanderley e Warley. Ambos saí-
ram de campo contundidos e dificilmente 

vão se recuperar a tempo para enfrentar 
o Dinossauro.

O primeiro a deixar o campo foi War-
ley, sentindo fortes dores na coxa. Depois 
foi a vez de Wanderley, que saiu também 
se queixando de muitas dores no tornoze-
lo. O primeiro acabou  sendo substituído 
por Wendes, e o segundo nem chegou a ser 
substituído, porque o treinador Vilar já ti-
nha feito todas as três alterações permitidas 
e o time ficou com um homem a menos.

Ontem, os dois jogadores fizeram uma 
série de exames e só após os resultados de-
les é que o médico Fábio Farias vai se posi-
cionar sobre o assunto. Ele não está muito 
otimista quanto a recuperação dos atletas. 
"Ainda é cedo para dizer algo, mas o tem-
po de recuperação é muito curto e talvez 
tenha de vetar os atletas para esta parti-
da de quinta-feira, mas vamos aguardar os 
exames para ter uma ideia da gravidade 
das lesões", disse.

Warley e Wanderley não devem jogar contra o sousa

O CSP jogou melhor que o Botafogo, criou mais chances de gol, e saiu de campo com uma vitória de 2 a 1 com duas falhas clamorosas do goleiro Genivaldo

O técnico Oliveira Canindé tem uma semana de muito trabalho no Campinense que vai decidir o título da Copa do Nordeste no próximo domingo contra o ASA, no Amigão

Foto: Fábio Fernandes/divulgação

Foto: phillipy costa
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Jogos no Morumbi não 
tiveram mais do que 
18 mil pessoas

Clássicos têm estádios vazios
CAMPEONATO PAULISTA

Pelo segundo domingo 
consecutivo, o Morumbi re-
cebeu público ruim para um 
clássico do Paulista: Santos 
x Corinthians levaram ape-
nas 17 mil pessoas ao es-
tádio, enquanto São Paulo 
x Palmeiras teve só 18 mil 
torcedores. Para os palmei-
renses, que foram atacados 
na última quinta-feira por 
membros da torcida organi-
zada na volta da Argentina, a 
violência é um fator que está 
afastando o público dos jo-
gos entre rivais.

“Faz três semanas que a 
gente só fala de violência na 
torcida. É algo sintomático. 
Esse tipo de violência afasta 
o torcedor do estádio. Temos 
de acabar com isso para o 
torcedor voltar”, disse o dire-
tor-executivo do Palmeiras, 
José Carlos Brunoro, após 
o Choque-Rei, apoiado pelo 
técnico Gilson Kleina.

“Temos que atrair o tor-
cedor. Algumas situações 
esvaziam, a questão da vio-
lência. Um pai de família 
prefere ficar em casa, com 
segurança, do que vir e po-
der passar por alguma situ-
ação. É o momento de todos 
os setores debaterem essa 
situação. Futebol é cultura, 
cabe a nós trazer de volta 
para o estádio o torcedor, a 
família, as crianças”, disse o 
comandante alviverde.

Além do medo, clássicos 
que pouco valem têm sido 
“esquecidos” pelos torcedo-
res. Em 2011, por exemplo, 
Santos e São Paulo fizeram 
o jogo da última rodada do 
Brasileiro em Mogi Mirim. 
Sem aspirações no torneio, 
os dois times atuaram para 
um modesto público de 
4.948 pessoas.

No último domingo, o 
Choque-Rei, assim como o 
Santos x Corinthians da se-
mana passada, pouco deci-
diu, já que o Paulista ainda 
está na 11ª rodada. Diante 
disso, o volante Wellington 
preferiu entender que os 
são-paulinos estão pensando 
mais na classificação às oita-
vas de final da Copa Liberta-
dores da América.

“Acho que não foi des-
prestígio, mas pelo momen-
to, de estar na Libertadores, 
o torcedor do São Paulo dá 
muita atenção para a Liber-
tadores. Então acho que foi 
por isso que não tivemos tan-
ta gente”, concluiu o camisa 5 
da equipe do Morumbi.

Autor do gol da vitória por 1 a 0, 
sobre o Vasco, no último domingo, no 
Engenhão, e que garantiu o título da 
Taça Guanabara ao Botafogo, Lucas 
ainda estava em êxtase na manhã de 
ontem. O jogador concedeu entrevista 
coletiva no Parque dos Patins, na La-
goa Rodrigo de Freitas, no Rio, e falou 
da emoção de ter proporcionado a si 
mesmo e a milhões de botafoguenses 
a emoção de ser campeão. 

Lucas contou que não dormiu bem 
à noite, viu e reviu o lance do gol várias 
vezes, só conseguindo descansar por 
volta das 4h da manhã. Além da felici-
dade da vitória, Lucas também refletiu 
sobre os momentos de dificuldade que 
passou após ter sido expulso na final do 
Estadual ano passado, contra o Flumi-
nense. Na ocasião, o jogo estava empa-
tado em 1 a 1, e depois de sua saída, o 
Botafogo foi goleado por 4 a 1. 

“O futebol tem dessas coisas. Da 
mesma forma que fui expulso ano pas-
sado, desta vez pude fazer o gol do tí-
tulo. Estamos dentro de campo sujeitos 
a todas estas situações. Você não pode 
se abater nas porradas, tem que traba-
lhar de cabeça erguida. Eu procurei dar 
a volta por cima e virá coisas melhores 

pela frente”, disse.
Apesar de estar sendo colocado 

como herói do título da Taça Guanabra 
e da enorme satisfação pelo gol, Lucas 
não esqueceu o momento ruim. Tanto 
é assim, que para ele, apesar da gran-
diosidade do momento vivido no do-
mingo, o momento de maior relevân-
cia no Botafogo foi na segunda rodada 
do Brasileirão do ano passado, contra 
o Coritiba.

“Este gol na final foi o mais impor-
tante, mas os dois gols que marquei 
contra o Coritiba ano passado foram de 
extrema relevância para mim aqui no 
Botafogo. Estava vivendo  momento de 
maior dificuldade aqui no Botafogo. Eu 
vinha de duas expulsões consecutivas e 
precisava demonstrar alguma coisa. Ali 
foi o momento mais importante para 
mim”, recordou o lateral.

