
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
25o  Mín.

36o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
24o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,981 (compra) R$ 1,982 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,040 (venda)
EURO   R$ 2,590 (compra) R$ 2,593  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

19h15

06h53

2.1m

2.2m

baixa

baixa

12h56

00h32

0.5m

0.5m

l Semana do Artesão será aberta hoje no Shopping Boulevard, em Campina

l Passeio ciclístico amanhã em JP lembra os 88 anos do 1o Batalhão da PM

l Trio The New World Piano realiza apresentação nesta terça-feira na UFPB

l Cendac realiza segunda e terça inscrições para curso de cabeleireiro

Ano CXX
Número 037

R$ 1,00

R$ 160,00
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IBGE destaca políticas da 
Paraíba no campo social

A política de assistên-
cia social e os concursos 
públicos realizados pelo 
Governo do Estado da Pa-
raíba são destaques na 
pesquisa sobre gestões 
estaduais divulgadas pelo 
IBGE. PáGINA 17
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Raposeiros fazem fila para comprar ingressos PáGINA 16

Procon-PB realizou ontem no Centro de João Pessoa ações educativas para marcar o Dia do Consumidor PáGINA 13

PáGINA  18

PáGINA  4PáGINA  10

 

  

Juiz anula 
a posse de 
Carlos Dunga 
na Assembleia 

Abio elege nova 
diretoria com 
representante 
de A União

Doenças ligadas
ao cigarro 
matam 2,5 mil 
por ano na PB

Ricardo defende 
redução de 33% 
nas dívidas 
dos estados

eM bRaSília

O governador Ricardo 
Coutinho defendeu também 
novas regras de divisão do 
FPE durante encontro com 
os presidentes da Câmara e 
do Senado. PáGINA 18

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.comfacebook.com/uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais

Fornecimento de água para a 
cidade de Sousa será reduzido

SeCA

PáGINA  15
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Premiação do Concurso Nacional de Grafite Arte e Energia na Subestação acontece hoje à noite PáGINA 5

Zé Katimba é a 
atração de hoje 
do Sabadinho 
Bom PáGINA 8



Os números do relatório da ONU 
que estabelecem o ranking mundial 
do Índice de Desenvolvimento Hu-
mano, o chamado IDH, apresentam o 
Brasil em posição estagnada, ou seja, 
no 85º lugar entre todos os países 
pesquisados, mesma colocação obti-
da no ano de 2007. O índice obtido foi 
de 0,730, em uma escala que vai de 0 
a 1. Com essa nota, o país permanece 
no grupo de Desenvolvimento Huma-
no Alto.

Calculado com base em indicado-
res de renda, educação e longevidade, 
ou seja, saúde, o nosso IDH ficou em 
0,728. A Noruega, primeira coloca-
da no ranking, chegou a 0,955. Mas, 
apesar desta estagnação, os coorde-
nadores do PNUD não pouparam elo-
gios ao desempenho brasileiro nas 
últimas décadas. Ficou evidente para 
eles que o Brasil mudou o padrão his-
tórico em muito pouco tempo

Mas o governo brasileiro não se 
conformou com o resultado e apres-
sou-se em contestar os dados apre-
sentados no levantamento feito pelo 
programa das Nações Unidas. O Mi-
nistério da Educação, por exemplo, 
criticou o resultado final do ranking: 
“Se distribuímos renda, se reduzimos 
a população em extrema pobreza, se 
temos uma grande mobilidade social, 
por que o indicador do IDH não re-
flete tudo que fizemos?”, perguntou o 
ministro Aluysio Mercadante.

Em tom mais incisivo, a ministra 
Tereza Campello, do Desenvolvimen-

to Social, afirmou que “os dados bra-
sileiros estão incorretos” e concluiu 
que a avaliação acabou sendo injusta 
para com o Brasil. Em todo caso, ela 
admite que o relatório contém refe-
rências elogiosas nas quais o país 
chega a ser citado como modelo de 
novo desenvolvimento inclusivo e 
destaque nas inovações de políticas 
sociais

Para o relatório intitulado “A As-
censão do Sul: Progresso num Mundo 
Diversificado”, os países passaram a 
ter papel fundamental na nova dinâ-
mica global. Ressalta ainda o intenso 
desenvolvimento humano na última 
década dos chamados países em de-
senvolvimento e questiona as políticas 
de austeridade implantadas na déca-
da de 90, tidas como o caminho mais 
aceitável para o desenvolvimento.

Por fim, o documento credita o 
êxito dos países à ação do Estado na 
economia, maior interação econômi-
ca e políticas sociais inovadoras, com 
destaque para o Brasil, México, a Chi-
na, a Índia, a África do Sul, a Turquia 
e a Indonésia, para quem as experiên-
cias de desenvolvimento “se opõem à 
liberalização irrestrita postulada no 
Consenso de Washington” que, como 
todos sabem, era a bíblia do neolibe-
ralismo. 

O Brasil pode não estar avançan-
do na velocidade que se deseja, mas é 
fora de dúvida que, na formulação de 
suas políticas públicas, está no cami-
nho certo. 

Deu no jornal que o Papa Francisco 
era simpatizante da ditadura militar 
argentina, e que não defendeu clérigos 
presos e submetidos à tortura durante 
aquele hediondo período (1976-1983). 
A obrigação do então bispo e hoje papa 
ia mais além: a de defender não só os 
clérigos, mas ainda os 30 mil paisanos 
presos pela ditadura e torturados até a 
morte pelo regime militar. Tal procedi-
mento foi copiado do “Decreto de Noite 
e Névoa” de Hitler, de 7 de dezembro 
de 1941, que visava fazer desaparecer 
opositores do regime, para que não 
tivessem sepultura que provassem sua 
morte.

A ditadura argentina não poupou 
nem bispos, como foi o caso do Monse-
nhor Enrique Angelelli. O bispo de La 
Rioja foi assassinado em 4 de agosto 
de 1976 pelas forças do golpe militar 
que infelicitou aquele país durante 17 
anos, cinicamente auto-denominado de 
“Processo de Reorganização Nacional”. 
O Vaticano divulgou nota em defesa do 
novo Papa, alegando que as denúncias 
de omissão do agora sumo pontífice par-
tiram de “elementos anticlericais”. 

Mas tais elementos, antes confun-
didos com adeptos do comunismo, há 

muito desapareceram, pois a Igreja ado-
tou uma posição simpática às esquerdas 
desde o pontificado de João XXIII, que 
levou a Igreja a assumir uma postura 
contrária à classe dominante.

A ditadura argentina foi muitas 
vezes pior que a ditadura brasileira. Na 
república platina, as forças armadas 
mataram um número bem maior de opo-
sitores do regime tirânico. Diz-se que da 
Escola de Mecânica da Marinha nenhum 
prisioneiro saiu vivo; todos foram 
mortos pela tortura. E coisa semelhante 
acontecia nos 610 centros clandestinos 
de detenção, onde prisioneiros políticos 
eram torturados até a morte e depois 
desaparecidos – como na Argélia e no 
Vietnam.

O papa Francisco tinha pelo menos 
30 mil pessoas desaparecidas por quem 
intervir, mas se calou diante do sofrimen-
to de seus compatriotas argentinos. Não é 
de admirar que tenha sido eleito papa; ao 
Vaticano não interessa mais papas subver-
sivos como João XXIII, O Papa da Paz, ou 
João Paulo I, o Papa Sorriso, morto miste-
riosamente em 28 de setembro de 1978, 
no 33º dia de seu pontificado, e sepultado 
sem autopsia. Só faltou sumirem com seu 
cadáver, como na Argentina. 

Editorial

Um
Escolas Técnicas: mais especializações

Avaliando o IDH

O papa de los hermanos

                  Evaldo Gonçalves - egassociados2011@ig.com.br
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A Paraíba agradece as ações do 
Governo do Estado no sentido de 
trazer para as novas gerações mais 
Escolas Técnicas, destinadas à pro-
fissionalização de atividades de que 
tanto precisam o nosso comércio, 
indústria, serviços e agricultura.

As diversificações das demandas 
em termos de mercado de trabalho 
estão a exigir a implantação de mais 
Escolas Profissionais nos seus vá-
rios níveis e capazes de repassar co-
nhecimentos técnicos, sem os quais 
nenhuma nação do mundo alcançou 
o desenvolvimento pleno.

Natural que, além dos conhe-
cimentos técnicos e recursos natu-
rais, ações de Governo se tornam 
igualmente imprescindíveis a todo 
o processo. Ou seja, faltará sempre 
algo importante quando um desses 
fatores do processo desenvolvi-
mentista estiver ausente. Há de se 
somar todos eles na mesma intensi-
dade buscando-se o êxito desejado 
para todos.

Quando estive em Brasília, repre-
sentando a Paraíba, e graças à pre-
sença do Professor Moacyr Carneiro 
no Ministério da Educação, consegui 
recursos do Governo Federal para a 
implantação de Escolas Agrícolas de 
1º. Grau para Princesa Isabel, Puxi-
nanã, Cuité e Sumé. A primeira dela, 
hoje, além do 1º Grau já se benefi-
ciou com outra de 2º Grau, federal, 

e as duas últimas são campi de Uni-
versidades Federais paraibanas.

Agradecemos, eu e as respec-
tivas comunidades, àquele ilustre 
paraibano, bem como aos prefeitos 
das cidades de então, respectiva-
mente, Gonzaga Bento, Orlando 
Dantas, Antônio Medeiros e ao Dr. 
Neto, os empenhos que tiveram, 
ora na liberação dos respectivos 
recursos, ora na doação dos ter-
renos onde as Escolas Agrícolas 
foram construídas.

Naquela época, só existiam 
Escolas Técnicas em João Pessoa e 
Cajazeiras.  Pena que não apareceu 
ainda quem patrocinasse uma Es-
cola Técnica de 2º.Grau em Campi-
na Grande e transformasse a Esco-
la Técnica de Puxinanã em campus 
universitário, dada a amplitude do 
respectivo terreno e a proximida-
de dela com a Cidade-Rainha. Mes-
mo sem nenhuma credencial, ouso 
lembrar, a quem se sentir parte 
legítima para fazê-lo, que envide 
esforços nesse sentido, pois se 
trata de investimentos definitivos 
para a melhor qualificação das 
novas gerações paraibanas.

Se ninguém agradecer, o que 
é comum, pelo menos a consciên-
cia do benfeitor ficará tranquila, 
o que já é bastante. Esta foi sem-
pre a minha presunção, enquanto 
político.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com

H
um

or
D

om
in

go
s 

Sá
vi

o 
- 

sa
vi

o_
fe

l@
ho

tm
ai

l.c
om

UN
Ao tratar das dificuldades enfren-
tadas pelos estados do Nordeste, 
e em particular pelo seu estado, a 
Paraíba, o senador Cícero Lucena 
(PSDB-PB) criticou a atuação do 
Ministério da Integração Nacional 
que, segundo ele, não vem exer-
cendo sua função de estimular ao 
mesmo tempo o desenvolvimento 
regional e a integração do país. Para 
ele, falta planejamento estratégico.
O parlamentar assegura que as 
ações de combate aos efeitos da 
seca foram insuficientes e lentas; 
“os carros-pipa não atenderam às 
necessidades e os créditos não 
funcionaram, entre outros proble-
mas”, enfatiza, preconizando que a 
situação 2013 será pior que o ano 
anterior.

A chegada de Carlos Dunga 
à Assembleia Legislativa 
reforça a luta, geralmente 
encabeçada pelo deputado 
Assis Quintans, pela trans-
posição e em defesa de me-
didas urgentes para mitigar 
os efeitos da longa estia-
gem. Já no campo político, o 
“coronel de Cabaceiras” é um 
pote de mágoas.

Apenas Assembleias legislati-
vas de sete estados no  País 
ainda não acabou a farra do 
décimo quarto e quinto salá-
rios aos deputados. No Nor-
deste, o (mau) hábito ainda 
persiste em Pernambuco e 
Piauí. Na Paraíba isso é coisa 
do passado... ou não?

A morte do ex-deputado fe-
deral e ex-prefeito de Patos, 
Rivaldo Medeiros, foi objeto 
de registro na Câmara Fe-
deral esta semana, curiosa-
mente, por um parlamentar 
pernambucano, o Gonzaga 
Patriota (PSB). Rivaldo, que 
era médico, estudou com Pa-
triota em Recife, nos estu-
dos secundários do Colégio 
Nóbrega.

FALTA DE AÇÃO

REFORÇO

RESISTENTES

REGISTRO

GOL DO COOPERATIVISMO

POÇO SEM FUNDO

Os afeitos ao C lero não 
deviam ter  f icado tão sur-
presos  com a escolha do 
cardeal  argentino Jorge 
Mário  Bergogl io  como Papa. 
Por  ocasião da escolha de 
Bento XIV,  e le  já  ter ia  s ido 
o  segundo colocado na vo-
tação.

BEM VOTADO
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Quem se detém apenas no custo 
da transposição do São Francis-
co, é bom não perder de vista o 
quanto a Transnordestina, com 
empréstimos subsidiados do Fi-
nor, FNE e FDNE, já consumiu, algo 
em torno de R$ 8 bilhões. E, igual 
a transposição, o resultado práti-
co da obra ainda é pífio.

Um grupo de 10 mulheres do Assentamento Rainha dos Anjos, em Sapé,  Brejo pa-
raibano, entregou, no segundo semestre de 2012, 24 toneladas de bolos para o Pro-
grama de Aquisição de Alimentos (PAA), da Conab. Mesmo com a forte estiagem que 
prejudicou a produção do  assentamento, o grupo Delícias do Campo, formado em maio 
do ano passado, venceu a inexperiência e forneceu a quase totalidade dos alimentos do 
contrato firmado entre a associação dos assentados e a Conab, no valor de R$ 116 mil.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Rosa Castália França
Médica Sanitarista do Ministério da Saúde

Combate às

combate à hanseníase, doenças negligenciadas e outras 
relacionadas com a pobreza, tem sido o foco central do 
Ministério da Saúde desde agosto de 2011 quando foi definido 
um conjunto de ações estratégicas para eliminação drástica 
da carga dessas doenças. Inserido ao contexto do Plano 
Brasil Sem Miséria, o Ministério da Saúde criou o Programa de 
Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação 
da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), que é coordenado 
pela médica sanitarista Rosa Castália França Ribeiro Soares. 
Em entrevista exclusiva para A União, a coordenadora 
informa que no Brasil esse grupo de doenças é capitaneado 
e liderado pela hanseníase, seguido da esquistossomose 
que tem cerca de 60 mil casos por ano em nosso país, 
o tracoma que pode causar a cegueira, a oncocercose, a 
filariose linfática e as geohelmintíases que são as verminoses 
transmitidas pelo solo. Na Paraíba, a maior incidência é 
exatamente de hanseníase e esquistossomose, o tracoma 
também merece ser citado, já que a doença está presente em 
dois municípios paraibanos. 

Quando o Programa de Co-
ordenação Geral de Hanseníase 
e Doenças em Eliminação da Se-
cretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) do Ministério da Saúde foi 
lançado?

O Ministério da Saúde, em 
agosto de 2011, definiu um con-
junto de endemias que demandam 
ações estratégicas para eliminação 
drástica da carga dessas doenças. 
De acordo com a classificação das 
doenças negligenciadas e outras 
relacionadas com a pobreza (OPAS: 
CD49. R19/2009), essas formam 
um conjunto de doenças que ten-
dem a coexistir em áreas em que 
a população apresenta precárias 
condições de vida.

O que são doenças em elimi-
nação?

As doenças em eliminação 
são aquelas que estão no grupo 
das também chamadas doenças 
negligenciadas, que a Organi-
zação Mundial da Saúde define 
como aquelas doenças que atin-
gem as populações mais vulnerá-
veis, ou seja, aquelas que têm di-
ficuldades no acesso aos serviços 
da saúde. Essas doenças, muitas 
vezes, são incapacitantes e que 
fazem atuação muito forte no 
ciclo pobreza/doença. Elas são 
causadoras e mantenedoras da 
pobreza e, nós chamamos em eli-
minação porque são doenças pelas 
quais existe uma proposta clara de 
eliminação ou de controle, então, 
ela é uma proposta com estratégias 
já definidas e testadas em alguma 
parte do mundo e que deu certo.

Quais são essas doenças no 
Brasil?

No Brasil esse grupo de doen-
ças é capitaneado e liderado pela 
hanseníase, mas tem também a 
esquistossomose que tem cerca 

de 60 mil casos por ano em nos-
so país. A esquistossomose é uma 
doença que também leva a hospi-
talização de mil pessoas por ano, 
casos que são considerados graves 
porque leva a óbito cerca de 500 
pessoas/ano. Também estão in-
seridas no grupo o tracoma, uma 
doença existente de Norte a Sul do 
país que pode causar a cegueira, 
bem como a oncocercose que no 
momento está em fase final de eli-
minação da transmissão e a filario-
se linfática que hoje é uma doença 
que se restringe em um foco no 
estado de Pernambuco e que estão 
em fase de eliminação. Além das 
citadas, também tem as geohel-
mintíases que são as verminoses 
transmitidas pelo solo.

O que é hanseníase?
Ela é uma doença crônica gra-

nulomatosa, proveniente de infec-
ção causada pelo Mycobacterium 
leprae. Esse bacilo tem a capaci-
dade de infectar grande número 
de indivíduos, no entanto poucos 
adoecem já que a infestação de-
pende, sobretudo, de sua relação 
com o hospedeiro e do grau de en-
demicidade do meio, entre outros 
aspectos. O domicílio é apontado 
como importante espaço de trans-
missão da doença, embora ainda 
existam lacunas de conhecimen-
to quanto aos prováveis fatores 
de risco, especialmente aqueles 
relacionados ao ambiente social. 
A hanseníase parece ser uma das 
mais antigas doenças que aco-
metem o homem. As referências 
mais remotas datam de 600 A.C. 
e procedem da Ásia, que, junta-
mente com a África, podem ser 
consideradas o berço da doen-
ça. A melhoria das condições de 
vida e o avanço do conhecimento 
científico modificaram significati-
vamente o quadro da hanseníase, 

O

que atualmente tem tratamento e 
cura. No Brasil, cerca de 33.000 
casos novos são detectados a cada 
ano, sendo 7% deles em menores 
de 15 anos.

Qual é o maior desafio na 
ação de eliminação dessas doen-
ças no Brasil?