A outra expulsão a que Lucas se re-
feriu aconteceu na partida de volta das 
quartas de final da Copa do Brasil de 
2012, contra o Vitória, no Engenhão. 
Na ocasião, Lucas cometeu um pênalti 
no fim do primeiro tempo ao defender 
uma bola com as mãos na linha do gol 
e foi expulso. O Botafogo vencia por 1 
a 0, mas sofreu a virada.

Herói do título do Botafogo, 
Lucas comemora volta por cima

TAÇA GUANABARA

Rio de Janeiro – A Fede-
ração de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro (Ferj) liberou 
a venda de bebidas alcoólicas 
dentro dos estádios no Campe-
onato Carioca. A resolução foi 
publicada na tarde de ontem 
pela presidência da federação 
e começa a valer a partir da 
primeira rodada do segundo 
turno do campeonato, que se 
inicia nesta semana.

Segundo a assessoria de 

imprensa da Ferj, as bebidas 
só poderão ser vendidas nos 
bares do estádio, o que signi-
fica que vendedores ambu-
lantes não poderão vendê-las 
nas arquibancadas. As vendas 
começarão duas horas antes 
do início do jogo e serão inter-
rompidas 15 minutos antes da 
partida começar.

A venda será retomada 
durante o intervalo do jogo 
e encerrada de vez antes do 
início do segundo tempo da 
partida. Além disso, a decisão 
final sobre a liberação ou não 

da venda em cada jogo, caberá 
à equipe mandante da partida.

De acordo com a Ferj, a 
venda de cerveja dentro dos 
estádios no Campeonato Cario-
ca estava proibida desde 2008, 
por orientação do Ministério 
Público e da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF). A as-
sessoria de imprensa informou 
que a proibição foi suspensa 
porque não há provas de que 
o consumo de bebida alcoólica 
esteja relacionado à violência 
dentro dos estádios. A deci-
são da Ferj vale apenas para 

os campeonatos coordenados 
pela federação estadual, dentre 
os quais o mais importante é o 
Campeonato Carioca.

Venda de bebida alcoólica dentro 
de estádios é liberada no Carioca

Lucas contou que não dormiu bem à noite depois do jogo e viu e reviu o lance do gol várias vezes
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Vitor Abdala
da Agência Brasil

Na reapresentação do 
Flamengo, ontem, no Ninho 
do Urubu, o técnico Dorival 
Júnior realizou um treino co-
letivo debaixo de muito calor 
com algumas mudanças do 
time que enfrentou o Bonsu-
cesso no jogo-treino do últi-
mo sábado. A principal delas 
foi a entrada de Alex Silva na 
defesa.

O técnico rubro-negro 
parou o treinamento em vá-
rias oportunidades para cor-
rigir o posicionamento dos 
jogadores nas jogadas de es-
canteio e saídas de bola.

Atrasado, João Paulo re-
alizou um trabalho na aca-
demia do CT, dando lugar a 
Ramon, na lateral esquerda. 
A zaga foi formada por Alex 
Silva e González. No meio 
de campo, Cáceres, que fez 
trabalhos à parte no sábado, 
voltou a assumir o lugar de 
Amaral. Carlos Eduardo per-
maneceu na reserva, dando 
chance ao jovem Rodolfo.

Na segunda metada da 
atividade, Amaral voltou ao 
time titular na posição de 
Cáceres e Cleber Santana en-
trou no lugar de Elias. Outra 
opção de Dorival foi a saída 
de Hernane para a entrada 
de Nixon.

Felipe, Paulo Victor, 
Frauches, Thomás, Adryan 
e alguns garotos do juniores 
fizeram um treino técnico 
em campo reduzido, no cam-
po quatro do Ninho. No final 
do coletivo, Carlos Eduardo, 
Gabriel, Cáceres, González, 
Cleber Santana, Elias, Renato 
e Amaral fizeram um treino 
físico.

O Flamengo encara o 
Resende, amanhã, às 22h, no 
Engenhão, em jogo anteci-
pado da primeira rodada da 
Taça Rio. Convocados, Gon-
zález e Cáceres irão desfal-
car o Flamengo nas partidas 
contra o Boavista e Bangu, 
pela segunda e terceira roda-
das da competição.

Dorival faz coletivo 
com mudanças no time

FLAMENGO
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Jogadores do Fla se reapresentaram ontem, no Ninho do Urubu

O técnico Ney Franco ad-
mitiu que o São Paulo começa 
a semana sob pressão para 
conseguir um bom resultado 
na partida contra o Arsenal, 
quinta-feira, na Argentina, 
pela Copa Libertadores. A 
vitória é considerada funda-
mental para encaminhar a 
classificação e não fazer com 
o que o time passe por mo-
mentos de drama na compe-
tição continental.

“Nossa palestra para o 
clássico foi em cima de algu-
mas questões condicionadas 
ao jogo de quinta. No Paulista, 
estamos com gordura. Na Li-
bertadores, estamos no osso. 
Temos de recuperar os pon-
tos deixados na última parti-
da”, afirmou o treinador.

O empate diante dos ar-
gentinos por 1 a 1 na sema-
na passada, no Pacaembu, 
deixou o time em uma situa-
ção não muito confortável. A 
equipe está em segundo lugar 
do Grupo 3, muito atrás do 
Atlético-MG (cinco pontos) e 
tem apenas um de vantagem 
sobre o The Strongest, adver-
sário que o time tricolor ain-
da enfrenta na Bolívia.

Ainda sobre o clássico, o 

treinador disse que ficou sa-
tisfeito com o que viu da equi-
pe. “Passar pelo clássico nes-
sas circunstâncias mostra que 
não falta garra. Faltam alguns 
ajustes. Espero que possamos 
fazer um bom jogo”, afirmou.

Pressionado para obter 
o resultado na quinta-feira, 
Ney Franco também tratou 
de fazer um autoelogio ao seu 
desempenho no empate sem 
gols contra o Palmeiras. “Acho 
que meu trabalho foi ótimo 
pela manutenção de lideran-
ça do Campeonato Paulista. 
Fizemos substituições bem 
feitas e, se eu pudesse dar 
uma nota para mim, daria 
nota 10”, exagerou o treina-
dor, que, no segundo tempo, 
colocou os titulares Jadson e 
Osvaldo, que haviam começa-
do no banco.

“Pela circunstância, com 
a expulsão no início do segun-
do tempo, justamente em um 
momento em que faríamos 
duas substituições com as 
entradas de Osvaldo e Jadson, 
precisamos recuar e fazer só 
uma mudança. E aí, jogar no 
Morumbi, um clássico, com 
um jogador a menos, é difícil”, 
completou.

Ney Franco diz que São 
Paulo está sob pressão

LIBERTADORES

De acordo com a 
Ferj, a venda de 
cerveja dentro dos 
estádios no Cario-
ca estava proibida 
desde 2008



AGROINDUSTRIAL ARVORE ALTA LTDA – CNPJ/CPF No 09.537.359/0001-77, Torna publico que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO em João Pessoa. Para a atividade de LAVRA DE CALCÁRIO PARA USO INDUSTRIAL, 
LOCALIZADO - ZONA RURAL - Município: ALHANDRA/CAAPORÃ/PITIMBU UF: PB. Processo: 
2013-001360/TEC/LI-2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00010/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 
João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 11h00min, do dia 22 de Março de 2013, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, 
destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e aos diversos setores da Administração Municipal 
até dezembro de 2013. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 11 de Março de 2013
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comunica 

aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013, do tipo 
Menor Preço, objetivando a contratação de transportadores autônomos (pessoas físicas) para efetuarem 
o transporte escolar de alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do município e demais 
localidades. Data de Abertura: 25/03/2013 às 10:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de 
Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 11 de março de 2013.
José Wilas Pereira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
No 008/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de emissora de rádio, para transmis-
são e divulgação de informações institucionais, campanhas educacionais e matérias de interesse 
da municipalidade. Data de Abertura: 25/03/2013 às 13:30h. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 11 de março de 2013.
José Wilas Pereira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:30 horas do dia 25 de Março de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEI-
RAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 11 de Março de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Município de Igaracy 
Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 020/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro Oficial 

do Município, Torna público para o conhecimento de quem interessar, que no dia 27 de março de 2013, 
ás 16:00 hs, na sede da prefeitura municipal localizada á Rua situada à rua Pedro Lopes Brasileiro, 
s/nº - Centro - Igaracy/PB, fará realizar licitação na modalidade Pregão presencial 020/2013, tipo 
Menor Preço, tendo como objetivo: aquisição de Gêneros Alimentícios parceladamente, destinados 
à merenda escolar, das escolas municipais, PETI, Creche, CRAS deste Município, no exercício de 
2013. O edital encontra-se á disposição na sala da comissão Permanente de Licitação, no endereço 
supramencionado, a empresa que interessar poderá comparecer ao endereço supracitado portando 
um PENDRIVE ou CD para adquirir o edital, o processo será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. Qualquer informação poderá ser obtida e esclarecida na sala da Comissão 
de licitação das 08h00min às 12h00min horas.  

Igaracy/PB, 08 de março de 2013.

Pregoeira

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba a 

se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a ser realizada 
no dia 12/03/2013, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 06 – Centro, nesta Capital, às 19:00 
horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1-Análise , discussão e avaliação de 
proposta feita pelos Sindicatos patronais ( SINDICATO DO COM. VAREJ. DE PRODS. FARMACÊU-
TICOS DE JOÃO PESSOA / SINDICATO DO COM. VAREJ. DE PRODS. FARMACÊUTICOS DO 
ESTADO DA PARAÍBA e SINDICATO DO COM. ATACADISTA DE DROGAS E MEDS. DO ESTADO 
DA PARAÍBA) ; 2- Outorgar poderes à Diretoria do Sindicato, Assessoria Jurídica e representantes 
da Comissão de Negociação para negociar as reivindicações aprovadas na assembléia; 3- Outros 
informes. João Pessoa, 12 de Março de 2013. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00010/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 16:00 horas do dia 25 de Março de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de carro pipa 
visando à execução de Socorro e Assistência às vitimas da seca. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 11 de Março de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00007/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SAPÉ AUTO 
POSTO LTDA - R$ 739.250,00.

Sapé - PB, 11 de Março de 2013
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento do Pregão Presencial n° 002/2013, para aquisição de material de expediente e escolar, 
destinados a varias secretarias e ADJUDICO o seu objeto a empresa: LEIA – COMERCIAL DE 
LIVROS E MAGAZINE LTDA, CNPJ Nº11.895.653/0001-00, vencedora de alguns itens com o 
valor global de R$ 88.175,15 (oitenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e quinze centavos) e 
a empresa MVC EDITORA LTDA, CNPJ Nº 02.425.822/0001-40, vencedora de alguns itens com o 
valor global de R$ 19.736,60 (dezenove mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), 
conforme julgamento da comissão e carta proposta. 

Ibiara - PB, 11 de Março de 2013.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 009/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 10:00 horas 
do dia 26 de março 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição 
parcelada de materiais médicos, hospitalares e laboratoriais diversos. Recursos: Programas do Governo 
Federal, Transferências da Saúde e Fundo Municipal de Saúde, previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro 
de 2005. 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.