O nosso maior desafio está no 
combate às verminoses porque nós 
vivemos em um país que tem uma 
cobertura deficitária de saneamen-
to básico, no aporte da água potável, 
bem como uma questão de educa-
ção em hábitos higiênicos que pre-
cisa ser reforçado no Brasil. Tam-
bém se faz necessário no Brasil a 
oferta de acesso ao tratamento. Por 
isso, nós estamos fazendo uma cam-
panha combinada com a hanseníase 
e a geohelmintíases, para que pos-
samos aproveitar as oportunidades 
de estar no mesmo espaço e com o 
mesmo público alvo para examinar 
crianças e proporcionar exames 
para saber se são portadoras da 
hanseníase. Nós estamos presentes 
nos municípios onde ocorre a maior 
carga dessa doença e, ao mesmo 
tempo aproveitamos para tratar as 
verminoses nas crianças.

Entre as doenças em elimina-
ção qual a de maior incidência na 
Paraíba?

Na Paraíba a maior incidência 
é exatamente na hanseníase e es-
quistossomose, mas também para 
o tracoma porque existem dois mu-
nicípios que são prioritários, além 
das verminoses que eu destacaria 
não apenas na Paraíba e sim no 
Brasil como um todo. Ou seja, qual-
quer pessoa leiga pode avaliar que 
devido à cobertura de saneamento 
básico existente no Brasil, a vermi-
nose é um problema de saúde pú-
blica.

De que maneira as visitas 
aos estados são realizadas?

Essa campanha foi iniciada 
em junho do ano passado com o 
lançamento do Plano Integrado de 
Enfrentamento às Doenças em Eli-
minação. De lá para cá, nós já tive-
mos a realização de duas oficinas 
de trabalho que foram oferecidas 
para o pessoal das secretarias de 
saúde de todos os estados e muni-
cípios prioritários. Como nós te-
mos uma equipe no Ministério da 
Saúde bastante reduzida que não 
nos permite viajar pelo Brasil in-

teiro, então, temos que levar os es-
tados e municípios a Brasília por 
duas vezes, realizando oficinas 
preparatórias para definir e orien-
tar sobre as ações estratégicas da 
campanha. Além das oficinas, nós 
também realizamos teleconferên-
cias com os estados, enquanto 
que as visitas nós estamos fazen-
do oportunamente e já visitamos 
cerca de cinco municípios, dando 
prioridade àqueles que nos solici-
tam apoio técnico.

Quais as regiões onde ocorre 
maior incidência das doenças em 
eliminação?

Norte, Nordeste e Centro-Oes-
te são as regiões e os municípios 
estão inseridos na área do Plano 
Brasil Sem Miséria do Governo 
Federal, cujo objetivo é elevar a 
renda e as condições de bem-estar 
das famílias extremamente pobres. 
Isso se faz necessário porque você 
tratar doença em pessoas incapa-
citantes. Significa que você pode 
reinserir aquela pessoa no merca-
do de trabalho, ou seja, que isso 
faça com que ele seja um gerador 
de renda e que ajude a tirar ele da 
situação de extrema pobreza. 
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

doenças da pobreza
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Em cima da hora

Estado tem duas decisões favoráveis
coopErativas médicas

Paraíba não está obrigada a 
suspender prestação de ser-
viço renovada recentemente

O Estado da Paraíba não 
está obrigado a rescindir os 
contratos de prestação de 
serviços com as cooperativas 
médicas, que foram reno-
vados recentemente. Quem 
garante é o procurador-geral 
do Estado, Gilberto Carneiro, 
ao se pronunciar sobre a de-
cisão proferida pelo Pleno do 
Tribunal Regional do Traba-
lho da Paraíba (TRT-PB), na 
qual foi negado provimento 
ao agravo regimental, com 
pedido de liminar, ajuizado 
pela Procuradoria Geral do 
Estado, em uma ação rescisó-
ria que prevê a manutenção 
dos contratos e celebração 
de novos, no âmbito da ad-
ministração estadual.

De acordo com Gilberto 
Carneiro, ainda não houve jul-
gamento do mérito desta ação. 
Além disso, há duas decisões 
que respaldam a contratação 
dos serviços de cooperativas 
pelo Estado e que excluem a 
competência da Justiça do Tra-
balho para tratar do assunto, 
por não se tratar de uma rela-
ção trabalhista, mas no âmbito 
jurídico-administrativo, e que 
se adequam nas modalidades 
permissíveis na prestação de 
serviços, de forma descentra-
lizada, pelo Poder Público.

Uma das decisões  é a do 
juiz Aluízio Bezerra Filho, da 
6ª Vara da Fazenda Pública 
da Capital, em uma ação civil 
pública movida pela Procu-
radoria Geral para assegurar 
a eficácia, validade e cum-
primento dos contratos de 
prestação de serviços com 
as cooperativas médicas, nas 
especialidades de ortopedia 
e traumatologia, pediatria, 

intensivista, anestesiologia, 
ginecologia, obstetrícia e ci-
rurgia no âmbito dos hospi-
tais estaduais.

Direito privado 
Na decisão, o magis-

trado atestou que a compe-
tência para julgar relações 
como a que está em debate 
é da Justiça Comum e não 
da Justiça do Trabalho. “O 
magistrado argumentou em 
sua decisão que se tratava 
de relação jurídico-adminis-
trativa calcada na celebração 
de contratos administrativos 
entre a Secretaria de Saúde 
e as Cooperativas Médicas, 
que são pessoas jurídicas de 
direito privado”, relembrou o 
procurador-geral.

A outra decisão, como 
ressaltou Gilberto Carneiro, 
é do próprio Pleno do TR-
T-PB, que decidiu, à unani-
midade, que a competência 
para julgar contratos do Go-
verno do Estado com Organi-
zações Sociais (OS), a exem-
plo do firmado com a Cruz 
Vermelha por meio da gestão 
pactuada com o Hospital de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, é de competên-
cia da Justiça Comum.

Seguindo o entendimento 
do relator do processo, o de-
sembargador Ubiratan Morei-
ra, do TRT-PB,  considerou que 
o assunto é de competência 
exclusiva da Justiça Comum 
e não da Justiça do Trabalho. 
Conforme o entendimento do 
Pleno, por se tratar de uma 
relação estritamente adminis-
trativa e não relação prevista 
na CLT, não caberia à Justiça 
do Trabalho se imiscuir. 

A expectativa de Gilberto 
Carneiro é que a exemplo do 
que ocorreu no caso dos con-
tratos com a OS, quando hou-

ver o julgamento do mérito da 
ação envolvendo a contrata-
ção das cooperativas médicas, 
o TRT-PB também decline da 
competência para deliberar 
sobre o caso, que não envolve 
relações trabalhistas. 

“Se a Justiça do Traba-
lho não é competente para 
julgar questões envolven-
do contratos do Governo do 
Estado com as OS, também 
não é competente para julgar 
contratos celebrados com as 
cooperativas, que se trata de 
uma relação jurídico-admi-
nistrativa. A exemplo das OS, 
as cooperativas médicas são 
contratadas para fazer ges-
tão nos hospitais e prestar 
serviços”, explicou o procu-
rador geral, enfatizando que 
a decisão de ontem, além 
de não ser terminativa, não 
tem força para suspender 
os serviços prestados pelas 
cooperativas, por meio dos 
serviços médicos e hospita-
lares, que são essenciais para 
preservar o direito à vida e à 
saúde, e que não podem, por 
qualquer que seja a motiva-
ção, ser afetados na sua con-
tinuidade e integralidade.

A Associação Brasileira das Im-
prensas Oficiais – ABIO, realizou on-
tem as eleições da diretoria da entida-
de para o biênio 2013/2014. A eleição 
estava incluída na pauta da vigésima 
quinta reunião da entidade, que ocor-
reu na quinta-feira e ontem, na cida-
de de Natal-RN.  A ABIO congrega im-
prensas oficiais de todas as regiões do 
Brasil e tem o objetivo de representar 
estas instituições em diversas deman-
das de interesse comum destas históri-
cas instituições brasileiras.

A primeira reunião das imprensas 
oficiais brasileiras ocorreu em 1943  e 
teve, como representante da Impren-
sa Oficial paraibana o senhor Vitor do 
Espírito Santo. As reuniões da ABIO 
ocorrem em períodos aproximados de 
3 meses e sempre contemplam a troca 

de experiências entre os gestores e a 
apresentação de rotinas e novas tec-
nologias que estão sendo aplicadas nas 
diversas unidades.

A eleição foi concluída com a recon-
dução do presidente Fernando Tolentino 
e mais a seguinte composição: Gonzaga 
Fraga - 1º vice-presidente Valdenir Krü-
ger - 2º vice-presidente Jorge Carvalho 
- secetário-geral. As diretorias regionais 
passam a ser ocupadas por: Vera Olivei-
ra – Sul,  Antônio Naback – Sudeste, Luiz 
Cláudio Lima – Norte, Albiege Fernan-
des (diretora de operações de a União) – 
Nordeste e Luiz Armando Vitório - Cen-
tro Oeste. Os três membros do Conselho 
Fiscal são Mário Jorge Correa, Marcos de 
Souza e José Roberto Pedrosa. A Secre-
taria de Relações Internacionais passa a 
ser ocupada por Ricardo Melo.

ABIO realiza eleições e 
elege sua nova diretoria

biênio 2013/2014

O desembargador 
Ubiratan Moreira, 
do TRT-PB,  con-
siderou que o as-
sunto é de com-
petência exclusiva 
da Justiça Comum 
e não da Justiça 
do Trabalho

Poucas são as cidades que con-
tam com Institutos Históricos e Geo-
gráficos na Paraíba, e as que têm es-
tão passando por dificuldades. Sem 
apoio, as entidades não dispõem ao 
menos de uma sede para abrigar o 
acervo e receber o público. Ontem, 
representantes de cidades como Pa-
tos, Bayeux e Campina Grande par-
ticiparam, em João Pessoa, do I En-
contro dos IHGPs, que termina hoje. 
O objetivo é traçar um diagnóstico 
da situação de cada cidade onde a 
instituição existe. Um documento 
elaborado a partir das discussões 
será encaminhado aos poderes pú-
blicos. Hoje existem apenas sete ins-
titutos em todo o Estado.

“Estamos discutindo problemas, 
buscando soluções e pensando na 
criação de novos institutos em ou-
tras cidades. A memória da Paraíba 
está nestes locais e não podemos 
permitir que a história documen-
tada se perca”, explicou Joaquim 
Osterne Carneiro, presidente do Ins-
tituto Histórico e Geográfico Parai-
bano (IHGP). Só na sede, na capital, 
onde está acontecendo o encontro, 
existem mais de 40 mil livros. O IHGP 
foi fundado em sete de setembro 
de1905. Ainda hoje será definida a 
data do próximo encontro.

O professor Alarico Correia 
Neto, que representou o Jornal a 

União no evento, destacou a im-
portância de se discutir a preserva-
ção da memória histórica e sugeriu 
ideias para a situação de algumas 
cidades. “É necessário buscar recei-
tas fora do Estado, com o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), Banco do Nor-
deste, Banco do Brasil e até mesmo 
instituições internacionais. Outra 
forma de buscar recursos é utilizar 
as novas tecnologias, registrando os 
documentos e cobrando pela venda 
das cópias impressas”, apontou.

Para ele, a realização do deba-
te neste momento coincidiu com os 
120 anos de a União. “a União é um 
órgão formador de consciência que 
foi ressaltada pela nova gestão. Isso 
dá um maior significado ao jornal, 
mas também ao fazer do jornalismo 
um instrumento de registro e preser-
vação da história”, concluiu. 

O presidente do Instituto His-
tórico e Geográfico (IHG) de Patos 
José Mota disse que um dos maio-
res problemas enfrentados é a falta 
de apoio financeiro. “Estamos aqui 
para saber a razão dos institutos 
estarem sem qualquer apoio; al-
guns nem existem oficialmente em 
cartório. A partir deste diagnóstico, 
vamos tomar uma série de medidas, 
inclusive para tentarmos criar um 
estatuto padrão”, declarou. Mota 
acrescentou que não há recursos 
para manter os IHG. Em Patos, a pre-
feitura disponibiliza R$ 500 mensais. 

“A ajuda é insuficiente para pagar-
mos aluguel, funcionários, conta de 
energia, água”, lamentou. O IHG de 
Patos existe há 15 anos.

Em Bayeux, onde o acervo do 
IHG é composto por mais de três 
mil livros, o principal problema é 
a falta de uma sede própria. “Ocu-
pamos um espaço no Rotary Clube, 
mas temos uma série de projetos 
prontos que não podem ser coloca-
dos em prática por não contarmos 
com um espaço nosso”, lamentou 
o presidente Ariosvaldo Alves de 
Oliveira. Uma das preocupações é 
com a preservação dos exemplares 
e também com o acesso aos estu-
dantes. Ele contou que até univer-
sitários têm buscado informações 
sobre a história do município no 
local. “Precisamos muito de um es-
paço permanente”, disse. 

Com previsão de ocupar, em 
breve, a nova sede nos armazéns 
da Estação Velha, a presidente do 
IHG de Campina Grande Maria Ida 
Steinmuller destacou a importân-
cia da preservação da memória 
histórica. “Por enquanto, estamos 
trabalhando num local improvisa-
do, já que a entidade tem menos 
de um ano de funcionamento. Es-
tamos aguardando a sede que nos 
foi cedida. Temos quase cinco mil 
volumes, além de um vasto arquivo 
documental. Precisamos organizar 
tudo isso para que o acervo se man-
tenha preservado”, acrescentou.

Representações sofrem sem apoio
iHGp

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

dominguinhos em 
coma irreversível

Dominguinhos, internado no 
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, 
está em um coma com estado irrever-
sível, segundo informações do filho 
mais velho do cantor, Mauro da Silva 
Moraes, divulgada no Jornal Diário 
de Pernambuco ontem. O músico 
pernambucano de 71 anos está no 
hospital desde o dia 17 de dezembro.

A família foi informada, se-
gundo Mauro em entrevista ao jornal 
pernambucano, no dia 25 de feverei-
ro sobre a situação de José Domin-
gos de Morais. Apesar disso, apenas 
agora, mais de duas semanas de-
pois, o filho mais velho do primeiro 
casamento do cantor resolveu di-
vulgar o estado de saúde de seu pai, 
em respeito aos fãs. Até o final desta 
edição, o estado de saúde de Domin-
guinhos continuava inalterado.

amigão terá 45 
militares do cb

O Corpo de Bombeiros esca-
lou um efetivo de 45 militares para 
trabalhar no jogo Campinense e Asa 
de Arapiraca, amanhã, no Estádio 
Ernani Sátiro - Amigão, em Campina 
Grande. Foi o que anunciou o coro-
nel Jair Carneiro de Barros, coman-
dante da Corporação.

A cargo do 2º Batalhão, os 
militares do Corpo de Bombeiros 
estarão com cinco viaturas, sendo 
duas ambulâncias, duas motos 
resgate e ainda uma viatura de auto 
tático de emergência que ficarão na 
parte interna do estádio. Na parte 
externa ficará uma guarnição de 
combate a incêndio. Todo o efeti-
vo estará no estádio a partir das 

Esposa de 
alpinista da PB 
embarca para 
a Argentina

A esposa do alpinista pa-
raibano que desapareceu ao 
tentar escalar o monte Aconcá-
gua viajou na madrugada dessa 
quinta-feira, 14, para a Argenti-
na. Alesandra Pereira vai acom-
panhar as buscas pelo marido, 
Josenildo Correia da Silva, visto 
pela última vez no Parque Flo-
restal do Aconcágua no último 
dia 6 desse mês. As buscas por 
Josenildo seguem em caráter 
intensivo. Os agentes da Polícia 
Florestal do parque ainda tra-
balham com a possibilidade de 
encontrá-lo vivo.

O procedimento padrão 
da Polícia Florestal do parque 
é manter a procura em ritmo 
de urgência somente nos pri-
meiros sete dias. Desapareci-
do há dez dias, a procura pelo 
paraibano continua ostensiva 
por conta de uma intervenção 
do Ministério das Relações 
Exteriores, que junto com o 
consulado brasileiro em Men-
doza, cidade mais próxima do 
Parque do Aconcágua, solicitou 
ampliação do período de alerta 
vermelho para as buscas.

O monte Aconcágua é o 
ponto mais alto das Américas, 
e também o mais alto fora do 
continente asiático, a 6 960,8 
metros acima do nível do mar.

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

A eleição estava incluída na pauta da 25ª reunião, que ocorreu até ontem, na cidade de Natal-RN

FOTO: Divulgação
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Orquestra de Câmara de 
JP abrirá temporada de 
concertos amanhã   
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Energisa oferece para os pessoenses, neste fim de semana, uma 
série de atividades que divertem e promovem o conhecimento

Funjope seleciona onze
espetáculos para “Roteiro 
da Paixão de Cristo”

O sambista Zé Katimba 
se apresenta hoje, no 
Sabadinho Bom 
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TEATRO PROJETO

Arte e cultura na Usina
André Luiz Maia
Especial para A União

FOtO: Divulgação

Durante o final de se-
mana, a Usina Cultural 
Energisa, na capital 
paraibana, é palco de 
uma série de atrações 
para todos os gostos 
e idades. Hoje, a pre-
miação do Concurso 

Nacional de Grafite Arte e Energia 
na Subestação acontece a partir das 
19h, na Sala Digital Vladimir Carvalho. 
O evento vai até a meia-noite e terá 
apresentações musicais, com atrações 
como MC Marechal e a rapper Flora 
Matos. Já amanhã, é a vez de mais uma 
edição da Nova Feira, a sétima do pro-
jeto, que traz, dentre outras atrações, 
oficinas de origami e HQ, exposição de 
carros e livros a preços baixos.

Lançado em agosto de 2012, o 
Concurso Nacional de Grafite Arte e 
Energia na Subestação, realizado pela 
Energisa em parceria com a Central 
Única das Favelas (Cufa), tem como 
objetivo promover mutirões de grafi-
te nas Subestações da Energisa. Nas 

grafitagens, temáticas importantes 
para a sociedade como reciclagem, 
uso consciente e seguro da energia 
elétrica são trabalhadas.

O concurso recebeu inscrições 
de grafiteiros de diversas regiões do 
país, sendo selecionadas 184 pro-
postas, que cobriram 517 metros de 
muros em subestações de João Pessoa, 
Campina Grande e Guarabira. Hoje, 
os responsáveis pelos melhores tra-
balhos um total de R$ 25.000,00 em 
prêmios. O primeiro lugar recebe R$ 
8 mil, o segundo R$ 4 mil e o terceiro 
R$ 3 mil, além de três prêmios técni-
cos no valor de R$ 1 mil cada. Quatro 
prêmios também estão reservados na 
categoria Originalidade, no valor de 
R$ 500 cada. Além dos prêmios em 
dinheiro, 10 artistas receberão um kit 
com materiais profissionais cada um, 
além do prêmio especial indicado pelo 
voto popular no site www.arteenergia.
com.br .