Mamanguape - PB, 11 de março de 2013.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de: Joca Claudino
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00015/2013 - 11.03.13 - ADRIANO MOREIRA QUEIROGA - R$ 180.039,25

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de internet via rádio frequência com 

disponibilidade ativa e permanente de 27GB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino.
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00016/2013 - 11.03.13 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - R$ 19.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00011/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Arsênio Rolim de Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Março de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DESTINADOS A  SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, 
FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 08 de Março de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00013/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Arsênio Rolim de Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, às 11:30 horas do dia 25 de Março de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE LIMPEZA FORNECIDOS DE FORMA PARECELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 11 de Março de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial no 00007/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Federal e Próprio do Município de Sapé: 01.00 - GABINETE DO PRE-

FEITO - 04.092.1003.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 
- 04.122.1003.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - 02.00 - 04.122.1003.2103 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS - 15.451.1015.2013 - MA-
NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - 03.00 - SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO - 04.122.1003.2021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 04.00 - SECRETARIA DE 
FINANÇAS - 04.124.1003.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FI-
NANÇAS - 04.062.1003.2024 - APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL - 05.00 - SECRETARIA 
DE AGRICULTURA - 20.122.1003.2097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
- 06.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.0021.2129 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 1.1.02.01 - MDE 25% - 2.1.02.01 
- FUNDEB 40% - 12.361.0024.2119 - PROMOÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2.2.01.01 - QUO-
TA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 12.361.1003.2031 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDA-
MENTAL - 12.365.1002.2033 - GER/MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 12.366.0024.2118 
- PROMOÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - 2.2.01.06 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 
- 12.366.1002.2040 - GERENCIAMENTO DO EJA - 2.2.01.05 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS - 08.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 04.122.1003.2049 - MANUTENÇÃO DO 
GABINETE DO VICE-PREFEITO - 11.00 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - 04.122.1003.2095 
- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - 12.00 - SECRETARIA DE CONTROLE 
INTERNO - 04.124.1003.2102 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - 33.90.30.01 - MA-
TERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00032/2013 - 12.03.13 - SAPÉ AUTO POSTO LTDA - R$ 739.250,00

Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012795
Responsavel.: LIDIA MARIA ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ....: 364915944-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            514,56
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 011848
Responsavel.: P S PLANEJAMENTO E SERVICOS 
GERAIS
CPF/CNPJ....: 005882678/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            355,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013796
Responsavel.: VALMIR PEDRO SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 030335904-89
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            704,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013749
Responsavel.: VIVIANE FERREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009917614-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            730,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013758
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,  12/03/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALESSANDRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 042208084-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            125,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012003
Responsavel.: ANTONIA PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 601569374-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            676,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012734
Responsavel.: CLARICE VASCONCELOS ARAUJO
CPF/CNPJ....: 012436204-47
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            760,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012662
Responsavel.: CLEONILDO SILVA FELICIANO
CPF/CNPJ....: 182013774-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            720,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012668
Responsavel.: EDMILSON MEDEIROS LIMA
CPF/CNPJ....: 237947124-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            614,72
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012706
Responsavel.: GERLANE FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 044767704-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00009/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 22 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisições parceladas de Pães, Bolachas, 
Bolos, Rocamboles e Outros, destinados ao atendimento de diversos setores da Administração até 
dezembro de 2013. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 11 de Março de 2013

ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 005/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2013, que objetiva: Locação de 
Veículos para Transporte de Estudantes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Deserta.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2013, que objetiva: Locação de diversos 
veículos para atender as necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Serraria - PB, 07 de Março de 2013.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00005/2013. OBJETO: Locação de Veículos para Trans-

porte de Estudantes. ABERTURA: 07/03/2013 as 14h00min. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. 
DATA: 07/03/2013.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2013. OBJETO: Locação de diversos veículos 

para atender as necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste Município. 
ABERTURA: 06/03/2013 às 15h30min. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 07/03/2013.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h00min do dia 25 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Materiais de 
Construção, para atender as demandas das secretariais deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 11h00min do dia 25 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços funerais com 
fornecimento de ataúdes para atender as famílias carentes do Município de Serraria. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 009/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 14h00min do dia 25 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos para Transporte de 
Estudantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 010/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 15h30min do dia 25 de Março de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veículos para atender as necessidades 
do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 07 de Março de 2013.
PETRONIO DE FREITAS SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00012/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Arsênio Rolim de Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, às 07:30 horas do dia 25 de Março de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE REGEN-
TES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO FORNECIDOS DE FORMA PARCELADO, DESTINADOS 
A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 11 de Março de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS E REGIÃO

CNPJ: 09.319.062/0001-35
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente desta entidade classista no uso de suas atribuições, CONVOCA todos os associados 

quites e em gozo de seus direitos sindicais para comparecerem a Assembléia Geral Ordinária, que 
será realizada na Sede Própria do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de 
Cajazeiras e Região, à Rua João de Souza Maciel, 186, Bairro da Esperança, Cajazeiras - PB, neste 
dia 29/03/2013, às 17h00 em 1a. convocação e não havendo quorum, às 19h00 em 2a. Convocação 
para em conformidade com o previsto no Estatuto desta entidade, deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 

- LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM 
O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2012 INSTRUÍDO COM PARECER DO CONSELHO FISCAL. 
Cajazeiras - PB, 08 de março de 2013.  Nelson Soares da Silva - Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PATOS E REGIÃO

CNPJ: 11.985.967/0001-96
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente desta entidade classista, infra-assinada CONVOCA todos os associados quites e 

em gozo de seus direitos sindicais para comparecerem a Assembléia Geral Ordinária, que será 
realizado na Sede Própria do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Patos 
e Região, à Praça Getúlio Vargas, 86, Centro, Patos - PB, neste dia 27/03/2013, às 18h00 em 1a. 
convocação e não havendo quórum, às 20h00 em 2a. Convocação, para, em conformidade com o 
previsto no Estatuto desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

- LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM 
O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2012 INSTRUÍDO COM PARECER DO CONSELHO FISCAL. 
Patos - PB, 08 de março de 2013. Andréa Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel – Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00016/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustível (óleo diesel S-10) e aditivo ARLA 

32, com fornecimento parcelado, destinados aos veículos da Secretaria de Educação do Município. 
Data e Local: 25 de Março de 2013 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua 
Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 11 de Março de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00017/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustíveis, dentro dos limites do muni-

cípio de Vieirópolis, com fornecimento parcelado, conforme solicitações das Secretarias Municipais. 
Data e Local: 25 de Março de 2013 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua 
Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 11 de Março de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00018/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços de manutenção e conservação 

de vias públicas, podação de árvores, jardinagem, roços, tampa buracos em estradas vicinais e 
sistema de abastecimento d’água no município de Vieirópolis. Data e Local: 25 de Março de 2013 
às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro 
- Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 11 de Março de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00019/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de prevenção do câncer - uterino e mama, com 

utilização de equipamento para realização de ultra-sonografia e colposcopia, conforme termo de 
referência do edital. Data e Local: 25 de Março de 2013 às 14:30 horas, na sala de Reuniões da 
CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 11 de Março de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00020/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de exames radiológicos, para atender as 

necessidades da secretaria de saúde do município de Vieiropolis, conforme termo de referência do 
edital. Data e Local: 25 de Março de 2013 às 15:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada 
na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 11 de Março de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

AVISO
Aviso ao público em geral, comércio, Repartições Públicas, Bancos, cartórios em geral, que 

a Procuração Pública, lavrada nas Notas do Cartório Travassos – 4º Ofício, da cidade de João 
Pessoa-PB, no livro nº 325, às folhas nº 122, em data de 23/11/2011, outorgada pelo 5º CARTÓRIO 
DE REGISTRO CIVIL, SANTOS OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob nº 11.983.293/0001-90; em favor 
de JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, contador, residente e domiciliado nesta Capital, 
portador da cédula de identidade sob nº 1050912 SSP-PB e do CPF sob nº 466.999.704-10, que a 
mesma a partir desta data fica sem efeito, não me responsabilizando por qualquer ato que a mesma 
venha a praticar tanto civil e/ou criminalmente.

João Pessoa, 05 de março de 2013
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

OFICIAL DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa

Casa Napoleão Laureano
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013
A Câmara Municipal de João Pessoa – PB, através de sua PRESIDÊNCIA, torna público que 

realizará no dia 22 de março de 2013, às 09:00 horas, licitação na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº 04/2013, de acordo com Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 6.204/2007, Lei nº 
10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, com o objetivo de contratar empresa 
especializada no ramo para a execução de serviços com locação de viaturas destinadas esta 
Instituição. Os interessados poderão adquirir o Edital à Rua das  Trincheiras, nº 104, Centro, João 
Pessoa-PB, fone (83)3218-6303, das 08:00 às 16:00 horas – Comissão Permanente de Licitação, 
devendo comparecerem no citado endereço munidos de pendrive ou disquete, ou através do e-
-mail cpl@cmjp.pb.gov.br

João Pessoa, 08 de março de 2012
PAULO VASCONCELOS

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2013
ONDE SE LÊ; OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis destinado 

as atividades de todas as secretarias do município. Conforme termo de referencia em  anexo
LEIA –SE CORRETAMENTE; OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não 

perecíveis   e perecíveis destinado as atividades de todas as secretarias do município.conforme 
termo de referencia em  anexo .Este adendo integra o edital respectivo para todos os efeitos legais.

Vista Serrana - PB,08 de Março de 2013.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

CANCELAMENTO – EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de vista serrana, torna público 

o CANCELAMENTO da publicação do Edital de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013, 
publicado no DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO.

Vista Serrana - PB, 08 de março de 2013.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013
O município de vista serrana através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para OBJETIVO: Aquisição parcelada de pães e bolos simples destinados as atividades das se-
cretarias do município incluindo seus programas, conforme especificações constantes no Termo 
de Referencia Anexo I deste Edital A reunião será no dia 22 de Março de 2013, ás 08:40, na sala 
da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /
PB - CEP. 58.710.000

Vista Serrana - PB, 08 de Março de 2013.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013
O município de vista serrana através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição parcelada  de material para consumo 
e apoio administrativo,destinado as todas as secretarias do município de vista serrana  conforme 
especificações do edital e seus anexos.A reunião será no dia 22 de Março de 2013, ás 10:40, na 
sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana 
/PB - CEP. 58.710.000

Vista Serrana - PB, 08 de Março de 2013.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

AVISO ABERTURA DE CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013

OBJETIVO: Credenciamento de farmácia para fornecimento parcelado de medicamentos que 
não constam no rol da farmácia básica e para atender os casos especiais e urgentes, destinados 
as pessoas carentes do município, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital A 
reunião será no dia 29 de Março de 2013, ás 08:40, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000   Vista Serrana 
- PB, 08 de Março de 2013.

EDUILSON ARAUJO SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 14h00min, do dia 27/03/2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTES e 
DIDÁTICOS, para melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito 
e o Programa Brasil Alfabetizado até dezembro de 2013. Recursos financeiros: Próprios/Convênios 
e Programas Federais e Orçamentários previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3276-1016. 

Pilões - PB, 11 de Março de 2013.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro - Sapé - PB, às 15:00 horas 
do dia 22 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 88278231.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 08 de Março de 2013
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento do Pregão Presencial n° 003/2013, para Contratação de serviços técnico especializados na 
elaboração e acompanhamentos de projetos técnicos do município, conforme edital e ADJUDICO 
o seu objeto a empresa: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME – CNPJ Nº 10.954.450/0001-77, 
vencedor com o valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), com o valor global de R$ 
26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme julgamento da comissão e carta proposta.  

Ibiara - PB, 11 de Março de 2013.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ADRIANO MOREIRA QUEIROGA - R$ 180.039,25.

Joca Claudino - PB, 11 de Março de 2013
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2013, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de internet via rádio frequência com disponibilidade ativa e permanente de 27GB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRISANET SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - R$ 19.800,00.

Joca Claudino - PB, 11 de Março de 2013
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SAPÉ AUTO 
POSTO LTDA - R$ 739.250,00.

Sapé - PB, 11 de Março de 2013
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2013, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Medicamentos Diversos, cujo objetivo é atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - R$ 63.051,10; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
41.253,80; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 34.562,30; DROGARIA DROGAVISTA LTDA - 
R$ 348.500,90; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
- R$ 4.000,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 48.377,80; MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 2.745,00; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - R$ 46.488,30.