Após a cerimônia de premiação, 
exclusiva para convidados, haverá 
shows da rapper Flora Matos e do 
mestre do freestyle, as rimas de im-
proviso, MC Marechal. Outras atrações 

confirmadas são o MC Sant, do Rio de 
Janeiro, a Citex S.A, o DuMato Records, 
com participação de Camila Rocha, 
e DJ Guirraiz, da Paraíba. Os shows 
acontecem na Tenda Música, até 00h.

Para participar da festa é preciso 
se cadastrar no site ou publicar a 
foto de algum graffiti executado nas 
subestações e postar na fanpage do 
concurso http://www.facebook.com/
ArteEnergiaNaSubestacao.

A coordenadora da Central Única 
de Favelas percebe essa iniciativa 
muito positiva para o cenário da cul-
tura grafiteira do Estado. “Eu percebo 
que em João Pessoa, há uma visão 
diferente a respeito do grafite. Por 
aqui, eu o vejo presente nos meios 
de comunicação e até mesmo em em-
presas de iniciativa privada, como a 
Energisa, que promovem ações que 
disseminam a cultura do grafite”, afir-
mou Kaline Lima.

Nova Feira
Dentre as atrações da feira pro-

movida pela Energisa, a edição deste 
mês apresenta o acervo do veterano 
Car Club de João Pessoa, com a expo-

sição de modelos de várias marcas e 
décadas, verdadeiras relíquias do au-
tomobilismo. O público vai encontrar 
ainda uma diversidade de produtos 
nas tendas estilizadas distribuídas 
pelos jardins da Usina, com 30 ex-
positores, entre artesãos, designers, 
artistas plásticos e estilistas, ofere-
cendo criações exclusivas, além de 
antiquários, colecionadores e brechó.

A programação da Nova Feira ofe-
rece ainda atividades como oficinas 
de Origami, promovida pelo grupo 
Orijampa, da Associação Cultural 
Brasil-Japão da Paraíba, além de ofe-
recer a exposição Memórias do Olhar, 
do artista plástico Raul Córdula, que 
inaugurou, na última terça-feira, o 
projeto 10 anos – 10 exposições, em 
comemoração aos 10 anos do ambien-
te, na Galeria de Arte da Usina.

Na Livraria, os aficionados em 
literatura encontrarão títulos sobre 
música, cinema, artes plásticas, teatro, 
arquitetura e literatura de diversas 
editoras, incluindo uma estante de 
promoções, com livros de R$ 9,90. A 
feira funciona até a s 20h, com entrada 
e estacionamento gratuitos. 

Uma das atividades de hoje é a 
cerimônia da premiação do
Concurso Nacional de Grafite 
Arte e Energia na Subestação 
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Vivências

Nesta noite de domingo, vazia por vários 
motivos, o rádio toca Inamoratta com Alcides 
Gerardi e anuncia que foi um sucesso retum-
bante em 1956. Isso me faz voltar àqueles 
anos finais da década de 50 do século passa-
do e aí, por todos os motivos, me vem uma 
nostalgia sem limites - daquelas que não têm 
começo nem fim.

Quando a gente passa de certa idade, 
quando já viveu  3 quartos de século e ainda 
tem esperança de viver mais alguns anos, 
essas coisas se transformam  em lembranças, 
depois em saudades e, por fim, em desejos 
infindos de continuar a vida, pois mais difícil 
que isso seja.

Em 1956, afinal, quem era eu? E que 
fazia na vida? Tinha planos para o futuro, ou 
o presente era vivido como se nunca fosse 
acabar? Pensava em quê, em quem? Com 
18 anos, naquele tempo, a gente achava que 
o homem com 50 era velho, com 60 estava 
perto de deixar este mundo, com 70 eram 
pouquíssimos os vivos...

“Esta noite, passando, passando em bus-
ca da madrugada - falem baixo por favor, pra 
que ela acorde alegre como o dia, oferecendo 
beijos de amor”. Eis que outra música quase 
da mesma época me faz voltar à  Inamoratta 
do começo da crônica e  me vejo, concluinte 
do curso Científico do Liceu Paraibano no fi-
nal da tarde de um dezembro quente, senta-
do no tosco banco da Praça João Pessoa e um 

alto-falante em frente do prédio de A União 
solta no ar a voz de Alcides Gerardi.

 No banco quase em frente, estão sen-
tadas alegres jovens vindas do Colégio das 
Neves e penso como seria interessante que 
as convidasse para tomar um sorvete de 
ameixa no Pavilhão do Chá onde, aliás, há 
uma vitrola de fichas em que certamente 
será possível botar pra tocar a Inamoratta. 
Quem sabe?

 Acontece que, neste final de tarde, 
estou com os bolsos vazios: o meu salário de 
servidor do DER ainda não recebi e os troca-
dos com que me pagam para exercer o ofício 
de revisor do “Correio da Paraíba” só deram 
para comprar mais livros com que pretendo 
me preparar melhor para o Vestibular que 
está às portas.

O jeito é o convite e o sorvete ficarem 
apenas na ideia e no desejo. Quem sabe, um 
dia poderei transformá-los em realidade e 
assim poder dizer que fui, vi e venci - como 
alguém muito importante da história da 
Antiguidade disse. Assim  me ensinou na 
aula de História Geral o professor Aníbal 
Moura.

Tudo isso me veio à cabeça nesta noite 
de domingo que parecia tão vazia e que, de 
repente, se encheu com a voz melodiosa e ro-
mântica de Alcides Gerardi.

 Inamoratta! Como foi  bom  ouvir isso  
de novo...

A questão das drogas é 
tão antiga quanto a própria 
humanidade. Em qualquer 
período, vamos observar inú-
meras manifestações do uso 
e do tráfico de drogas, quer 
mostrando apenas o caráter 
individual, quer revelando a 
maneira de pensar e de agir 
do homem em sociedade.

A interpretação sobre o 
uso de dro-
gas não po-
derá ser feita 
de maneira 
isolada, sem 
se analisar 
quais foram 
as circuns-
tâncias ou os 
fatores que 
contribuíram 
para o sur-
gimento das 
substâncias 
psicoati-
vas, princi-
palmente 
pelo elevado destaque desse 
fenômeno nas últimas  déca-
das.

A primeira manifestação 
de que se tem registro so-
bre o uso de substância com 
propriedades para alterar o 
comportamento do indivíduo 
está registrada no livro “gê-
nesis”, quando se reporta ao 
uso de bebidas alcoólicas por 
Noé, embriagado pelas filhas 
de Ló.

Noutros referenciais histó-
ricos, já no ano 3.000 a.C, exis-
tem notícias do uso de maco-
nha principalmente por alguns 

imperadores, com o propósito 
de alcançar o relaxamento ou 
como aliviador de dores.

Ainda nos séculos que an-
tecederam a era cristã, notada-
mente na Grécia Antiga, muitos 
mitos foram associados às fun-
ções de substâncias que tra-
ziam prazer e satisfação.

O uso do ópio remonta, 
também, à fase que precede o 

nascimento de Cristo. 
Não se sabe se é certo 
ou fantasia que muitas 
civilizações utilizavam 
tal produto entorpe-
cente tanto para o pra-
zer como para rituais 
religiosos, ou para fins 
medicinais.

 Na Idade Média 
esse tema foi retrata-
do com certa cautela, 
verificando-se poucos 
registros sobre o uso 
de drogas, talvez expli-
cado pelas caracterís-
ticas rígidas impostas 

pela igreja. Mesmo assim há 
reportagens sobre os delírios 
homicidas dos “malaios”, ca-
racterizados por sua conduta 
violenta, especialmente nas 
guerras pelas conquistas de 
terras, como resultado do uso 
habitual do haxixe. 

 Conta-se, também, que 
os líderes maometanos que se 
opunham às cruzadas utiliza-
vam os serviços de indivíduos 
que estariam sob o efeito de 
haxixe, com o propósito diri-
gido para o cometimento de 
assassinatos secretos.

 Nesta época, presencia-

se, aqui na América Latina, o 
uso da folha da planta da coca 
pelos índios, com a finalidade 
específica de manifestação 
da religiosidade. Da mesma 
forma que o uso do haxixe e 
do ópio por algumas tribos do 
Oriente Médio.

Com a revolução indus-
trial, as mudanças ocorreram 
velozmente, tanto nas rela-
ções de trabalho como nas 
relações familiares e sociais, 
alterando consequentemente 
as oportunidades de educa-
ção, lazer e moradia. Essa 
nova realidade, embora acom-
panhada do desenvolvimento 
tecnológico, pouco avançou 
no enfrentamento das ques-
tões sociais, inclusive quanto 
ao consumo abusivo de dro-
gas.

Nos anos 60 e 70, os ga-
rotos cabeludos que diziam 
“paz e amor”, mais conhecidos 
como hippies, faziam o uso de 
cannabis e do ácido lisérgico 
de dietilamida - LSD, numa 
atitude de protesto contra 
a sociedade da época. A re-
beldia e o protesto contra as 
autoridades constituídas eram 
as principais motivações para 
o uso dessas substâncias psi-
coativas.

Nos dias atuais, o uso de 
drogas perdeu a sua principal 
ligação com o divino, com a 
expressão da religiosidade, ou 
com o fim terapêutico. Estas 
são consumidas sem o menor 
critério, o que facilita essen-
cialmente o abuso e a conse-
quente dependência.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Terra à Vista 
Há controvérsias a respeito dessa versão da 

história que nos foi contada desde as primeiras 
letras. Alguém, com forte sotaque lusitano, teria 
gritado: “Terra à Vista”, quando, com a ajuda de 
um binóculo ou coisa que o valha, divisou o nos-
so Monte Pascoal.

Isolado na gávea, aquele compartimento em 
formato de  cesta colocada no alto da vela prin-
cipal da caravela de Cabral, o dono do primeiro 
olhar sobre as terras brasileiras estava cumprin-
do pena, castigado por alguma falta cometida a 
bordo...Sua posição já o permitia ver mais longe, 
mas, mesmo assim, com a ajuda de lentes, sua vi-
são alcançou mais cedo a costa da Ilha de Vera 
Cruz.

Quando estudante do Liceu estava vendo as 
letras embasadas. A miopia causadora foi corri-
gida com os meus primeiros óculos. Ao sair de 
uma ótica na Duque de Caxias, já portando uma 
carrocinha à frente dos olhos, avistei até a placa 
da Rádio Arapuan, colocada alí há muitos anos, 
mas longe do alcance da minha retina.

Até que viessem  a me conceder uma visão 
perfeita, muitos séculos haviam se passado, des-
de que no primeiro depois de Cristo surgiram 
as primeiras lentes. Nome originado de “ocula-
rium”, aqueles dois orifícios que permitiam aos 
soldados enxergarem de dentro das  armaduras, 
os óculos foram utilizados inicialmente pelos 
monges, dada a sua permanência nas bibliotecas, 
cansando a vista. Mas foram os alemães que for-
mataram os primeiros óculos com aros de metal 
e unidos por rebites. No Brasil, não seria demais 
lembrar, foram eles, os portugueses, que coloca-
ram óculos nos jesuítas, nos membros da Coroa e 
nos colonos endinheirados.

Até chegar ao Ray Ban, (do inglês Ray-Ban-
ner, ou raios banidos) encomenda dos america-
nos para evitar que os raios do sol causassem 
danos aos olhos dos seus pilotos, e serem trans-
formados também em artefato da moda, os ócu-
los evoluíram e surgiram em milhares de mode-
los a complementar a indumentária de homens 
e mulheres. Credita-se a Benjamim Franklin a 
invenção dos óculos bifocais. Era composto de 
duas lentes na frente de cada olho, unidas pela 
armação, possibilitando ao usuário enxergar de 
longe e de perto com um único aparelho.A Wi-
kipédia registra  noticia de óculos de vidros sem 
grau, no antigo Egito.

Foi de um desses modelos mais aperfei-
çoados que me livrei recentemente, após uma 
bem-sucedida operação de catarata. A propó-
sito, publiquei na minha página do Facebook  
um autorretrato com o olho vedado e me referí 
a um chiste de Dorgival Terceiro Neto aludin-
do à velhice característica dos  senadores  de 
antigamente:

– Para ser senador é preciso fazer três opera-
ções: catarata, próstata e hemorróida. 

Postei então, sendo um pouco  irreverente, 
que estava iniciando minha campanha de sena-
dor, ao fazer a primeira das três operações neces-
sárias.Teve gente que acreditou no gracejo e me 
ofereceu votos. Outro, com uma pitada de bom 
humor, chamou  a minha cirurgia  de “catavo-
tos”. O certo é que os tempos são outros, e hoje, 
tem senador tão jovem que ainda não deve ter se 
livrado da fimose.

O nosso estimado senador Humberto Lu-
cena, por exemplo, fez operação de cataratas so-
mente no seu último mandato, contrariando a 
versão terceiriana. O fato  levou à comoção um 
seu amigo deputado, que se apressou em lhe te-
lefonar:

– -Humberto, é verdade que você fez opera-
ção de catarata nos olhos?

E o senador, professoral e carinhosamente 
retrucou:

– Não diga isso a ninguém, é um pleonasmo!
Quando, na Assembleia, indagaram do de-

putado sobre o estado de saúde do líder partidá-
rio, ele informou constrangido:

– Ele me pediu pra não dizer a ninguém... 
Mas é um pleonasmo!

Ramalho 
LeiteInamoratta

As drogas e a história

Nos dias atuais, 
o uso de drogas 
perdeu a sua 
principal ligação 
com o divino, 
com a expressão 
da religiosidade, 
ou com o fim 
terapêutico
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Festival de Artes Cênicas do Banco 
do Nordeste começa hoje, em Sousa

Teatro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de março de 2013

Roteiro

A partir de hoje, as cidades 
de Sousa, na Paraíba, Juazeiro 
do Norte e Fortaleza, no Ceará, 
recebem o VII Festival de Artes 
Cênicas: Uma colcha de Retalhos 
que reúne uma programação de 
apresentações artísticas gratui-
tas com vinte e um grupos do 
Nordeste, com representação 
dos nove Estados da região, e 
três Cias respectivamente de 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Em Sousa e no Cariri, os 
espetáculos acontecem nos Cen-
tros Culturais Banco do Nordes-
te, praças e ruas, já em Fortaleza, 
as atividades serão realizadas no 
Teatro José de Alencar, Sesc Se-
nac Iracema e Cuca Che Guevara. 
O festival encerra em 27 de mar-
ço, Dia Mundial do Teatro, como 
uma forma de comemoração a 
essa Arte e aos artistas integran-
tes do evento. 

Nesta sétima edição, a maior 
parte dos espetáculos irão circu-
lar entre as três cidades sedes do 
festival, integrando uma série de 
atividades extras como debates e 
oficinas oferecidas ao público em 
geral. A multiplicidade de lingua-
gens dos trabalhos selecionados, 
o intercâmbio entre os grupos 
artísticos, o fortalecimento e es-
timulo à pesquisa e desenvolvi-
mento cênico, e a experiência só-
cio pedagógica de interação são 
as funções que caracterizam esse 
Festival de Artes Cênicas quem 
tem realização da Ato Marketing 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Ministério Público ameaçado 

Sob o título “A PEC da Impunidade”, publiquei, neste mesmo es-
paço, artigo em que comentei a ameaça que paira sobre o Ministério 
Público, patrocinada pela Câmara dos Deputados, que propõe uma 
Emenda Constitucional que retira dessa instituição a competência de 
investigações criminais. A pedido, e como forma de novamente cobrar 
da sociedade o apoio imprescindível ao MP contra essa tentativa de 
tolher a sua atividade que só benefício da cidadania brasileira. A se-
guir, transcrevo, parcialmente, o meu artigo publicada em Mídias, em 
1º/12/2012: 

“O Ministério Público está ameaçado de perder a competência 
de iniciar investigações, atribuição que lhe é conferida pela Constitui-
ção de 1988, e que tão eficientes contribuições tem trazido em favor 
da moralização do serviço público e da sociedade brasileira, de modo 
geral.Essa ameaça é decorrente da Proposta de Emenda à Constituição 
37/2011, de autoria do deputado federal Lourival Mendes (PTdoB-
MA), já aprovada por uma Comissão Especial da Câmara dos Deputa-
dos, até mesmo contrariando parecer do relator, deputado Fábio Trad 
(PMDB-MS), que previa atuação do Ministério Público junto com a Po-
lícia nas investigações.

Estigmatizada como a “PEC da Impunidade”, essa temível inicia-
tiva do parlamentar maranhense, conforme está sendo denunciada 
pelas Associações do Ministério Público de todo o país, não só afeta o 
MP, como também reduz o poder de fiscalização de outras instituições 
como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Recei-
ta Federal, Banco Central, Comissões Parlamentares de Inquérito, Co-
missão de Valores Imobiliários e Tribunais de Contas.

O procurador geral da República, Roberto Gurgel, que se nota-
bilizou pela denúncia contra os corruptos e corruptores do famigera-
do “mensalão”, já se manifestou publicamente, classificando a PEC 37 
como uma amordaça ao MP: “Impedir que o Ministério Público de in-
vestigar é um verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito”.

A esperança é que, até que a PEC 37 role nos procedimentos legis-
lativos, tendo que ser submetida a discussões e votação no plenário da 
Câmara dos Deputados, o que deverá ser feito com aprovação em dois 
turnos, e depois enviada para análise dos senadores, também em dois 
turnos de votação, ainda há tempo para o Ministério Público usar a sua 
eficiência no jus sperniandi”.

É o que as Associações do MP vêm fazendo, desde 11 de dezem-
bro, aproveitando a passagem do Dia Internacional de Combate à Cor-
rupção, quando fez o lançamento oficial de campanha nacional contra a 
aprovação da MP 37.    

Com o propósito de esclarecer e sensibilizar as entidades de clas-
se e a sociedade em geral sobre os prejuízos para o combate à corrup-
ção e à criminalidade com a aprovação da PEC 37/2011, os organiza-
dores da campanha estão realizando audiências públicas em todos os 
Estados brasileiros e reuniões dos procuradores-gerais e presidentes 
das Associações do MP com as bancadas federais e líderes dos partidos 
como parte das ações na luta contra a “PEC da Impunidade. 

Seria interessante que, a exemplo do abaixo-assinado pelo im-
peachment do senador Renan Calheiros como presidente do Senado e 
do Congresso Nacional, por ter sido denunciado ao Supremo Tribunal 
Federal pela Procuradoria Geral da República, fosse organizada uma 
campanha, por parte da sociedade civil, contra essa famigerada “PEC 
da Impunidade”.  