Pirpirituba - PB, 06 de Fevereiro de 2013.
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos Diversos, cujo objetivo é atender ao Programa 

Farmácia Básica e as Unidades de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00002/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, PAB FIXO, FARMÁCIA BÁSICA e 
FUS: 3.3.90.30.02 - Medicamentos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00009/2013 - 08.02.13 - ALEXANDRE 
LOPES DO NASCIMENTO - R$ 63.051,10. CT Nº 00010/2013 - 08.02.13 - CIRUFARMA COMER-
CIAL LTDA - R$ 41.253,80. CT Nº 00011/2013 - 08.02.13 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 
34.562,30. CT Nº 00012/2013 - 08.02.13 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 348.500,90. CT Nº 
00013/2013 - 08.02.13 - FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 4.000,00. CT Nº 00014/2013 - 08.02.13 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 48.377,80. 
CT Nº 00015/2013 - 08.02.13 - MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 
2.745,00. CT Nº 00016/2013 - 08.02.13 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - R$ 46.488,30.

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

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Medicamentos 
Psicotrópicos, cujo objetivo é o atendimento a população carente deste município através das 
unidades de saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:30 horas do dia 22 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Botijão de Gás 
GLP 13 kg, para atender as escolas, creches municipais e diversas secretarias deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 07 de Março de 2013.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2013, que objetiva: Aquisição de peças e 
serviços para veículos, fornecidos de forma parcelada; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR- MOURA AUTO PEÇAS 
E SERVIÇOS - R$ 81.855,00; Pedro Mangueira de Aquino - R$ 283.150,00.

Poço de José de Moura - PB, 08 de Março de 2013
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de peças e serviços para veículos, fornecidos de forma parcelada.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2013.
DOTAÇÃO: 02.00 - Gabinete do Prefeito 03.00 - Secretaria de Administração 06.00 - Secretaria 

de Educação, Esporte e Laser FUNDEB 40% e MDE 08.00 - Secretaria de Educação - FUNDEB 
40% 012.00 - Secretaria de Saúde SMS - Sistema Municipal de Saúde 013.00 - Fundo Municipal 
de Saúde 016.00 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos Recursos Próprios do Município de 
Poço de José de Moura e Convênio

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e:
CT Nº 00013/2013 - 08.03.13 - EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR- MOURA AUTO 

PEÇAS E SERVIÇOS - R$ 81.855,00
CT Nº 00014/2013 - 08.03.13 - Pedro Mangueira de Aquino - R$ 283.150,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2013, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios e material de limpeza destinados a merenda escolar e aos Programas Sociais; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA 
ME - R$ 361.549,60; MARCILIO DA SILVA BAIÃO - FRIGORIFICO ESTRELA - R$ 108.375,00.

Poço de José de Moura - PB, 08 de Março de 2013
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a merenda escolar 

e aos Programas Sociais.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2013.
DOTAÇÃO: 09 - Secretaria de Educação FNDE 12.361.1001.2056 - Atividade do FNDE 

/ PNAE 33.90.30.00 - Material de Consumo 15 - Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.1003.2212 - PRO JOVEM ADOLESCENTE 08.244.1003.2213 - PETI 08.244.1003.2210 - 
CRAS 08.244.1003.2211 - BOLSA FAMÍLIA 08.244.1003.2214 - Outros Programas de Assistência 
Social 08. - Secretaria de Educação FUNDEB 12.361.1001.2048 - Atividades do FUNDEB 06. - 
Secretaria de Educação MDE 12.361.1001.2031 - Atividades da Secretaria - MDE 12 - Secretaria 
de Saúde 10.301.1002.2067 - Atividades da Secretaria de Saúde 03 - Secretaria de Administração 
04.121.2001.2009 - Atividades da Secretaria

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e:
CT Nº 00015/2013 - 08.03.13 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME - R$ 361.549,60
CT Nº 00016/2013 - 08.03.13 - MARCILIO DA SILVA BAIÃO - FRIGORIFICO ESTRELA - R$ 

108.375,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2013, que objetiva: Aquisição de material 
de expediente destinados as diversas Secretarias do munícipio, e material didático; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 
39.892,80; LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 92.006,14.

Poço de José de Moura - PB, 08 de Março de 2013
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material de expediente destinados as diversas Secretarias do munícipio, 

e material didatico.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2013.
DOTAÇÃO: 02.00 - Gabinete do Prefeito 03.00 - Secretaria de Administração 06.00 - Secretaria 

de Educação, Esporte e Laser FUNDEB 40% e MDE 08.00 - Secretaria de Educação - FUNDEB 
40% 012.00 - Secretaria de Saúde SMS - Sistema Municipal de Saúde 013.00 - Fundo Municipal 
de Saúde 016.00 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos Recursos Próprios do Município de 
Poço de José de Moura e Convênio

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e:
CT Nº 00017/2013 - 08.03.13 - ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 39.892,80
CT Nº 00018/2013 - 08.03.13 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 92.006,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SETENTA CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA 
RURAL DESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: NELCINA PEREIRA MOREIRA E SETA 
CONSTRUÇÕES LTDA. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações. Não havendo recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 20/03/2013 às 
15:00 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 11:00 
horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 83-3372-2246/2447, licitacaocuite@yahoo.com.br.

Cuité/PB, 08 de março de 2013.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013035
Responsavel.: JEFFERSON TAVARES SILVA
CPF/CNPJ: 011688494-03
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$490,92
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013037
Responsavel.: JUSSARA DE LOURDES RODRIGUES 
RAMALH
CPF/CNPJ: 073929624-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.165,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013506
Responsavel.: JANETE DE OLIVEIRA ALEXADRE
CPF/CNPJ: 040958233/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$331,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013312
Responsavel.: JAQUELINE SILVA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 010296104-28
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$979,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013031
Responsavel.: KATIANA DE ALMEIDA TAVARES
CPF/CNPJ: 011850863/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$182,28
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 014087
Responsavel.: LEONILSON DA COSTA AQUINO
CPF/CNPJ: 395017874-00
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$757,24
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013127
Responsavel.: LUCIANA BEZERRA ARAUJO
CPF/CNPJ: 348147955-72
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$509,28
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013150
Responsavel.: LARISSA CARLA DA SILVA
CPF/CNPJ: 016457424/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$431,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013322
Responsavel.: LUIZ RAMOS DA COSTA
CPF/CNPJ: 022430174-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$525,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 014024
Responsavel.: LUCINEIDE SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 917102864-15
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$595,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013539
Responsavel.: MARIA CONCEICAO SILVA SOARES
CPF/CNPJ: 498776664-72
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$892,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013578
Responsavel.: MARCIO NUNES DE LUCENA - ME
CPF/CNPJ: 010319948/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.268,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013468
Responsavel.: M-BOX BAR E LOUNGE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 012187352/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$397,17
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 014094
Responsavel.: MIRIAN HONORIO SILVA
CPF/CNPJ: 000099174-03
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$501,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013689
Responsavel.: MARIA LUIZA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 030385124-43
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$722,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013632
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA 
E ALBUQ
CPF/CNPJ: 160205104-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013875
Responsavel.: NEUCY NASCIMENTO PIRES
CPF/CNPJ: 602353734-00
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$545,44
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013109
Responsavel.: ODILON ISIDRO GOMES NETO
CPF/CNPJ: 025164994-69
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$701,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013113
Responsavel.: PAULO DE FREITAS PONTES - ME
CPF/CNPJ: 012618476/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$735,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013496
Responsavel.: RICARDO SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 038477164-50
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$500,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013683
Responsavel.: SWIME PEREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 047100334-47
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$468,36
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013723
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ: 014705310/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013368
Responsavel.: SEVERINO JOSE SILVA
CPF/CNPJ: 485983304-00
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$540,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013712
Responsavel.: YASMIM DAYANE MEIRELES ANDRADE
CPF/CNPJ: 102578094-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$104,90
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013183
Responsavel.: VALCIRIA TORRRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 112508104-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$854,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013352
Responsavel.: VERUSKA S SALVADOR
CPF/CNPJ: 676858204-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 40,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013157
Responsavel.: ZSP IMOBILIARIA LTDA
CPF/CNPJ: 017254613/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.560,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 014071

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 
PROTES-TADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  12/03/2013
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.: MARCOS ANTONIO ALCOFORADO
CPF/CNPJ: 033312614-91
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$450,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013558
Responsavel.: KARINA MARQUES ALVES ARAUJO
CPF/CNPJ: 010500374-30
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$863,04
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013106
Responsavel.: A4 ACADEMIA LTDA
CPF/CNPJ: 012442975/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$570,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 011605
Responsavel.: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 041144403/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.665,53
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013522
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 014041
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.340,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 014076
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$110,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013913
Responsavel.: DAJANA CARLA BRITO SILVA
CPF/CNPJ: 088882594-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013905
Responsavel.: DANIELLE BORGE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 072369434-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013181
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 040971848/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$306,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013986
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 040971848/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$361,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 014000
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 040971848/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$456,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 014011
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 040971848/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$245,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013299
Responsavel.: FRANCISCO MARCOS BATISTA
CPF/CNPJ: 768408834-34
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$686,40
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 012986
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA-ME
CPF/CNPJ: 007641255/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$494,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013227
Responsavel.: FRANCISCA MARIA LOPES
CPF/CNPJ: 954103174-91
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$435,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 012980
Responsavel.: GUSTAVO JUSTINO DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 029299954-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013799
Responsavel.: GENILDO FELIX SILVA
CPF/CNPJ: 726287314-87
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 012990
Responsavel.: GENOVA BARBOSA CORDEIRO
CPF/CNPJ: 035381388-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$583,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 012240
Responsavel.: HUMBERTO SERRAO NEVES
CPF/CNPJ: 041931464-48
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$804,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013006
Responsavel.: IZAIAS SILVA
CPF/CNPJ: 036250264-14
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$729,72
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013023
Responsavel.: IVONEIDE MAGALHAES ESPINOLA 
SILVA
CPF/CNPJ: 025250494-11
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$629,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013021
Responsavel.: JULIANA CARVALHO DE HOLANDA
CPF/CNPJ: 052810534-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013876
Responsavel.: JOAO FELICIANO SILVA
CPF/CNPJ: 885847714-68
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$672,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013041
Responsavel.: JAQUELINE CHACON ALMEIDA
CPF/CNPJ: 023289674-77
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$564,08
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013025
Responsavel.: JOSEFA MARQUES SOUSA
CPF/CNPJ: 037915494-30
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$579,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013075
Responsavel.: JURANDIR JOSE SILVA
CPF/CNPJ: 554367224-15
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$771,24
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 013102
Responsavel.: JEFFERSON GUEDES ALCOFORADO
CPF/CNPJ: 023720384-78
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$542,04
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2013

OBJETO: Aquisição de uma Ambulância para o Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Juru/PB.

TIPO: Menor Preço.
DATA DA ABERTURA: 22/03/2013 – Horário: 09:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Juru-PB, através de 

sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Coronel Manoel Florentino Medeiros, Nº. 26, Centro, 
Juru/PB, ou através do e-mail: licitacaojuru@hotmail.com..

Juru-PB, 04 de março de 2013.
Sidney Ramos

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2013
OBJETO: contratação de veículos com motoristas para Transporte de Estudantes da Zona Rural 

para as Escolas situadas na Zona Urbanas do Município de Juru/PB.
TIPO: Menor Preço.
DATA DA ABERTURA: 22/03/2013 – Horário: 10:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Juru-PB, através de 

sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Coronel Manoel Florentino Medeiros, Nº. 26, Centro, 
Juru/PB, ou através do e-mail: licitacaojuru@hotmail.com..

Juru-PB, 08 de março de 2013.
Sidney Ramos

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2013
Objeto: Aquisição de Medicamento psicotropicos deste Município.
Tipo: Menor Preço 
Data da Abertura: 22/03/2013 – Horário: 11:00 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Juru-PB, através de 

sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Coronel Manoel Florentino Medeiros, N. 26, Juru/PB.
Juru-PB, 08 de março de 2013.

Sidney Ramos
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2013
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios parceladamente, 

destinados à Merenda Escolar das escolas municipais, PETI, creche, CRAS e demais secretarias 
do município de Juru/PB.