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

Orquestra de Câmara abrirá 
temporada de concertos amanhã

A Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa (OCCJP) ini-
ciará amanhã, às 17 horas,  no auditório da Estação Cabo Branco, 
a temporada 2013 de concertos. Sob a regência de Carlos Anísio, 
e tendo como solistas os músicos - integrantes do próprio con-
junto - Danilo Cardoso (contrabaixo), Alisson Azevêdo (oboé) 
e Alessandro Santos (trombone), serão executadas obras do 
paraibano José Siqueira, dos italianos G. Rossini e G. Bottesini e 
do sueco L. Larsson. A entrada é franca. A OCCJP começou suas 
atividades em 2001, a partir de um projeto ligado à Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, coordenado pelos professores 
Gustavo de Paco de Gea e Leopoldo Nogueira. Em 2005, o grupo 
se vinculou à Fundação Cultural do Município.  

A exibição do documen-
tário Zeitgeist Addendum 
a partir das 15h, na sala de 
cinema do Zarinha Centro 
de Cultura, localizado na Av. 
Nego, 140, no bairro de Tam-
baú, em João Pessoa,  marca, 
hoje, o ZDay, que é o Dia 
Internacional de Divulgação 
do Movimento Zeitgeist. O 
Movimento - num grupo em 
defesa da sustentabilidade 
global, presente em mais de 
70 países - surgiu após o lan-
çamento do filme homônimo, 
produção norte-americana 
de 2008, e objetiva criar uma 
sociedade global pacífica e 
sustentável. Haverá debate. 
Entrada gratuita, mas é ne-
cessário se inscrever no local, 
ou pelo telefone 4009-1111. 

Hoje é dia do ZDay 
no Centro de 
Cultura Zarinha

Um repertório com músi-
cas de Cartola, Noel Rosa, Chico 
Buarque, Paulinho da Viola e 
Zeca Pagodinho, dentre outros 
compositores. É o que o can-
tor Beto Malloca - cujo nome 
é Jorge Alberto - apresentará 
neste sábado, a partir das 17h, o 
show Samba do Beto Malloca no 
bar Casa de Matilde, localizado 
na Praça Antenor Navarro, no 
Centro Histórico de João Pessoa. 
O projeto começou no sábado 
passado e é uma opção para os 
pessoenses e visitantes ouvirem 
canções de qualidade.  Ao longo 
da carreira, o músico tem se 
destacado por ter criado um 
projeto para divulgar o samba 
na área do Centro HIstórico de 
João Pessoa, onde se apresenta 
aos sábados.   

Beto Malloca fará 
show hoje no Centro 
Histórico

Mídias em destaque

Drops & notas

FOTO: Rafael Passos/Divulgação

Cena do espetáculo Quincas, que o grupo Osfodidário apresentará na cidade de Sousa 

Cultural com patrocínio do Banco 
do Nordeste, via Lei de Incentivo 
à Cultura do Governo Federal. 

Uma das Cias integrantes do 
evento é a pessoense Osfodidário 
com o espetáculo Quincas que 
será apresentado sempre às 19h: 
amanhã, em Sousa; na segunda, 
dia 18, no Juazeiro do Norte; e, na 
quarta, dia 20, em Fortaleza, no 
Sesc Iracema. O grupo tem uma 
trajetória de mais de quatro anos 
de atuação e sua fundação acon-
teceu no curso de Especialização 
em Representação Teatral na 
Universidade Federal da Paraíba. 
A primeira montagem foi o es-
petáculo A Farsa do Poder, adap-
tação da comédia homônima do 
dramaturgo Rancine Santos, do 
Rio Grande do Norte, sendo se-
guida de Quincas, peça baseada 
na obra de Jorge Amado, A Morte 

e a Morte de Quincas Berro Dágua, 
que estreou em 2012, justamente 
no ano do centenário do escritor. 

“Em abril de 2012, fizemos 
quatro apresentações no Centro 
Cultural BNB no Juazeiro do Nor-
te. O público adorou nosso Quin-
cas e lotou o teatro em todas as 
apresentações. Já em novembro, 
nosso espetáculo foi selecionado 
para a Mostra Sesc Cariri de Cul-
turas. As apresentações foram 
nas cidades de Nova Olinda e 
Crato. O público cearense curtiu 
bastante nosso trabalho e essa 
boa repercussão chegou aos pro-
dutores que realizam a edição de 
2013 do Festival de Artes Cênicas. 
Certamente este terceiro convite 
é fruto da identificação do públi-
co com nosso grupo e nosso tra-
balho, além da sensibilidade dos 
organizadores em reconhecerem 

essa identificação”, disse o diretor 
do espetáculo, Daniel Porpino, 
em entrevista ao jornal A União.  

Daniel Porpino, além da di-
reção, assina a adaptação do texto 
de Jorge Amado no espetáculo 
Quincas, que conta com um elen-
co de quatro atores: Ana Marinho, 
Dudha Moreira, Odécio Antônio e 
Thardelly Lima. Com Osfodidário, 
a narrativa de Quincas, o cachacei-
ro mor de Salvador, é recontada e 
recordada pela perspectiva dos 
seus amigos inseparáveis Curió, 
Negro Pastinha, Cabo Martim e 
Pé de Vento. Na encenação, os 
atores se multiplicam em vários 
personagens e transformam o 
cenário, realizando a sonoplastia 
da peça e atribuindo ao elemento 
da água um caráter simbólico de 
embriaguês, lágrimas e até mes-
mo de mar.  

Em cartaz

OZ - Mágico 
e  Poderoso

No gênero fantasia, o filme é dirigido por Sam Raimi  

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: Divulgação

A BUSCA (BRA, 2012). Gênero: Drama. 
Duração: 96 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Luciano Moura, com Brás Antunes, 
Wagner Moura, Mariana Lima. Theo Gadelha 
e Branca são casados e trabalham como 
médicos. O casal tem um filho, Pedro, que 
desaparece quando está perto de comple-
tar 15 anos. Para piorar a situação, Theo 
fica sabendo que Branca quer se separar 
dele e que seu mentor está à beira da 
morte. Theo sai em busca do filho sumido 
e aproveita a viagem para se redescobrir. 
CinEspaço 4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. 
Manaíra 8: 14h30, 16h45, 19h e 21h15.

A FUGA (Deadfall, EUA, 2012). Gênero: 
Suspense. Duração: 94 min. Classificação: 
16 anos. Legendado. Direção: Stefan Ru-
zowitzsky, com Eric Bana, Olivia Wilde. Em 
uma pequena cidade canadense, coberta 
pela neve, Addison e Liza são dois irmãos 
especializados em roubos. Enquanto ele 
utiliza sua malícia e engenhosidade, ela 
investe na sensualidade para driblar os 
homens que encontra. Logo após rouba-
rem um cassino, eles correm em direção 
à fronteira, tentando evitar uma perigosa 
nevasca que se aproxima. Manaíra 4: 
12h50, 15h, 17h15, 19h30 e 21h50.

AMOR (Amour, FRA /ALE/AUS, 2012). 
Gênero: Drama. Duração: 127 min. Classi-
ficação: 14 anos. Legendado. Direção: Mi-
chael Haneke, com Jean-Louis Trintignant, 
Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert. Geor-
ges 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 paralisado. 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. Classi-
ficação: 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. 
Manaíra 6: 13h, 15h45, 18h45 e 21h40. 
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: 17h e 21h40. 
Manaíra 7: 13h30, 16h (as sessões iniciais 
de sábado e domingo não acontecerão 
excepcionalmente, devido à pré-estreia do 
filme Os Croods), 18h30 e 20h45. 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 co-
meçaria 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: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

KILLER JOE – MATADOR DE ALUGUEL (Killer 
Joe, EUA, 2012). Gênero: Ação. Duração: 
108 min. Classificação: 18 anos. Legenda-
do. Direção: William Friedkin, com Matthew 
McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple. 
Chris Smith procura seu pai com uma 
proposta: matar sua mãe Sharla, com o 
propósito de resgatar um seguro de vida. 
Para tanto, eles contratam o  matador Joe 
Cooper. CinEspaço 2: 14h40 e 19h20.

LINHA DE AÇÃO (Broken City, EUA, 2012). 
Gênero: Drama. Duração: 109 min. Clas-
sificação: 12 anos. Legendado. Direção: 
Allen Hughes, com Russell Crowe, Mark 
Wahlberg, Catherine Zeta-Jones. Nicholas 
é o prefeito de Nova York, um sujeito 
arrogante e ambicioso, que se prepara 
para a reeleição dentro de alguns dias. 
Ele contrata o policial decadente Billy para 

investigar quem é o amante de sua esposa, 
para evitar que a notícia se torne pública 
e isso manche sua imagem. Entretanto, 
logo ele descobre que Nicholas tem outras 
intenções por trás da investigação enco-
mendada. Manaíra 1: 14h40, 18h e 21h30.

OZ - MÁGICO E PODEROSO (Oz: The Great and 
Powerful, EUA, 2012). Gênero: Fantasia. 
Duração: 128 min. Classificação: Livre. Du-
blado 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. 
Transportado para um mundo mágico e 
desconhecido, ele precisa lidar com a bata-
lha entre três bruxas locais. Prelúdio de O 
Mágico de Oz (1939). CinEspaço 3/3D: 14h, 
16h30, 19h, 21h30. Manaíra 2: 13h45, 
16h30, 19h15 e 22h Manaíra 3: 14h15, 
17h, 20h. Manaíra 5: 12h45, 15h30, 18h15 
e 21h. Tambiá 4: 14h30, 17h30 e 20h30. 
Tambiá 6/3D: 14h10, 17h10 e 20h10.

O SOM AO REDOR (BRA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 131 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Kleber Mendonça Filho, 
com W. J. Solha, Irandhir Santos, Sebas-
tião Formiga, Gustavo Jahn. A presença de 
uma milícia em uma rua de classe média 
na zona sul do Recife muda a vida dos 
moradores do local. Ao mesmo tempo em 
que alguns comemoram a tranquilidade 
trazida pela segurança privada, outros 
passam por momentos de extrema ten-
são. CinEspaço 1: 19h
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Música

Um dos fundadores da Imperatriz Leopoldinense, o paraibano 
Zé Katimba se apresenta hoje, no Projeto Sabadinho Bom  

bom filho à casa torna”. 
O ditado popular traduz 
bem o atual momen-
to vivido pelo cantor e 
compositor paraibano, 
o sambista Zé Katimba, 
que, após sete décadas 
de ausência, chegou do 

Rio de Janeiro na última quinta-feira à sua 
terra natal - Guarabira, na região do Brejo - 
para revê-la. E, hoje, o artista  se apresenta no 
Sabadinho Bom, que começa a partir das 12h, 
na Praça Rio Branco, localizada no centro da 
capital. A outra atração desta tarde no projeto 
- que é realizado pela Funjope (Fundação Cul-
tural de João Pessoa) - é o grupo Choramigo. 

“Acho a ideia do Sabadinho Bom mara-
vilhosa, divina. A música é um presente de 
Deus, pois ela não enferruja, não pega pó 
nem envelhece. Para o músico, se apresentar 
em um palco, ou numa praça, ou, ainda, em 
cima de um caixote, é como estar num altar”, 
disse Zé Katimba, em entrevista concedida 
para o jornal A União, acrescentando que 
vai participar do Projeto por sugestão do 
secretário de Estado da Cultura, Chico César. 
Ele antecipou que cantará para o público 
composições conhecidas, a exemplo de 
Disritmia, canção que ficou famosa na voz 
de Martinho da Vila e foi gravada por Zeca 
Baleiro, e Martim Cererê.    

O artista paraibano, que tem 80 anos 
de idade, recebeu o título de “Cidadão do 
Samba” - conferido no início deste ano, ao 
representar a escola de samba carioca Impe-
ratriz Leopoldinense, pelo jornal Extra, com 
apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 
evento - com registro mais de 30 mil votos 
computados via internet - que reviveu um 
concurso muito popular nos anos 1930. Ele 
também foi homenageado como a Personali-

FOTOS: Divulgação

Samba na praça
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

A seleção de mérito das propostas 
inscritas no projeto ‘Roteiro da Paixão 
de Cristo nos Bairros’ foi divulgada pela 
Fundação Cultural de João Pessoa (Fun-
jope). Ao todo, 11 espetáculos foram 
escolhidos para apoio de montagem, 
beneficiando diferentes localidades da 
cidade. O montante total do incentivo, 
previsto em convocatória, é cerca de 
R$ 30 mil.

Os grupos ou entidades interes-
sados em obter apoio para montagem 
de espetáculos da Paixão de Cristo 
nas comunidades da cidade durante a 
Semana Santa fizeram a inscrição até 
a última terça-feira (13). Os bairros 
contemplados nessa primeira fase 
da seleção foram os seguintes: Ipês; 
Grotão; Cruz das Armas; Mangabeira 
IV; Bairro Miramar; José Américo; Man-
gabeira; Mandacaru; Gramame; Ilhas do 
Bispo; e Geisel.

Entre os objetivos do ‘Roteiro da 
Paixão de Cristo nos Bairros’ está o 
incentivo da cultura do povo pessoense; 
promoção da melhoria e manutenção 

dos espetáculos; além do fortalecimento 
do turismo interno e, consequentemente, 
a geração de trabalho e renda.

Análise documental – o processo de 
avaliação das propostas será realizado 

em duas etapas. A próxima fase consistirá 
na análise dos documentos exigidos pela 
convocatória. A publicação do resultado 
final está marcada para a próxima quarta-
feira (20).

dade do Ano pelo júri do prêmio “Estandarte 
de Ouro”, organizado pela Rede Globo.

Zé Katimba - que, no final dos anos  50, 
foi um dos fundadores da Imperatriz Leopol-
dinense - confessou ter sido “maravilhoso” 
ter revisto Guarabira, depois de 70 anos 
de ausência. “Foi uma emoção muito forte. 
Fiquei muito feliz”, disse ele, que ainda vai 
retornar a sua cidade natal, já que, na próxi-
ma terça-feira, às 16h, receberá, na Câmara 
Municipal, a Comenda Osmar de Aquino. Dois 
dias depois, o artista vai se apresentar às 21h, 
na Praça João Pessoa, inaugurando o Projeto 
Quinta Tem Talento, criado pela Prefeitura. 
A visita do sambista será documentada e 
as cenas vão integrar o acervo do Museu da 
Imagem e do Som de Guarabira. O prefeito 
da cidade, Zenóbio Toscano, informou que 
o MIS deverá ser instalado no início do se-
gundo semestre deste ano e garantiu, ainda, 
que “a cidade recebe Zé Katimba de braços 
e coração abertos”. 

O Sabadinho Bom de hoje será aberto 
pelo Choramigo, que apresentará um reper-
tório incluindo músicas de artistas como 
Pixinguinha e Severino Araújo. Formado 
pelos músicos Pelággio (violão de sete cor-
das), Arnaud (bandolim), Otacílio (pandeiro), 
Sérgio Ayres (flauta) e Júnior do Cavaco (ca-
vaquinho), o grupo também vai acompanhar 
a apresentação de Zé Katimba. Nesta tarde 
ainda haverá a participação dos convidados 
Lucas (clarinete) e Clevaldo (trombone). 

No repertório do grupo Choramigo es-
tarão sendo executadas, dentre outras com-
posições, Bem Brasil e Aeroporto do Galeão, 
ambas de Altamiro Carrilho; Doce de Coco, 
de Jacob do Bandolim; duas de Pixinguinha 
(Carinhoso e Naquele Tempo); Eu sei que vou 
te amar (Tom Jobim e Vinícius); Wave (Tom 
Jobim); O Mundo é um Moinho (Cartola); 
Escorregando (Ernesto Nazareth); Bola Preta 
(Jacob do Bandolim) e Brasileirinho (Waldir 
Azevedo). O sambista Zé Katimba também receberá homenagens em sua cidade natal, Guarabira 

“O

Ao todo, 11 espetáculos foram escolhidos para apoio de montagem, beneficiando várias localidades

Selecionados

l “Venham todos ao encontro da salvação” 
(Bairros dos Ipês)

l “Paixão de Cristo do Grotão” - (Grotão)

l “Jesus, um exemplo de vida” - (Cruz das Armas)

l “Paixão de Cristo – uma historia de amor e fé” 
(Mangabeira IV)

l “O diário de Maria – auto da Paixão de Cristo” 
(Bairro Miramar)

l “Paixão de Cristo do José Américo” 
(José Américo)

l “Paixão de Cristo” - (Mangabeira)

l “Paixão de Cristo – morte, e vida e ressurreição” 
(Mandacaru)

l “Via Sacra – do calvário à ascensão” 
(Gramame)

l “A via Crucis de Cristo” - (Ilhas do Bispo)

l “Paixão de Cristo – o auto de Deus” - (Geisel)
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Câncer matou 25.200 em apenas 12 anos na PB

Em comemoração ao Dia Esta-
dual de Combate ao Tabagismo, que 
transcorreu ontem, centenas de es-
tudantes da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), se submeteram on-
tem a testes de Fagerstron (que ava-
lia o grau de dependência à nicotina) 
de Espirometria (mede a capacidade 
pulmonar) e ao teste de Monoxime-
tria (dimensiona a concentração de 
monóxido de carbono no pulmão), 
além de exame de Glicemia e verifi-
cação de pressão arterial. O evento foi 
patrocinado pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Saúde.

 Durante os exames, a equipe mé-
dica constatou que o campus da UFPB, 
em João Pessoa, está com um número 
muito elevado de monóxido de carbo-
no, o que faz com que grande parcela 
de estudantes sejam fumantes pas-
sivos.  Em todo o Estado da Paraíba, 
mais de 2,5 mil pessoas morrem por 
ano em decorrência do uso do cigarro.

Segundo afirmou a enfermei-
ra Gerlane Carvalho de Oliveira, da 
Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
também foi oferecido aos fumantes 
apoio psicológico no sentido de se 
conscientizarem do mal que o fumo 
provoca e assim, buscarem ajuda para 
parar de fumar. 

Em João Pessoa existem cinco 
centros de apoio aos fumantes vis-
to o tabagismo ser um fator de risco 
que vem levando muitas pessoas a 
contraírem câncer, hipertensão, AVC e 
doenças cardiovasculares. 