Tipo: Menor Preço 
Data da Abertura: 22/03/2013 – Horário: 14:00 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Juru-PB, através de 

sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Coronel Manoel Florentino Medeiros, N. 26, Juru/PB.
Juru-PB, 08 de março de 2013.

Sidney Ramos
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2013

A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no dia 04/04/2013 as 11:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA 
CAMARA MUNICIPAL. A reunião e ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal de 
Cacimba de Dentro, na Rua Getúlio Vargas, 147, Cacimba de DentroPb.

Cacimba de Dentro, 11 de Março de 2013.
PALMIRA KARLYERE DE ANDRADE JANUÁRIO

Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2013
A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no dia 04/04/2013 as 11:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA 
CAMARA MUNICIPAL. A reunião e ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal de 
Cacimba de Dentro, na Rua Getúlio Vargas, 147, Cacimba de DentroPb.

Cacimba de Dentro, 11 de Março de 2013.
PALMIRA KARLYERE DE ANDRADE JANUÁRIO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

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

Governador João Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos índios - PB, às 14:00 horas do dia 27 de 
Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, fornecidos de forma parcelada, destinados ao 
hospital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos índios - PB, 11 de Março de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2013
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador João Agripino, S/N - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 15:30 horas do dia 27 de 
Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis, fornecidos de forma parcelada e diariamente. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos Índios - PB, 11 de Março de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para execução permanente e continuada de Serviços de 

Consultoria e Assessoria Técnica.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 0005/2013 - 20.02.13 - RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - EPP - R$ 44.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2013.
OBJETO: Contratação de empresa para execução permanente e continuada de Serviços de 

Consultoria e Assessoria Técnica.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Finanças e Planejamento.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/02/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado 
e diário de medicamentos constantes na tabela ABC Farma,. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 11 de Março de 2013

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de Gás GLP para o município 

de Nazarezinho-PB.Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - 
Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março de 2013.

Nazarezinho - PB, 11 de Março de 2013
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições, para atender as 

necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho-PB.Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 25 
de Março de 2013.

Nazarezinho - PB, 11 de Março de 2013
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de combustíveis destinados 

ao abastecimento de veículos que circulam a localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproxi-
madamente Km 100.Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro 
- Nazarezinho - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Março de 2013.

Nazarezinho - PB, 11 de Março de 2013
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa para execução permanente e continuada de Serviços de 
Consultoria e Assessoria Técnica; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - EPP - R$ 44.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 20 de Fevereiro de 2013
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N 003/2013
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de CACIMBA DE DENTRO– 

PB, tornar publico aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇO na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, tipo 
Menor Preço GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa para realizar obra civil pública de 
construção de uma praça com academia de saúde na cidade de Cacimba de Dentro, em sessão 
pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 11:00hs do dia 
28/03/2013, na sede da Prefeitura Municipal de CACIMBA DE DENTRO/PB, na CPL localizado 
na rua Cap. Pedro Moreira, 15 – Centro, Cacimba de Dentro/Pb. Maiores informações através do 
telefone/ (083) 3379-1045.

CACIMBA DE DENTRO 04 de Março de 2013
CHIARA LÍGIA ALMEIDA NASCIMENTO 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2013.
OBJETO: Construção do Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha/PB, Rua Dr. João 

Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo 
menor preço global. 

EMPRESAS HABILITADAS: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – (ME) - CNPJ 
05.881.170/0001-46 - ÉPURA ENGENHARIA LTDA – (EPP) – 11.959.816/0001-63 - NSEG 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – (ME) – CNPJ: 16.715.147/0001-06 - MURALHA 
CONSTRUTORA LTDA – (EPP) – CNPJ 12.929.740/0001-96 - ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA – 
(EPP) – CNPJ 09.493.292/0001-06 - ACC – AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS 
LTDA – CNPJ 35.500.503/0001-00 - CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA – (ME) 
– CNPJ 11.622.715/0001-00 - SETA CONSTRUÇÕES LTDA – (ME) – CNPJ: 10.600.699/0001-84 - 
PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – (EPP) – CNPJ: 09.214.157/0001-94 - EXITUS 
CONSTRUTORA LTDA –(EPP) – 01.691.098/0001-33. EMPRESAS INABILITADAS: LIMEIRA & 
AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, desatendimentos aos subitens 6.6.4 e 
8.2.10, do Edital. BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – (EPP), desatendimentos aos 
subitens 6.6.4 8.2.12 8.2.10 e 8.2.9, do Edital. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – (ME) 
– desatendimento ao subitem 8.2.8, do Edital. VIDAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – (ME) 
– desatendimento ao subitem 8.2.8, do Edital. PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – (EPP) 
– desatendimentos aos subitens 6.6.1 e 8.2.9, do Edital. COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA LTDA – (ME) – desatendimentos aos subitens 8.2.12 e 8.2.9, do Edital. LR ENGE-
NHARIA LTDA – (EPP) – desatendimento ao subitem 8.2.12, do Edital. COEN – CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA – (ME) – desatendimento ao subitem 8.2.2, do Edital. B K L CONSTRUÇÕES 
LTDA, desatendimento ao subitem 8.2.9, do Edital. CEDRO ENGENHARIA LTDA – desatendimento 
ao subitem 8.2.9, do Edital. As empresas FJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA e COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA 
LTDA, inscritas no CNPJ sob os nºs 07.484.203/0001-40, 14.224.419/0001-31 e 11.464.181/0001-23, 
respectivamente, não apresentaram nos envelopes externamente identificados como “DOCUMEN-
TAÇÃO” os referidos documentos de habilitação conforme exigidos no instrumento convocatório e 
sim as Propostas Financeiras. Os envelopes com identificações externas de “PROPOSTA FINAN-
CEIRA” das referidas empresas serão devolvidos as suas origens devidamente intactos. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de quaisquer 
recursos com relação ao julgamento de habilitação, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Propostas de Preços será realizada no dia 20/03/2013, às 09h00min, no local da primeira reunião. 
Demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
anteriormente informado, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Cópia na íntegra 
da Ata poderá ser solicitada “email”: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br.

PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:
Alagoinha/PB, 04 de Março de 2013.

MARIA JOSÉ BARBOSA – Presidente da CPL
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