Fumantes passivos
Gerlane Oliveira também fez um 

alerta para as pessoas que moram ou 
convivem com fumantes, pois elas 
se tornam fumantes passivos já que 
também são muito prejudicadas pela 
fumaça do cigarro. E a recomenda-
ção para as pessoas que não fumam é 
que fiquem afastadas o mais que pu-
derem dos fumantes, porque eles são 
passíveis de contraírem as doenças 
dos fumantes. 

Inca
De acordo com dados do Institu-

to Nacional do Câncer (Inca), na Paraí-
ba há 511.480 fumantes e mais de 99 
mil deles (19,49% do total) estão em 
João Pessoa. Ainda segundo os dados 
do Inca, o tabagismo é um dos fatores 
de risco mais fortes para o apareci-
mento de câncer na população pa-
raibana, e a segunda maior causa de 
morte no mundo. De 2001 até agora, 
o câncer foi responsável por mais de 
25.200 mortes na Paraíba.

Conforme os dados do Núcleo de 
Doenças e Agravos Não Transmissí-
veis da SES, 34 municípios da Paraíba 
já contam com Centros de Tratamen-
to do Fumante em funcionamento. Só 
no ano passado, 2.094 pacientes fo-
ram atendidos nesses centros, e 624 
deixaram de fumar. O baixo índice de 
pacientes que deixaram de fumar é 
devido ao fato de que muitos abando-
nam o tratamento. 

Ontem no CCHLA, equipes médi-
cas da Secretaria da Saúde do Estado, 
também orientaram as pessoas sobre 
atividades físicas; orientação nutricio-
nal voltada ao fumante e ex-fumante, 
além de orientações sobre álcool e 
drogas. 

O tabagismo é considerado 
pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) um problema de saúde públi-
ca global, e se constitui na segunda 
maior causa de mortes no mundo. 
Dados recentes do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) mostram que o 
número total de mortes provocadas 
pelo uso do fumo já atingiu cinco mi-
lhões anuais, o que corresponde a 
mais de 10 mil mortes por dia.
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Governo Federal lança plano 
para ampliar a defesa dos 
consumidores

90% dos cânceres 
do pulmão ocorrem 
em fumantes

Com relação ao câncer do 
pulmão, Mauro Zamboni, coorde-
nador do grupo multidisciplinar 
de pneumologia do Instituto Na-
cional de Câncer (Inca) enfatizou 
que “embora haja estudos no sen-
tido de fazer a detecção precoce 
dos tumores desde a década de 
1970, apenas no ano passado foi 
feito estudo, abrangendo 70 mil 
pessoas, em que o diagnóstico 
mais cedo teve redução relevante 
na mortalidade. O estudo abre es-
paço para a diminuição dos índi-
ces de letalidade da doença, que 
historicamente é o mais elevado 
dentre os tipos de cânceres. Em 
2009, 21.069 pessoas morreram 
no país vítimas da doença, con-
forme dados do Inca.

A prevenção e controle da 
“epidemia” do tabaco, classifica-
ção como epidemia não é casual, 
Zamboni defende a proibição e 
banimento do tabaco. Ele vai mais 
além: mais de 90% dos tumores 
no pulmão ocorrem em fumantes. 
“(O câncer de pulmão) é o tumor 
que mais mata e continua sendo 
uma epidemia mundial. Apesar 
de todas as leis restritivas, em 
diversos países, calcula-se que 
47% dos homens e 15% das mu-
lheres fumam”, disse Zamboni.

O pesquisador alerta para o 
aumento no número de mulheres 
fumantes, principalmente entre 
as mais jovens. Em 2012, estima-
se 27.320 novos casos de cân-
cer de pulmão no Brasil, sendo 
17.210 em homens e 10.110 em 
mulheres, de acordo com o Inca.

“A epidemia do tabaco” matou 21.069 pessoas somente no ano de 2009, diz Mauro Zamboni, que defende a proibição e o banimento do fumo no Brasil

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Guilherme Jeronymo
Da Agência Brasil

Brasília – Representantes da Aliança de Con-
trole do Tabagismo (ACT) e da Sociedade Brasi-
leira de Oncologia Clínica distribuíram pizzas em 
dezembro passado a funcionários do Ministério 
da Saúde em protesto contra a falta de regula-
mentação da chamada Lei Antifumo, que com-
pletou um ano no dia 15 de dezembro passado.

Sancionada em 15 de dezembro de 2011 
pela presidente Dilma Rousseff, a lei proíbe o 
fumo em locais coletivos fechados privados ou 
públicos e os fumódromos (áreas reservadas a 
fumantes). A regulamentação serve para defi-
nir, por exemplo, penalidades em caso de des-
respeito à lei.

Atualmente, legislações estaduais impedem 
o fumo em locais fechados em Rondônia, São 
Paulo, no Rio de Janeiro, Amazonas, em Rorai-
ma, na Paraíba e no Paraná. Os fumódromos 
ainda são permitidos em Alagoas, na Bahia, no 
Ceará, Espírito Santo, em Goiás, no Maranhão, 
em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Pernambuco, no Pará, Rio Grande do Sul, em 
Santa Catarina, Sergipe, no Tocantins e no Distri-
to Federal. Acre, Piauí e Rio Grande do Norte têm 
projetos de lei para a criação de ambientes livres 
de tabaco que tramitam desde 2009. “A ideia 
dessa manifestação, além de marcar um ano sem 
a regulamentação da Lei Federal Antifumo, é 
mostrar para o governo que ele não pode ceder 
a pressões do setor ligado à indústria do tabaco, 
que vem buscando impedir a adoção de concei-
tos mais fortes, que são compromissos assumidos 
internacionalmente pelo governo”, explicou o 
coordenador da Aliança de Controle do Tabagis-
mo, Guilherme de Almeida.

Para ele, experiências registradas em São 
Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná demons-
tram o sucesso da lei. Dados da ACT mostram 
que o índice de cumprimento das normas nesses 
estados é superior a 99%, enquanto o apoio en-
tre os próprios fumantes é acima de 80%.

Falta regulamentar Lei Antifumo

“E a fumaça do tabaco é mais 
danosa até do que é tragada. 
Ela tem até 50 vezes mais 
produtos cancerígenos. O 
fumante passivo vai ter uma 
séria de doenças”

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Risco
“O Governo Federal está atrasado, está 

demorando em levar adiante uma regulamen-
tação que é simples e que já está consolida-
da em alguns estados. Ele precisa trazer para 
nível federal para evitar que as leis estaduais 
que vêm sendo questionadas corram risco de 
se perderem.”

Já o presidente da Sociedade Brasileira de 
Oncologia Clínica, Anderson Arantes Silvestri-
ni, destacou que 30% das mortes causadas por 
câncer estão diretamente ligadas ao tabagis-
mo, além de uma série de doenças como enfi-
zema, infarto e embolia.

“A gente vê como urgentíssimo que essa 
lei seja regulamentada ainda este ano. Não 
podemos completar mais um ano (sem a re-
gulamentação)”, disse. “Já que as pessoas não 
querem regulamentar, nada como uma pizza 
para mostrar como as coisas acontecem e evo-
luem”, completou. Silvestrini lembrou que o 
número de tabagistas no Brasil caiu de 32% 
para 16% nos últimos 15 anos, mas que cerca 
de 20% de ex-tabagistas ainda vão ter alguma 
doença relacionada ao fumo. “E a fumaça do 
tabaco é mais danosa até do que a que é tra-
gada. Ela tem até 50 vezes mais produtos can-
cerígenos. O fumante passivo vai ter uma série 
de doenças decorrentes dessa exposição.”

FoTo: Arquivo
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Idoso leva mais tempo para frear carro
Reação de motoRista

O tempo é de 39,6% 
maior em comparação ao 
de adultos jovens

São Paulo – Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(USP) aponta que o tempo 
de reação dos motoristas 
idosos para frear um veículo 
é 39,6% maior em compara-
ção ao de adultos jovens. 

A média do tempo de 
reação a partir do momento 
que uma placa “Pare” é avis-
tada até a frenagem foi 1,34 
segundo para os idosos, en-
quanto que para o grupo de 
adultos jovens, o tempo foi 
0,96 segundo. O estudo, di-
vulgado foi feito com o uso 
de um simulador e teve a 
participação de 30 idosos e 
15 adultos jovens.

Apesar do tempo de rea-
ção maior, 97% dos idosos 
participantes do estudo não 
se envolveram em acidentes 
nos últimos cinco anos, nem 
foram multados no último 
ano. O estudo detectou que 
os idosos evitam colisões 
diminuindo drasticamente 
a velocidade. “Intuitivamen-
te ou não, eles diminuem a 
velocidade e aí eles têm um 
tempo maior para parar”, diz 
a pesquisadora do Instituto 
de Ortopedia e Traumatolo-
gia do Hospital das Clínicas, 
Angélica Castilho Alonso.

A pesquisadora ressalta 
que com o aumento do nú-
mero de idosos no país – em 
2020, o Brasil terá a quinta 
maior população idosa do 

mundo – as cidades terão 
de se adaptar ao modo, mais 
lento, deles ao volante. “A 
adaptação não é proibir os 
idosos de dirigir. Teremos 
que pensar quais serão as 
modificações na cidade para 
que o idoso possa fluir sem 
atrapalhar o trânsito e sem 
correr riscos,” diz a pesqui-
sadora, sugerindo algum tipo 
de identificação nos veículos.

A idade dos avaliados 
foi 74,3 anos para homens 
e 69,4 para mulheres. Eles 
dirigem em média há 48,5 
anos, e elas há 40,6 anos. Os 
carros das mulheres têm em 
torno de 5,7 anos de uso, e o 
dos homens, 10,7 anos. To-
dos os avaliados dirigem os 
próprios veículos em dias de 
chuva, vias congestionadas e 
no horário do rush. A maior 
parte dos motoristas pes-
quisados – 73% mulheres e 
87% homens – dirige à noite. 

“Antes, nós pensávamos 
em um idoso motorista como 
aquele que dirige no entorno 
da sua residência, que leva 
os netos na escola. Mas esse 
perfil mudou 100%. Os nos-
sos entrevistados afirmam 
que dirigem em horário de 
pico, na chuva, à noite, pegam 
estradas, sobem rampas, fa-
zem conversões e baliza”.

Todos os entrevistados 
afirmaram ser cuidadosos no 
trânsito. Entre as mulheres, 
27% já pensaram em parar 
de dirigir, e entre os homens, 
apenas 13%. “Recomendação 
médica, pedido familiar, faci-
lidade de usar outro meio de 
transporte ou a autopercep-
ção de incapacidade são os 
motivos que levariam o grupo 
pesquisado a parar de diri-
gir”, ressalta a pesquisadora.

travesti têm cartão
social em são Paulo

Gautama: stJ aceita
denúncia de acusado

Brasília – O Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) aceitou ontem 
denúncia do Ministério Público 
Federal (MPF) contra 12 das 17 
pessoas acusadas de participação 
no suposto esquema de super-
faturamento de obras e desvio de 
recursos públicos investigados pela 
Operação Navalha, deflagrada pela 
Polícia Federal em 2007.

Entre os réus estão o em-
presário Zuleido Veras, dono da Con-
strutora Gautama; o ex-governador 
de Sergipe e atual prefeito de 
Aracaju, João Alves Filho (DEM); o 
conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) de Sergipe, Flávio 
Conceição de Oliveira Neto, hoje 
afastado do tribunal; e o ex-depu-
tado federal José Ivan de Carvalho 
Paixão.

O processo foi desmembrado em 
março de 2010. Apenas a denúncia 
contra os 17 acusados cuja partici-
pação no esquema estaria relacio-
nada ao conselheiro afastado do 
TCE sergipano foi mantida no STJ, 
já que, pelo cargo, ele dispunha de 
prerrogativa de foro. Antes de ser 
nomeado, Flávio Conceição de Ol-
iveira Neto foi secretário-chefe da 
Casa Civil de Sergipe na gestão de 
João Alves Filho.

São Paulo – O cartão do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) com 
o nome social para travestis e 
transexuais começou a ser emitido 
pela Secretaria Estadual da Saúde 
de São Paulo. O Centro de Referência 
e Treinamento (CRT) DST-Aids, na Vila 
Mariana, na zona sul da capital pau-
lista, será a primeira unidade pública 
de saúde a oferecer o atendimento 
específico a esse tipo de paciente.

“Entendemos que esse é um 
direito da população de travestis e 
transexuais de ser identificada por 
aquele nome que ela, de fato, se 
identifica. Antes, a pessoa que tinha 
o nome social, por exemplo, feminino, 
tinha em seu cartão SUS o nome mas-
culino. Agora, neste cartão SUS, os 
dois nomes estão identificados: tanto 
o oficial, que está em todos os docu-
mentos, como o nome pelo qual a pes-
soa se identifica”, disse Maria Clara 
Gianna, coordenadora do Programa 
Estadual de DST/Aids da secretaria. 

A medida serve para evitar 
constrangimentos e reduzir precon-
ceitos. “Imagine uma pessoa que 
é uma mulher socialmente, que se 
coloque enquanto mulher, ser cham-
ada por um nome masculino. Isso é 
muito ruim”, completou.

anvisa publica norma
dos fitoterápicos

Brasília - A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) publi-
cou ontem normas de fabricação de 
produtos fitoterápicos tradicionais. 
São as Boas Práticas da Fabricação 
(BPF), que definem todos os pro-
cedimentos que devem ser adotados 
pelos fabricantes de remédios feitos 
de plantas.

Para conseguir o certificado 
da Anvisa, o fabricante deve seguir 
à risca as BPFs, que incluem regras 
de higiene, treinamento de pessoal, 
controle de qualidade, entre outros 
itens. O novo texto tem aplicação ime-
diata para os produtos existentes e, 
de acordo com a Anvisa, abre espaço 
para a criação de uma nova categoria 
de fitoterápicos, que ainda está sendo 
discutida na agência.

A Anvisa informou que os 
medicamentos fitoterápicos que não 
se enquadrarem na categoria e uso 
tradicional vão continuar cumprindo a 
regra atual de BPF para medicamentos 
em geral.

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro - Da-
dos do Censo 2010 di-
vulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) con-
firmam que a taxa de 
fecundidade no país 
(número de filhos por 
mulher), de 1,9 filho, 
está abaixo da taxa de 
reposição da população 
– de 2,1 filhos por bra-
sileira. Têm mais filhos 
mulheres do Norte e 
Nordeste, além de pre-
tas e pardas, pobres e 
menos instruídas.

O dado consolida a 
trajetória de queda da 
fecundidade, a partir 
da década de 1970 e in-
fluencia o perfil etário 
da população: o Brasil 
tende a se tornar um 
país de idosos. O núme-
ro de filhos por mulher 
chegou a 6,28 em 1960, 
antes de cair para 2,38, 
em 2000. Atualmen-
te, com 193 milhões de 
pessoas, o Brasil é um 
país jovem, cuja popu-
lação cresceu 1,7% na 
última década.

O número de filhos 
na área rural influen-
ciou a menor diminui-
ção da taxa de fecun-
didade. Embora tenha 
diminuído de 3,4 filhos 
para 2,6, entre 2000 e 

2010, é maior do que 
o verificado nas áreas 
urbanas (de 2,18 para 
1,7). Por isso, a taxa fi-
nal difere da divulga-
da recentemente pela 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio 
(Pnad), de 1,7 filho, que 
não ouve mães campo-
nesas.

A queda no número 
de filhos por mulher se 
deu de forma diferen-
te nas regiões do país. 
Foi influenciada por 
práticas contraceptivas, 
entre as quais, a esteri-
lização feminina, com 
forte impacto na redu-
ção de filhos no Norte 
e Nordeste, ressalta o 
IBGE. Mesmo assim, em 
2010, o Norte é a única 
região com taxa de fe-
cundidade acima da de 
reposição.

Outro fator que in-
fluenciou a queda foi a 
diminuição do número 
de filhos entre as mulhe-
res mais jovens nas fai-
xas de 15 a 19 anos e de 
20 a 24 anos, que vivem 
em área urbana. Elas 
contribuem com maior 
peso no cálculo da taxa, 
assim como as mulhe-
res pretas e pardas, que 
têm, em média 2,1 filhos 
por mulher. Entre as 
brancas, que têm filhos 
entre 25 e 29 anos, o ín-
dice fica em 1,6.

População envelhece
Isabela Vieira
Da Agência Brasil

O Complexo Psi-
quiátrico Juliano Morei-
ra inaugurou, na última 
quinta-feira uma nova 
enfermaria para trata-
mento de mulheres de-
pendentes químicas. O 
novo espaço, que conta 
com 12 leitos, é mais um 
investimento do Gover-
no do Estado na huma-
nização do atendimen-
to à mulher paraibana 
que convive com a de-
pendência química. 

A solenidade de 
inauguração da enfer-
maria para tratamento 
de mulheres depen-
dentes químicas con-
tou com as presenças 
da primeira-dama do 
Estado, Pâmela Bório; 
da secretária de Estado 
da Comunicação, Este-
la Bezerra; da secretá-
ria executiva da Saú-
de, Cláudia Veras, e da 
diretora do Complexo 
Juliano Moreira, Ana 
Tereza. Também estive-
ram presentes pacientes 
e funcionários do Julia-
no Moreira. As usuárias 
da nova enfermaria 
passam a ter cuidados 
especiais, com atenção 

Juliano Moreira inaugura 
enfermaria para mulheres

dePeNdeNtes QUÍmiCos

voltada para um grupo 
que até então não tinha 
um espaço específico 
para esse tipo de trata-
mento direcionado para 
dependência química. A 
primeira-dama da Paraí-
ba, Pâmela Bório, desta-
cou o novo espaço como 
uma ‘conquista’ para a 
mulher. “Já era de se es-
perar mais essa conquista 
para a mulher paraiba-
na, já que ela é a base 
da família. As mulheres 
dependentes químicas 
são seres humanos, que 
merecem todo nosso res-
peito e têm direito à res-
socialização. O Governo 

do Estado tem trabalha-
do de forma esforçada 
para oferecer um atendi-
mento humanizado para 
a população”, enfatizou 
Pâmela. 

A diretora do Com-
plexo, Ana Tereza, ma-
nifestou a alegria de ter 
um espaço de reinserção 
da mulher na sociedade. 
“Eu me sinto realizada, 
pois com esse espaço há 
o reconhecimento polí-
tico de que as mulheres 
terão a oportunidade de 
uma maior reinserção na 
sociedade, aumentando 
a autoestima delas”, des-
tacou ela. 

Funcionários do complexo participam da inauguração de ala

FOTO: Divulgação

Daniel Lima
Da Agência Brasil

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Brasília - A Receita Fede-
ral estuda permitir o preen-
chimento da Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) por meio de 
smartphones e tablets. O pro-
jeto ainda não tem data para 
entrar em vigor, segundo a 
coordenadora de Sistemas 
da Receita, Maria Rita de 
Abreu, e só será viabilizado 
se o aplicativo para esse fim 
atender a uma série de re-

quisitos de segurança. Ontem 
foram anunciadas novas fun-
cionalidades para o aplicativo 
Pessoa Física, disponível para 
dispositivos móveis com sis-
temas Android (Google) e iOS 
(Apple). No primeiro caso, as 
atualizações já foram feitas e, 
no segundo, devem ser libe-
radas nos próximos dias.

Um das novidades é que 
o programa passou a permitir, 
após cadastramento prévio no 
Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC), consultar e imprimir o 
Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais (Darf) para 
o pagamento de cotas do Im-
posto de Renda Pessoa Física 
desde 2006. Outra novidade 
do aplicativo é a simulação do 
cálculo do IRPF mensal e anual. 
O usuário informa os valores, 
como rendimento e deduções, 
e o aplicativo calcula o imposto 
devido. O supervisor nacional 
do IR, Joaquim Adir, informou 
que o aplicativo identifica a 
melhor forma de tributação 
aplicável no caso das deduções 
legais e no caso do desconto 
padrão (simplificado).

Declaração do IR poderá ser 
feita em smartphones e tablets

ReCeita FedeRaL

Brasília – Sem o direito 
de parcelar as dívidas deter-
minadas pela Justiça, os esta-
dos e municípios brasileiros 
passarão a ter de administrar 
um passivo de pelo menos R$ 
94,3 bilhões. Esse é o valor dos 
precatórios que precisarão ser 
quitados até o fim do ano de-
pois da decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF), que 
anulou o sistema de pagamen-
to em vigor desde 2009. O STF 
derrubou na última quinta-fei-
ra parte da emenda constitu-
cional que permitia às prefei-
turas e aos governos estaduais 
adiar em até 15 anos o paga-
mento de precatórios (dívidas 
determinadas por sentenças 
judiciais). Para o tribunal, as 
dívidas precisam ser quita-
das até o fim do ano seguin-

te à decisão da Justiça, como 
determina a redação original 
da Constituição. Os ministros 
também proibiram os estados 
e municípios de fazerem leilões 
de deságio, por meio dos quais 
os contribuintes que aceitam 
descontos nos valores devi-
dos recebem precatórios mais 
rapidamente. A revogação da 
emenda constitucional só va-
lerá a partir da publicação do 
acórdão do julgamento.

Precatórios de municípios e 
estados somam R$ 94,3 bi
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Governo Federal lança plano para ampliar a defesa

Consumo e Cidadania
Luciene Cruz
Da Agência Brasi

Brasília – O Governo Federal 
aproveitou o Dia Mundial dos Di-
reitos do Consumidor, comemo-
rado ontem, para lançar o Plano 
Nacional de Consumo e Cidadania. 
O pacote de medidas visa a regu-
lamentar e modernizar as relações 
de consumo no país. De acordo com 
a proposta, haverá um conselho de 
ministros (formado também por 
secretarias e agências reguladoras) 
que será responsável por formular 
ações e discutir medidas, além de 
acompanhar o monitoramento e 
o cumprimento de todas as ações 
previstas.

O objetivo é engajar os minis-
térios em uma política de Estado 
em prol da defesa do consumidor. O 
programa também tem como obje-
tivo fortalecer a legislação, premiar 
boas práticas de consumo e punir 
as erradas. Além disso, haverá ini-
ciativas para reforçar e apoiar es-
truturas que já atuam na proteção 
do consumidor, como é o caso dos 
Procons.

Na solenidade, foi assinado 
decreto que cria a Câmara Nacio-
nal de Relações de Consumo e ou-
tro que regulamenta a contratação 
do comércio eletrônico. Além dis-
so, será enviado ao Congresso um 
projeto de lei para reforçar a rede 
de Procons, tornar mais rígida a 
fiscalização sobre as empresas e 
aumentar a multa por desrespei-

Foto: Agência Brasil

to aos direitos do consumidor. Se-
gundo o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, o plano tem três 
linhas de ações para garantir a de-
fesa do consumidor. “Esse plano 
pressupõe: políticas que ataquem 
as causas do conflito, sistema forte 
de composição e também sanção e 
punição. Esse tripé que vai garantir 
o combate aos conflitos”, disse.

Atualmente, o Brasil conta com 
o Sistema Nacional de Informações 
de Defesa do Consumidor (Sindec) 
que reúne dados dos quase 700 
Procons, de 292 cidades do país. 
De acordo com o projeto de lei, os 
Procons poderão determinar medi-
das corretivas, a restituição de co-
branças indevidas e devolução de 
produtos.

Conflitos
“O projeto propõe a diminui-

ção dos conflitos no Judiciário e o 
estímulo para o mercado melhorar 
o serviço ao consumidor”, explicou 
a secretária nacional do Consumi-
dor, Juliana Pereira.

Segundo dados do órgão, em 
2012, mais de 2 milhões de consu-
midores foram atendidos. Aumento 
de 19,7% em relação aos 1,6 milhão 
de consumidores que registraram 
queixas no ano anterior. Entre os 
setores que mais sofreram queixas 
estão a telefonia celular (9,17%), os 
bancos comerciais (9,02%), os ser-
viços de cartão de crédito (8,23%), 
a telefonia fixa (6,68%) e a área fi-
nanceira (5,17%).

Agências serão fortalecidas
Danilo Macedo
Da Agência Brasi

Brasília - Eletrônicos, casa própria, carro novo e viagens são alguns dos principais desejos de consumo da nova classe mé-
dia brasileira que, nos últimos anos, contribuiu para movimentar o mercado interno e manter a produção aquecida em tempos 
de crise internacional.

Segundo o professor da Universidade de Brasília (UnB) Roberto Piscitelli, o aumento da renda, do emprego formal e a 
expansão do acesso ao crédito no país possibilitaram que muitos consumidores elevassem seu padrão de consumo e melho-
rassem de vida.

Só na última década, 37 milhões de pessoas ingressaram na classe média, que hoje tem mais de 100 milhões de brasileiros. 
A classe média brasileira é responsável por 42% de tudo o que é comprado pelas famílias e movimenta cerca de R$ 1 trilhão 
por ano, segundo dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

De acordo com Piscitelli, o aumento da renda permitiu a compra de bens e serviços de maior valor. “o aumento da renda 
real média do trabalhador e a expansão do crédito nos últimos anos dá uma ideia de como essas camadas da população pas-
saram a usufruir das vantagens que o mercado, principalmente de bens de consumo durável, oferece e também de serviços.”

Com mais dinheiro no bolso, muitos brasileiros aproveitaram para ir às compras. Paulo Ultra, 26 anos, por exemplo, mudou 
de emprego há pouco tempo e passou a ganhar o dobro do salário anterior, o que permitiu que comprasse o primeiro carro. 
“Pesquisei muito antes de fazer a compra. Fui a seis concessionárias em busca das melhores condições. Não me decidi só por 
causa dos juros, mas também pelos acessórios que me ofereceram.”, disse.

Saiba mais

Brasília – Desde o pronuncia-
mento do presidente norte-america-
no John Kennedy, em 15 de março de 
1962, a data tem sido referência para 
os direitos do consumidor em todo o 
mundo. Na ocasião, Kennedy defen-
deu quatro direitos fundamentais dos 
consumidores: à segurança, à infor-
mação, à escolha e a ser ouvido. Vinte 
e três anos depois, a Assembleia Geral 
das Nações Unidas (ONU) adotou os 
direitos do consumidor como diretri-
zes das Nações Unidas, instituindo o 
Dia Mundial dos Direitos do Consumi-
dor, comemorado ontem.

Em, entrevista à Agência Brasil, 
o coordenador executivo do Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), Fulvio Gianella Júnior, disse que 
o nível de consciência do brasileiro so-
bre os seus direitos como consumidor 
tem crescido nos últimos anos. Hoje, 
além de buscar mais os institutos de 
defesa, ele tem procurado diretamen-
te os fornecedores.

“Podemos reparar que aumentou 
o grau de pessoas reclamando seus 
direitos, como se vê nos rankings do 
Procon, do Sindec (Sistema Nacional 
de Informações de Defesa do Consu-
midor). Essa situação mostra duas 
coisas: os consumidores estão mais 
conscientes e reclamando mais seus 
direitos”.

Em 2012, 2,03 milhões de con-
sumidores foram atendidos nas uni-
dades do Procon, distribuídos em 292 
cidades do país. De acordo com o Sin-
dec, essa quantidade representa um 

aumento de 19,7% em relação a 2011, 
quando 1,6 milhão de consumidores 
recorreram ao sistema.

Líderes
A telefonia celular foi o serviço 

com mais reclamações nos Procons 
(9,17%), seguido por bancos comer-
ciais (9,02%), pelos cartões de crédito 
(8,23%), pela telefonia fixa (6,68%) e 
pelas financeiras (5,17%). O setor com 
maior demanda foi o financeiro (ban-
co comercial, cartão de crédito, finan-
ceiras e cartão de loja), com 23,85%. 
Com o ranking dos procons, também 
foi possível constatar um aumento de 
demandas no setor de telecomunica-
ções (telefonia celular, telefonia fixa, 
TV por assinatura e internet), que sal-
tou de 17,46% em 2011, para 21,7% 
dos registros em 2012.

Fulvio Gianella Júnior destacou 
a preocupação das entidades de de-
fesa do consumidor com a ascensão 
de milhões de brasileiros à classe C, 
o que gerou maior possibilidade de 
consumo. “Nos últimos dez anos, 30 
a 40 milhões de pessoas aumentaram 
sua capacidade de consumo. Essa é 
uma grande preocupação, porque são 
pessoas que antes consumiam pouco 
e passaram a ter um poder aquisitivo 
maior”.

Gianella Júnior lembrou que esse 
novo consumidor vai ao mercado que-
rendo consumir outros bens a que não 
tinha acesso, o que pode levar a uma 
compra pouco consciente. “Primeiro, 
porque elas não têm tantas informa-
ções a respeito de seus direitos e são 
até vítimas de práticas abusivas pelo 
mercado”, explicou.

Segundo o coordenador, o bra-
sileiro é o tempo todo bombardeado 
pela sociedade de consumo, desde a 
infância. “‘Compre isso’, ‘Isso é impor-
tante’, ‘Você só é cidadão se consumir 
tal coisa’. Isso está sendo introjetado 
nas pessoas. A partir do momento em 
que tem condições de alentar sua ne-
cessidade de consumo, muitas vezes o 
faz sem nenhuma consciência crítica 
e aí causa uma série de problemas, 
como o superendividamento e o com-
prometimento da renda familiar. Além 
disso, crianças desde cedo já são sub-
metidas (ao apelo para consumir)”.

Entre as maiores queixas dos 
consumidores estão as compras em 
comércio eletrônico. De acordo com 
Gianella, muitos problemas enfrenta-
dos pelos cidadãos já estão previstos 
no Código de Defesa do Consumidor.

Dados do site Reclame Aqui mos-
tram que até fevereiro deste ano o sis-
tema registrou 346.469 reclamações, 
um crescimento de 35% em relação 
ao mesmo período do ano passado. 
Os setores com mais queixas foram os 
das lojas virtuais, de telefonia, fabri-
cantes de eletrodomésticos, compras 
coletivas, TV e TV por assinatura, ban-
cos e financeiras, cartão de crédito e 
lojas de departamento.

“Recomendo que sempre se ve-
rifique a idoneidade da loja virtual 
(na qual) você vai comprar. Considere 
se ela tem uma loja física, veja se tem 
contatos para resolver problemas. Ve-
rifique em redes sociais as reclama-
ções feitas sobre a loja para ter certeza 
se ela já teve problemas com outros 
consumidores. É necessário tomar al-
guns cuidados”, orienta Gianella.

Consciência do brasileiro tem aumentado
Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasi

Dilma Rousseff disse que as agências reguladoras serão fortalecidas e não sofrerão mais as interferências políticas

Brasília - A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem, após o lança-
mento do Plano Nacional de Con-
sumo e Cidadania, que as agências 
reguladoras serão fortalecidas. Con-
sideradas pela presidente defenso-
ras do consumidor, o lado mais frágil 
da relação de consumo, as agências 
devem ser profissionalizadas cada 
vez mais, reduzindo a interferência 
política. “O governo vai exigir um ní-
vel de composição bastante técnica”, 
disse ela.

Nesta semana, a presidente re-
tirou de tramitação no Congresso o 
projeto de lei sobre as agências regu-
ladoras, apresentado no governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que diminuía a autonomia dessas 
instituições. “Quanto às agências, 
elas serão necessariamente objeto 
de um fortalecimento”, acrescentou.

Para Dilma, não é preciso anun-
ciar medidas extras para fortale-
cer as agências. “Dá pra fazer muita 
coisa com o que já existe”, disse, em 
entrevista após o anúncio do plano. 
Segundo ela, o cumprimento de pra-
zos pelas agências nas respostas aos 
questionamentos dos consumidores 
precisa ser respeitado. “Eu tenho 
hoje no governo uma ideia central. 
Acredito que o governo tem de cum-
prir prazo. Sou da época que falar em 
cumprir prazo não era a prática usual 
dentro do serviço público. Nós que-
remos que haja respeito a prazos”.

A presidente Dilma Rousse-
ff disse ontem, após o lançamento 
do Plano Nacional de Consumo e 
Cidadania, que as agências regula-
doras serão fortalecidas. Conside-
radas pela presidente defensoras 
do consumidor, o lado mais frágil 
da relação de consumo, as agências 
devem ser profissionalizadas cada 
vez mais, reduzindo a interferência 
política. “O governo vai exigir um ní-
vel de composição bastante técnica”, 
disse ela.

Nesta semana, a presidente re-
tirou de tramitação no Congresso o 
projeto de lei sobre as agências regu-
ladoras, apresentado no governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que diminuía a autonomia dessas 
instituições. “Quanto às agências, 
elas serão necessariamente objeto 
de um fortalecimento”, acrescentou.

Consciência
Dilma Rousseff disse que é pre-

ciso “consciência” dos empresários, 
donos de supermercados e produ-
tores para que a desoneração dos 
itens da cesta básica seja sentida pelo 
consumidor final. As desonerações, 
que variam de 9,25% a 11,5%, foram 
anunciadas na última sexta-feira, 
durante pronunciamento em rede 
nacional de rádio e televisão por oca-
sião do Dia Internacional da Mulher.

“O nosso país tem de ter uma 
relação de respeito entre o governo 
e a sociedade. O governo desonerou 
a cesta básica. O governo acha que 
é fundamental reduzir os tributos. 
Agora, precisamos que essa consci-
ência seja também dos empresários, 
dos senhores donos dos supermer-
cados, dos produtores, para que, de 
fato, a desoneração seja algo com que 
todo mundo ganhe”, disse Dilma.

A presidente informou que o 
governo tem feito reuniões para es-
clarecer aos empresários a redução 
dos tributos e o repasse da dimi-
nuição do custo ao consumidor. Se-
gundo ela, não há ameaças da parte 
do governo. “A relação do prende e 
arrebenta acabou. O governo não 
faz isso. O governo dialoga, o gover-
no persuade. É uma questão que eu 
também acho que beneficia o em-
presário. Porque se ele tiver desone-
ração, vai ter mais renda”.

Embora alguns produtos ainda 
levem mais de uma semana para ter 
a redução repassada ao consumidor, 
Dilma disse que o reflexo da medida 
já começou e faz parte de “um pro-
cesso de educação, de conscientiza-
ção”.
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Concurso

VAI ATÉ esta se-
gunda-feira, o concurso 
cultural promovido no 
site do Cinespaço MAG 
Shopping com o filme 
Colegas, onde a per-
gunta “até onde você 
iria em busca dos seus 
sonhos”.

As cinco respostas 
mais criativas vão ga-
nhar kit com camisetas 
e maiores informações 
no endereço www.ci-
nespaco.com.br. Outros 
concursos com outros 
filmes também estão 
sendo promovidos no 
referido site.

Advogado Luiz Augusto 
Crispim Filho, desembarga-
dor Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, médico Francisco 
Mendes, Sra. Valéria Beltrão 
Fiúza Chaves, industrial 
Jeová Heiner Carvalho, 
deputado José Domiciano 
Cabral, empresário José Ro-
drigues Lemos, publicitário 
Marcelo Jurema Leal Ferrei-
ra, psicóloga Nevita Franca, 
professora Valéria Lopes.

Parabéns Dois Pontos
Zum Zum Zum
   O Governo do Estado de Pernambuco, através da Empetur e a Adminis-
tração da Ilha de Fernando de Noronha convidando para o lançamento da campanha 
“Mais Noronha”. Será nesta terça-feira, às 19h no Chopp Time Street, no Bessa. 

   A Fadire está com inscrições abertas para o curso Gestão Pública a ser 
ministrado pela professora Tânia Castelliano no Hotel Xênius. O início será no 
próximo dia 22 e mais informações no telefone 8751-4923.

Médico Mário Fiúza Chaves e Valéria, ela é a aniversariante de hoje

Pioneiro no 
turismo da 
Paraíba com 
a primeira 
agência de 
viagens,  
Arnaldo von 
Söhsten no 
casamento 
de sua filha 
Dayse com o 
empresário 
Teta Lima, do 
Trevo Motel. 
Arnaldo, se 
vivo fosse 
estaria 
completando 
100 anos 
neste mês de 
março

FOTO: Nuca

   Uma atenta  le itora  da 
coluna lamentando o estado de 
degradação em que se encontra o 
outrora famoso Hotel Pirâmide, na 
cidade de Natal-RN.
     Ela esteve hospedada dois 
dias por lá e encontrou aquele 
imenso equipamento turístico em 
péssimas condições para abrigar 
os  turistas que queiram um pouco 
de conforto e higiene. Não é só di-
vulgar as belezas naturais, tem que 
oferecer boas acomodações.

A LINHA Natura Fa-
ces preparou um presen-
te especial para a Páscoa 
deste ano para quem 
deseja fugir do tradicional 
ovos de chocolates.  É a 
fragrância Natura Faces 
Secreta, em miniatura 
que pode ser carregada 
na bolsa, com mais duas 
opções de glosses com 
cheirinho de chocolate.

FOTO: Dalva Rocha

O Papa é Pop
PELO QUE SE VÊ na imprensa internacional nos 

últimos dias, o papa Francisco vai ser realmente um Papa 
super Pop. Nas suas primeiras ações como representante 
de São Pedro na Terra, ele tem demonstrado simplicida-
de, humildade e um carisma que tem encantado o mundo, 
não só do OIapoque ao Chuí, como também da Ilha Attu, 
no Alasca à Ilha Caroline, em Kiribati, na Polinésia. 

Sua popularidade me fez lembrar de uma crônica de 
Jomard Muniz de Britto, em janeiro de 1991 na saudosa 
Revista EmDia com o título “Se o Papa é Pop...”, com 
ilustração genial de Syllas sobre o Papa João Paulo II. 
Nela, entre outros delírios, como diria Kubi Pinheiro, Jo-
mard escreve que “...se o Papa é Pop, Ariano Suassuna 
é o melhor roqueiro-embolador do socialismo brasileiro... 
se o Papa é Pop, Wills Leal foi, com certeza das dúvidas, 
o inaugurador da filosofia atonal da amorosidade... se 
o Papa é Pop, todo cantochão é rock pauleira, e quem 
melhor pratica a pop-filosofia no jornalismo cultural 
brasileiro se chama Walter Galvão. Os meninos da Folha 
tentam imitá-lo: em vão...”.

Bons textos esses de Jomard e de outros tantos 
excelentes escribas da Revista EmDia!

Sofia van der Veen e seu Pug de estimação, ela hoje comemora 
aniversário

FOTO: Divulgação

Rinah
A JOVEM E TALENTOSA cantora 

paraibana Rinah volta ao palco na próxi-
ma quarta-feira com clássicos da música 
popular brasileira e nordestina, em inter-
pretações que harmonizam o tradicional 
e o contemporâneo.

Será às 20h na Usina Cultural Ener-
gisa, com ingressos a R$10,00.

   Acontece hoje a premiação do Concurso Nacional de Grafite “Arte e 
Energisa na Subestação”, promovido pela Energisa em parceria com a Central 
Única das Favelas.  Será às 19h na sala digital “Vladimir Carvalho”, da Usina 
Cultural Energisa.

“Para os erros: um perdão. 
Para os fracassos: uma nova 
chance. Para os amores 
impossíveis: tempo”

“Eu sou feita de sonhos 
interrompidos, detalhes 
despercebidos, amores mal 
resolvidos”

RENATO RUSSO MARTHA MEDEIROS

Portal renovado

AS PESSOAS deficientes visuais terão vez no reno-
vado portal institucional do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
que vai passar por mudanças na próxima semana permitindo 
acessibilidade de navegação para elas.

O diretor da Informação do TJPB, Ney Robson es-
clareceu que a partir dessas mudanças, será possível 
a navegação utilizando recursos de tabulação, diminuir 
ou aumentar a fonte e fazer alto contraste nas infor-
mações.

O aniversariante de hoje, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, 
a advogada Irene Ribeiro e o juiz Aluísio Bezerra

FOTO: Goretti Zenaide

Congresso
A UFPB, O UNIPÊ E 

A OAB/PB vão realizar 
nos dias 5 e 6 de abril o 
congresso “Novas Pers-
pectivas do Direito”, em 
homenagem ao ministro 
do Supremo Tribunal 
Federal, Gilmar Ferreira 
Mendes.

O homenageado 
abrirá o evento com  uma 
palestra sobre Direito 
Constitucional. Haverá, 
ainda, palestras do pro-
fessor da PUC/SP, Luiz 
Alberto David Araújo, 
do ex-ministro do TSE, 
Torquato Jardim e dos 
professores do Unipê, 
Harrison Targino, Marcelo 
Weick e Alfredo Rangel.

Páscoa Natura

A JOVEM SOFIA 
van der Veen come-
mora hoje aniversário 
reunindo amigos e 
familiares para um 
animado encontro no 
Mister Pizza, localizado 
no Bessa.

A estudante é 
filha de Marcos van der 
Veen Cotrin e Maria 
Simone de Souza.

Comemoração

ViAção Paraíba

FILMES PRODUZIDOS por partici-
pantes do Projeto ViAção Paraíba vão 
compor a mostra de curtas-metragens 
nordestinas edição 2013. O projeto atua 
em diversas cidades paraibanas onde é 
promovido o curso “Aprendendo a Ler 
Imagens em Movimento”, ministrado pelo 
coordenador geral, Torquato Joel. A rea-
lização é da UFPB, com apoio do BNDES, 
BNB e Governo Federal e prefeituras.

Velhos tempos, belos dias
Soldadinhos de Deus

A LEGIÃO DA BOA VONTADE promove hoje em João 
Pesoa a conclusão do 10o Fórum Internacional dos Soldadi-
nhos de Deus, que tem como tema “Brincar e agir com boa 
vontade. O evento acontece simultaneamente em diversas 
cidades do Brasil e do Exterior, nas escolas e centros co-
munitários da instituição.
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Detran divulga resultado 
preliminar de prova 
discursiva para advogado
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Serviços essenciais, ser-
viços bancários e telefonia fo-
ram as principais motivações 
que levaram o consumidor 
a procurar um atendimento 
no Procon Estadual. Apenas 
em 2012 foram registrados 
12.721 atendimentos, sendo 
que 3.556 se transformaram 
em reclamações fundamenta-
das, quando é aberto um pro-
cesso administrativo. 

De acordo com o Procon-
-PB a empresa mais reclamada 
(que gerou mais reclamações 
fundamentadas) foi a Energi-
sa, com 182 casos em todo o 
ano, atendendo a 122 delas, 
uma resolutividade 67,05%. 
A Cagepa, que teve 139 recla-
mações desse tipo, atendeu 
86,09%, ou seja 99 reclama-
ções. “As piores empresas não 
são as que apresentam maior 
número de reclamação, as pio-
res empresas são as que têm 
grande número de reclama-
ções não atendidas. Atender 
às reclamações dos clientes 
significa que a empresa está 
preocupada em sanar os pro-
blemas, que tem uma política 

de resolver as pendências jun-
to ao Procon”, comentou o se-
cretário executivo do Procon-
-PB, Marcos Santos.

Marcos disse ainda, que 
com esse tipo de dado o Pro-
con-PB não pretende dizer ao 
consumir que empresa procu-
rar, mas mostrar a realidade 
para que o consumidor pos-
sa escolher. “O consumidor 
poderá comparar, saber qual 
empresa tem mais problema, 
mas também saber a que está 
mais preocupada em resolvê-
-los”, disse. 

Números 
Das 3.556 reclamações 

fundamentadas feitas no 
Procon-PB em 2012, 2.919 
(61,62%) foram atendidos pe-
las empresas nas audiências 
de conciliação. No entanto ou-
tros 1.365 não foram atendi-
dos e seguiram para a Justiça. 
Os dados apresentados na Pa-
raíba serão integradas aos da-
dos dos outros Estados para 
então ser lançado o Cadastro 
Nacional de Reclamações Fun-
damentadas, feito pelo Depar-
tamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor (DPDC). Esses 
dados, além de servirem de 
orientação para o consumidor, 
são subsídio para os órgãos de 
defesa no trabalho de fiscali-
zação das empresas. 

13

Serviços essenciais lideram lista
reclamações No ProcoN

onde reclamar?

 l Procon estadual - PB
Parque Solon de Lucena, 216 – Centro – João Pessoa – 
PB
(83) 218-6959 0800 281 1512 - (83) 3218-5441

 l Procon municipal - JP
Av. Pedro Iº, nº 331, Centro / João Pessoa, PB – CEP: 
58013-380
Atendimento: De Segunda à Sexta, das 8h às 18h (sem 
intervalo para almoço).
Telefones: (83) 3214-3042 / (83) 3214-3040 / 0800 083 
2015

 l Procon municipal de Bayeux

Av. Liberdade, 3720 – Centro - Bayeux – PB
(83) 3253-4050

l Procon municipal de cabedelo
Rua Pompeu Henrique Cavalcanti S/N - Cabedelo - PB
(83) 3250-3224

l Procon municipal de cajazeiras
Rua Valdenês Pereira de Sousa S/N - Centro - Prédio da 
Defensoria Pública – Cajazeiras - PB
(83) 3531-2666

l Procon municipal de campina Grande
Rua Afonso Campos , 304 2º Andar – Centro – Campina 
Grande - PB
0800 281 3180

l Procon municipal de Patos
Rua Horácio Nóbrega, 526 – Belo Horizonte – Patos - PB
(83) 3423-3629

Mais de três mil processos 
administrativos foram 
abertos no ano passado 

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

Em 2011 foram 4.290 
reclamações fundamentadas. 
Isso denota que entre os anos 
de 2011 e 2012 houve uma 
queda de 17,11%. Esse per-
centual significa que o núme-
ro de reclamações céleres, ou 
seja, que não precisaram de 
processo administrativo, foi 
maior, podendo o consumidor 
resolver seu problema sem a 
necessidade de ter que ir mui-
tas vezes ao órgão.

Em 2012, foram 12.721 
atendimentos realizados pelo 
Procon-PB, uma média de 34 
por dia, no entanto, a maior 
parte delas foi resolvida de 

forma mais célere, sem preci-
sar da instauração do processo 
administrativo

curiosidades 
Você sabia que tem sete 

dias, a partir do dia que o pro-
duto chega à sua casa, para de-
volver alguma coisa que você 
comprou por telefone ou pela 
internet?

Você sabia que se encon-
trar um produto vencido em 
um estabelecimento comercial 
você poderá levar, sem custo, 
duas unidades de um produto 
semelhante que esteja dentro 
do prazo de validade?

Para comemorar o 
Dia Mundial do Consumi-
dor, ocorrido ontem (15), 
o órgão de defesa do 
consumidor preparou um 
plantão de dúvidas, das 
13h às 17h, no Ponto de 
Cem Réis, no Centro de 
João Pessoa. Na ocasião, 
houve distribuição de 
material educativo e téc-
nicos do Procon-PB aten-
deram aos consumidores 
no local.

As atividades come-

morativas terão continui-
dade na próxima semana. 
Na segunda-feira (18) será 
realizada mais uma ação 
de fiscalização voltada 
para o respeito ao prin-
cípio de garantia da se-
gurança e saúde do con-
sumidor. Já na terça-feira 
(19), serão realizadas pa-
lestras sobre os direitos 
básicos do consumidor e 
o funcionamento do Pro-
con-PB em duas escolas 
estaduais, na capital.

Ações no Dia do Consumidor



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de março de 2013

Detran divulga resultado preliminar 
de prova discursiva para advogado

O Diário Oficial de on-
tem publicou o resultado 
preliminar da prova discur-
siva do Concurso Público 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) para o 
cargo de advogado. O resul-
tado final das provas discur-
sivas será divulgado depois 
do prazo (dias 18 e 19 de 
março) para eventual con-
testação dos candidatos.

Segundo a presidente 
da Comissão do Concurso 
Público, Marlene Rodri-
gues, o próximo passo para 
os candidatos ao cargo de 
advogado que obtiverem 
êxito nessa etapa será a en-
trega dos títulos, juntamen-
te com os candidatos que 
concorreram para o cargo 
de Analista de Sistema (car-
gos de Nível Superior).

A soma das notas das 
provas objetiva, discursiva 
e de títulos vai definir os 
aprovados para as oito va-
gas oferecidas pelo Detran 
para o cargo de advogado. 
O primeiro concurso do 
Detran está sendo realiza-
do pela Fundação Profes-
sor Carlos Augusto Bitten-
court (Funcab) e ofereceu 
108 vagas, sendo oito para 
o cargo de advogado, dez 
para analista de sistema, 30 
para agente de vistoria e 60 
para agente de trânsito.

Foram inscritos um to-
tal de 11.278 candidatos, 
sendo 104 pessoas com de-
ficiência. Os salários iniciais 
serão de R$ 978,50 para 
Nível Médio e R $ 1.957,00 
para Nível Superior.

Curso de formação
O Diário Oficial do últi-

mo dia 14 trouxe o resulta-
do do concurso para Agen-
te de Trânsito e Agente de 
Vistoria, com a convocação 
para o curso de formação.

Os classificados devem 
ficar atentos às datas da 
matrícula no curso de for-
mação, pois quem perder o 
prazo de matrículas, auto-
maticamente, será elimina-
do do certame. É exigida a 
frequência mínima de 75% 
da carga horária de cada 
disciplina.

Agente de Trânsito
O curso de formação 

Resultado final do 
concurso será divulgado 
nos próximos dias

para agentes de trânsito 
tem carga horária de 120 
horas/aula e vai ser minis-
trado na Escola de Serviço 
Público do Estado da Pa-
raíba (Espep), localizada a 
Rua Neusa de Sousa Sales, 
s/n, Mangabeira VII, João 
Pessoa, no período de 6 a 
31 de maio, no horário das 
8h às 12h e das 14h às 18h, 
de segunda a sexta-feira.

A prática de fiscaliza-
ção de trânsito será reali-
zada nos finais de semana, 
seguindo um agendamento 
prévio no decorrer do cur-
so de formação.

As matrículas para o 
curso de formação serão 
realizadas no período de 1º 
a 5 de abril, na Espep (pró-
ximo ao Detran), no horário 
das 9h às 12h e das 13h30 
às 17h.

As disciplinas do curso 
de formação para agente de 
trânsito são: agente da au-
toridade de trânsito; ética 
e cidadania; engenharia de 
trânsito; educação para o 
trânsito; legislação de trân-
sito; primeiros socorros; 
direção defensiva; opera-
ção de trânsito; fiscalização 
de trânsito; prática e fiscali-
zação de trânsito. Para este 
curso foram convocados 
120 candidatos.

Agente de Vistoria 
O curso de formação 

para agentes de vistoria 
será ministrado no perío-
do de 6 a 14 de abril, com 
carga horária de 30 horas/
aula, no horário das 19h às 
22h, de segunda a sexta-
feira. A aula prática será no 
sábado das 8h às 12h e das 
14h às 18h.

Nesse curso, os candi-
datos estudarão as discipli-
nas: identificação veicular; 
perícia de identificação 
veicular; ética e qualidade 
no atendimento; prática de 
vistoria.

Ainda de acordo com 
Marlene Rodrigues, os can-
didatos que forem convo-
cados para a matrícula e 
estiverem inscritos para os 
dois cargos deverão optar, 
no ato da matrícula, por um 
dos cargos, abrindo mão da 
convocação do outro cargo. 
O candidato convocado que 
não comparecer para a ma-
trícula ou desistir do curso 
de formação será elimina-
do do concurso, de acordo 
com edital de abertura.

Um homem e dois ado-
lescentes acusados de roubar 
uma moto foram detidos, na 
noite de ontem, no bairro do 
Valentina Figueiredo, na Zona 
Sul de João Pessoa. Um dos 
adolescentes foi apreendi-
do na sala de aula da Escola 
Municipal Cícero Leite com a 
arma utilizada no crime den-
tro da mochila escolar.  O trio 
foi localizado por policiais da 
Ronda Ostensiva Tática com 
Apoio de Motocicletas (Ro-
tam) do 5º Batalhão.

De acordo com informa-
ções do tenente Fábio Me-
deiros, a polícia chegou até 
os suspeitos após Eduardo 

Miranda da Silva, de 18 anos, 
atropelar uma criança de sete 
anos com a moto roubada, 
próximo a um girador na en-
trada do bairro. “Fomos até 
o local do atropelamento, 
providenciamos o socorro 
da criança e quando consul-
tamos a placa da moto cons-
tatamos que se tratava de 
um veículo roubado na noite 
anterior, no bairro do Cabo 
Branco”, contou.

Ainda segundo o tenente, 
o suspeito entregou os outros 
dois jovens que participaram 
do assalto e disse que eles 
estavam assistindo aula na 
escola, que fica próximo do 

local do acidente.
“Nossa equipe pediu a 

autorização da direção para 
verificar a informação e, 
quando fizemos a revista, en-
contramos dentro da mochila 
de um dos adolescentes uma 
‘garrucha’ calibre 38 com 
capacidade para dois tiros”, 
completou o tenente Fábio.

O acusado de 18 anos foi 
levado para a 9ª Delegacia 
Distrital em Mangabeira. Já os 
dois adolescentes foram en-
caminhados para a Delegacia 
da Infância e da Juventude, no 
Centro da capital. A vítima do 
assalto reconheceu os suspei-
tos detidos.

Trio é preso após acusado de 
roubar moto atropelar criança

LBV encerra  
Fórum dos 
Soldadinhos 
de Deus hoje

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) promove hoje o encer-
ramento do 10º Fórum In-
ternacional dos Soldadinhos 
de Deus, da LBV. O evento 
ocorre simultaneamente em 
diversas cidades do Brasil 
e do exterior, nas escolas e 
centros comunitários da Ins-
tituição. 

Na Paraíba, as ativida-
des serão realizadas a partir 
das 9h em João Pessoa, na 
Rua das Trincheiras, nº 703, 
no bairro de Jaguaribe, e em 
Campina Grande, na Avenida 
Getúlio Vargas, nº 837, no 
bairro da Prata. Outras infor-
mações a respeito podem ser 
obtidas pelo telefone (83) 
3198-1500 ou pelo site sol-
dadinhosdedeus.boavonta-
de.com.

Nesta edição, os parti-
cipantes discutem o tema 
“Brincar e agir com Boa Von-
tade”. As opiniões das crian-
ças serão apresentadas por 
meio de atividades artísticas, 
culturais e lazer. O fórum foi 
organizado em três blocos 
temáticos: “Eu tenho: dever 
de agir, direito de brincar! 
Com Boa Vontade!”, “O que a 
gente aprende brincando?” e 
“Melhorar o mundo brincan-
do”, direcionados pelos eixos 
Sociedade, Família e Espiri-
tualidade Ecumênica.

Todas as abordagens são 
feitas de acordo com o dia a 
dia das próprias crianças. A 
programação contempla ro-
das de conversa, debates, di-
nâmicas, apresentações cul-
turais e Oficinas Temáticas 
e Mostra Cultural, que vêm 
sendo feitas desde o ano pas-
sado e que estão sendo orga-
nizadas pelas crianças, com 
o apoio de seus educadores 
e familiares. O ponto alto do 
evento será a palavra frater-
na do diretor-presidente da 
LBV, José de Paiva Netto.

Foi do dirigente da Ins-
tituição a ideia de lançar o 
fórum, com o objetivo de 
promover o protagonismo 
infantojuvenil, incentivan-
do os Soldadinhos de Deus 
(como são carinhosamen-
te chamadas as crianças na 
instituição) a utilizar a cria-
tividade e aprender a refletir 
sobre temas atuais da socie-
dade, incluindo nessas ações 
a vivência de valores éticos, 
ecumênicos e espirituais.

À época, Paiva Netto 
destacou: “Temos de mos-
trar que um pensamento in-
fantil é um pensamento que 
nos dá perspectiva de um 
mundo melhor. As crianças 
vão ter a oportunidade de 
manifestar-se  porque preci-
sam aprender a se defender 
(com amor e inteligência, 
alicerçados na espiritualida-
de ecumênica)”. 

De forma a contribuir 
com os propósitos do deba-
te, ele recomendou às crian-
ças que peçam inspiração a 
Jesus, o Cristo ecumênico, o 
divino estadista, e patrono 
do Fórum Internacional dos 
Soldadinhos de Deus.

O Centro de Apoio à Crian-
ça e ao Adolescente (Cendac), 
em parceria com a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Humano, abre na segunda-feira 
(18) e terça-feira (19) as inscri-
ções para o curso de cabeleirei-
ro. Os interessados devem pro-
curar a sede do Cendac para se 
inscrever. Serão disponibilizadas 
30 vagas para o curso, que terá 
início no dia 25 deste mês, no 
horário das 14h às 17h.

De acordo com a presiden-
te do Cendac, Valquíria Alencar, 
três cursos estão em andamen-

to atualmente em João Pessoa, 
mais dois foram encerrados esta 
semana e três turmas iniciam au-
las na próxima semana. “Isso nos 
dá um total de 150 alunos ape-
nas no primeiro trimestre”.

“Todos os alunos em todas 
as modalidades de cursos são 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social. Sendo assim, 
toda capacitação profissional 
oferecida pela ONG é sem custo 
para o aluno”, destacou a pre-
sidente de honra do Cendac e 
primeira-dama do Estado, Pâme-
la Bório.

Inscrições
Para se inscrever nos cur-

sos do Cendac, os interessados 
devem ter entre 16 e 26 anos, 
comparecer com a cópia da 
carteira de identidade e CPF, 
cópia do comprovante de ren-
da familiar (inferior ou igual 
a um salário mínimo) ou com-
provante que é beneficiário 
do Bolsa Família, comprovante 
de residência atual com o CEP, 
declaração que estuda ou cer-
tificado de conclusão do Ensino 
Fundamental em escola pública 
e foto 3×4.

ONG
O Cendac é uma organiza-

ção não governamental sem fins 
lucrativos, com atividades volta-
das para o atendimento a ado-
lescentes, jovens e mulheres em 
situação de vulnerabilidade so-
cial. O órgão atua em vários mu-
nicípios da Paraíba, fortalecendo 
aptidões e empreendedorismo. 
Está localizado na Avenida João 
Machado, 1094, Centro de João 
Pessoa (vizinho ao Hospital Cân-
dida Vargas). Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo te-
lefone 3218-6529.

Cendac abre inscrições para curso de cabeleireiro
ApOIO A jOVeNs e AdOlesCeNTes

Ao consultarem a placa da moto os policiais constataram que se tratava de um veículo roubado

Foto: Secom-PB

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com



Abastecimento d’água de Sousa 
é reduzido e pode sofrer colapso

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de março de 2013

Uma reunião envolvendo 
o Ministério Público Federal, o 
Ministério Público Estadual, a 
Prefeitura de Sousa, a Gerência 
Regional da Cagepa e  o Depar-
tamento de Água e Esgoto do 
Município (Daesa) discutiu a 
situação do abastecimento de 
água na cidade de Sousa. 

O açude de São Gonçalo 
está com pouco mais de 24% 
da sua capacidade hídrica e, se-
gundo dados repassados pela 
Cagepa, o sistema de abaste-
cimento de água de Sousa po-
derá entrar em colapso dentro 
de seis meses, em virtude do 
grande desperdício.

Depois do encontro, foi 
elaborado um documento que 
decidiu pela redução de 20% 
na liberação de água do açude 
de São Gonçalo para o abaste-
cimento humano das cidades 
de Sousa, Marizópolis e outras 
comunidades da região.

Umas das bombas de 
captação de água da estação 
de tratamento da Cagepa, lo-
calizada em São Gonçalo, será 
desligada todos os dias das 
14h até as 4h da manhã do dia 
subsequente, o que vai render 
uma economia diária de 4.950 
metros cúbicos de água e  qua-
se 150 mil metros cúbicos de 
água por mês. 

A medida será aplicada nos 
próximos dias e se as chuvas 
não voltarem a cair na região de 
Sousa, o Ministério Público irá 
determinar um racionamento 

efetivo com a liberação de água 
em dias intercalados.

O gerente Regional da 
Cagepa, Francisco Veras Pinto, 
Dedé Veras, participou da reu-
nião e revelou que “a Cagepa 
disponibiliza para a cidade de 
Sousa através do Daesa, 989 
metros  cúbicos de água por 
hora, o que se permanecesse 
neste patamar de liberação 
acabaria gerando o colapso do 
sistema de abastecimento de 
água do município em um pe-
ríodo de seis meses”.

Outra ideia apresentada 
na reunião foi a construção 
de uma tubulação de quatro 
quilômetros ligando o Projeto 
Várzeas de Sousa, coordenador 
pelo Governo do Estado, e o 
perímetro irrigado de São Gon-
çalo. As Várzeas de Sousa rece-
bem suporte hídrico do açude 
de Coremas e poderia através 
da construção de uma adutora 
garantir a perenidade do açude 
de São Gonçalo que abastece 
Sousa e região.

O promotor de Justiça, Ha-
milton Neves, disse que a redu-
ção de 20% no abastecimento 
de água de Sousa irá perdurar 
pelos próximos trinta dias. 
“Acordamos que nos próximos 
trinta dias haverá o desliga-
mento de uma das duas bom-
bas da estação de captação de 
água da Cagepa localizada em 
São Gonçalo. Isso vai importar 
numa redução de aproximada-
mente 20% da água disponibi-
lizada aos moradores de Sousa. 
Nestes 30 dias, esperamos que 
chova. Se chover, poderemos 
rever este posicionamento”, 
disse.

O açude de São Gonçalo 
está em situação crítica, 
com 24% de sua capacidade

O cultivo agrícola com práti-
cas agroecológicas tem motivado 
os Dias de Campo com agriculto-
res familiares. O evento é orga-
nizado pela Emater Paraíba, em-
presa vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento Agropecuário 
e da Pesca, e na última  quinta-
-feira (14) aconteceu na comuni-
dade Logradouro, no município 
de Esperança.  O encontro contou 
com a participação de professo-
res e 34 alunos do Curso Técnico 
em Agroecologia da Escola Re-
dentorista de Campina Grande e 
extensionistas rurais.

Foram instaladas quatro es-
tações destinadas a orientar as 
práticas agroecológicas, além dos 
temas abordados. Também houve 
discussões sobre as alternativas 
de convivência com a seca, distri-
buição de raquetes de palma re-
sistente a cochonilha do carmim, 
armazenamento de água e proje-
to biofertilizante.

Durante o Dia de Campo so-
bre Agroecologia e Convivência 
com a Seca, os agricultores fa-
miliares da região e estudantes 
conheceram práticas de manejos 
hídricos, construção e manejo de 
biodigestores, biofertilizantes e 
caldas naturais.

Dia de Campo discute práticas 
agroecológicas e a seca na PB

em esperança

Encontro reniuu professores e alunos da Escola Redentorista de CG e extensionistas rurais

Foto: Secom-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2013
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 010/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS 
PARCIAIS E TOTAIS. Data de abertura: 03/04/2013 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 15 de março de 2013.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2013 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 011/2013 - SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS. Data de abertura: 03/04/2013 às 
12h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 15 de março de 2013.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 015/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 
PARA INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS. Data de abertura: 27/03/2013 
às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 15 de março de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 016/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PÃES 
E PRODUTOS DE PANIFICADORA. Data de abertura: 27/03/2013 às 11h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informa-
ções pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 15 de março de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 017/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE SANEANTES DE USO HOS-
PITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Data de abertura: 
20/03/2013 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 15 de março de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2013
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (aquisição de retroescavadeira), considerando a 
necessidade de adequação as funções administrativas. Fica adiada “sine die” a sessão que estava 
marcada para o dia 27/03/2013 às 10:00h.

Congo - PB, 15 de março de 2013.
Abdias Ramos de Oliveira Filho – Pregoeiro

JOSÉ FABIANO FEITOSA DE MELO – CNPJ/CPF Nº 057.798.564-78 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para 
Pesquisa nº 641/2013 em João Pessoa, 13 de março de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: LAVRA EXPERIMENTAL DE CAULIM NO USO INDUSTRIAL, NA LOCALIDADE DO SITIO EXU, 
REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.562/2011. Na(o) – SITIO EXU - SERRA TANQUE 
DO VEADO. Município: JUNCO DO SERIDO –UF: PB. Processo: 2013-000962/TEC/LOP-0089.

LEONARDO GOUVEIA LIMA – CNPJ/CPF Nº 034.521.214-29 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 571/2013 
em João Pessoa, 06 de março de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação resi-
dencial com 10 unidades habitacionais (térreo e 03 pavimentos tipo) e sistema de esgotamento 
sanitário interligado a rede pública da Cagepa. Na(o) – RUA GOLFO DE BOTÍNIA, S/N, LT. 12, 
QD. 29, INTERMARES Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2013-000648/TEC/LO-4673.

PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.601.965/0001-41 torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da 
Licença de Operação nº 92/2011 – fabricação de pães e derivados do trigo Ac. 30m2 – Jaguaribe 
- João Pessoa-PB – Processo: nº 2013-001613/TEC/LO-4916.

MARIA DO CARMO DA SILVA PONTES – CNPJ/CPF Nº 112.302.584-34 torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 430/2013, em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/02 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) – RUA SEM NOME, QD 18, 
LT 95 – GRAMAME. Municipio: JOÃO PESSOA – UF: PB – Processo: nº 2012-009066/TEC/LO-4451.

ALECSANDRO DA SILVA PONTES – CNPJ/CPF Nº 030.998.074-78 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 429/2013, 
em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR C/02 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMEN-
TO SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) – RUA SEM NOME, QD 22, LT 261 
– GRAMAME. Municipio: JOÃO PESSOA – UF: PB – Processo: nº 2012-009065/TEC/LO-4450.

DEMOSTENES BEZERRA COELHO SILVA – CNPJ/CPF Nº 602.549.554-87 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 627/2013, em João Pessoa, 11 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
PUBLICIDADE VOLANTE (VEÍCULO VW KOMBI, PLACA KGI-1164/164/PB) Na(o) – GRANDE 
JOÃO PESSOA. Municipio: JOÃO PESSOA – UF: PB – Processo: nº 2012-00888/TEC/LO-4387.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação - Processo nº 2013-001459/TEC/LI-
2035, para Reforma do Prédio da Delegacia de Homicídios, bairro de Cruz das Armas, na cidade 
de João Pessoa/PB

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001515/TEC/LP-1511, 
para Construção da Coberta, Fechamento e Vestiários da Quadra da Unidade de Internação, no 
bairro Jardim Brasília, na cidade de Sousa/PB.

 A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001508/TEC/LP-1504, para 
Construção de Estádio de Futebol, no bairro do Centro, na cidade de São João do Rio do Peixe/PB

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001509/TEC/LP-1505, 
para Construção de Ginásio na EEEFM Indígena Pedro Poti, na Zona Rural, na cidade de Baía 
da Traição/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001510/TEC/LP-1506, 
para Reforma da Cadeia Pública, na cidade de Gurinhém/PB.

 
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 

CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001511/TEC/LP-1507, para 
Construção de Guarita na Sede da SUPLAN, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001512/TEC/LP-1508, 
para Reforma e Ampliação da EEEFM Padre Emídio Viana Correia, no bairro Catolé, na cidade 
de Campina Grande/PB.

 
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/

PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001513/TEC/LP-1509, 
para Reforma e Ampliação do Prédio do Antigo Bom Pastor, no bairro Jaguaribe, na cidade de 
João Pessoa/PB.

 
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/

PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-001514/TEC/LP-1510, 
para Reforma e Ampliação da Rede de Frios da Secretaria Estadual de Saúde, no bairro do Centro, 
na cidade de João Pessoa/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 612/2013, em João Pessoa, 11 de 
março de 2013, Prazo: 333 dias. Para a atividade de: Drenagem e Pavimentação de Diversas Vias 
Urbanas nos bairros do Bessa, Castelo Branco II, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Jardim Luna, 
Jardim Planalto, Monsenhor Magno, Conjunto Boa Vista, Citex, Gauchinha I e II, José Américo, 
Funcionários II, Colibris, Geisel, Cidade Verde, Cepol e Lot. Frei Damião, todos na cidade de João 
Pessoa/PB. Processo nº 2013-000767/TEC/LI-1957. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
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 25/03/2013, 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, 14 de Março de 2013.

MARIA JOSÉ BARBOSA – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2013
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que Chamada Pública nº 001/2013, para Aquisição 
de gêneros alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores 
Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agriculto-
res Familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 
foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma republicada com 
abertura para as 14h00min do dia 03/04/2013 (horário local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 15 de fevereiro de 2013.
Francisca Costa Macedo – Presidenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2013
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 004/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é os Serviços de Fornecimento de 
Refeições. Data de abertura: 28/03/2013 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à 
Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3345-1072 / 3345-1075

Caturité, 15 de março de 2013.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2013
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 005/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PAES 
E PRODUTOS DE PANIFICADORA. Data de abertura: 28/03/2013 às 11h30min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075

Caturité, 15 de março de 2013.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

Os estudantes do curso de 
Agroecologia da Escola destaca-
ram as informações repassadas 
pelos técnicos. A participação dos 
estudantes foi articulada pelo 
escritório da Emater em Areal, 
onde duas alunas são estagiárias. 

As próximas atividades do Dia 
de Campo acontecem no dia 21 
(Esperança e Alagoa Nova), ain-
da vão ocorrer ações em Puxina-
nã, Pilões, Algodão de Jandaíra 
e Remígio. As datas estão sendo 
definidas.
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Pela cidade

Em pesquisa recente com 2300 gerentes de uma 
empresa com 14 mil funcionários ao redor do globo 
descobriu que esses gestores recebem mais de 260 mil 
e-mails por mês, apenas nas trocas de mensagens feitas 
entre eles. E, mesmo assim, os e-mails não interromperam 
o fluxo interminável de reuniões que representa um 
gargalo na administração de tempo dos executivos. 

l NA PreNsA e NA PressA 
O Sintab continua na pressão para uma greve no 

setor da educação do município de Campina Grande. 
Segundo o sindicato até o momento a Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Campina Grande não quitou 
as reivindicações de todos os servidores da pasta, 
professores, gestores, auxiliares de serviços gerais, 
porteiros, merendeiras, funcionários de secretaria 
escolar e vigias do município.

l CIeNte e CoNsCIeNte 
Segundo a Secretaria de Educação do município, em 

pouco mais de dois meses de gestão a atual administração 
já concedeu reajustes e resolveu assuntos, todos deixados 
pela gestão passada. “Foram muitos os problemas deixados 
e não tivemos transição. No serviço público não basta só ter 
a vontade, o dinheiro é preciso também respeitar os trâmites 
burocráticos e tenho certeza que a maioria reconhece o 
esforço da nova gestão”, disse Verônica Bezerra, secretária de 
educação.

Com Dilma  
Professores de educação básica com formação em Nível 

médio terão seis anos de prazo para concluir o curso de 
licenciatura de graduação plena, contados a partir de sua posse 
no cargo de docente na rede pública. A regra é estabelecida 
pelo substitutivo do Senado ao projeto de lei 5395/2009, 
aprovado pela Câmara dos Deputados. O projeto original era 
de autoria do Executivo. A matéria segue, agora, para sanção 
presidencial.

“No outro lado”
O vereador Olímpio Oliveira, líder do PMDB, está 

cobrando do prefeito Romero Rodrigues a nomeação do 
coordenador da Guarda Civil Municipal e a aquisição de 
armas, viaturas e demais equipamentos que permitam 
o bom e regular desempenho dos profissionais de 
segurança lotados na referida instituição. 

Ano passado
Na gestão passada a Guarda Civil foi implantada 

sem nenhuma estrutura básica e terminou o ano com 
dificuldades como instalação, equipamentos e até um 
veículo de deslocamento locado foi recolhido por falta de 
pagamento. A Guarda Civil de Campina Grande ressurgiu 
sem armamento, viaturas e demais equipamentos para 
o bom desempenho da função por parte dos guardas 
municipais.

recompensa
Empresários, que optaram em não se identificarem, 

estarão pagando a quantia de R$ 20 mil a quem ajudar 
nos casos referentes ao desaparecimento das jovens 
Rebeca Cristina e Fernanda Ellen. O secretário de 
Segurança Pública da Paraíba, Cláudio Lima, informou que 
o valor apenas será repassado após a confirmação das 
informações para a elucidação dos casos. Os informantes 
podem ligar para os telefones 197 e (83) 3213-9003..

Lotação
As vagas na rede hoteleira de Campina Grande devem 

esgotar hoje. O motivo é a final da Copa do Nordeste, 
que acontece amanhã, às 16h, no Estádio Amigão, entre 
Campina Grande. Aproveitando o momento, o prefeito 
Romero Rodrigues (PSDB) participou ontem, ao vivo, 
da programação do Esporte Interativo, canal que tem os 
direitos de transmissão do Nordestão. “Todos serão muito 
bem recebidos”, garantiu.

Luto 
Mais um jovem foi vítima de conflitos entre torcidas 

organizadas. Dessa vez, o presidente da Torcida Organizada 
Jovem do Galo (TJG) foi o alvo. O site oficial do time do Galo 
Futebol Clube, publicou uma nota lamentando o ocorrido 
e os pêsames aos amigos e familiares do rapaz assassinado 
conhecido como Waguinho.

tecnologia improdutiva

Renúncia de curso chega a 651 na UFCG 
vestIbuLAr 2013.1

A renúncia para os candi-
datos sem interesse na 
matrícula terminam dia 18

Até o meio dia de ontem, 
651 candidatos aprovados no 
vestibular 2013.1 da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), haviam opta-
do pela renúncia do curso. As 
renúncias para os candidatos 
que não têm interesse em se 
matricular para o primeiro 
semestre do ano letivo pode-

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de março de 2013
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rão ser realizadas até a pró-
xima segunda-feira (18). De 
acordo com a assessoria da 
UFCG, a medida visa otimizar 
o processo de cadastramento, 
diminuindo o número de cha-
madas, e também que vagas 
fiquem ociosas por conta de 
prazos do calendário letivo.

A Comissão de Proces-
sos Vestibulares (Comprov) 
convocou candidatos dentro 
do limite de cinco vezes o 
número de vagas oferecidas 
por cada curso, totalizando 
13.658 candidatos aptos a 
realizar a renúncia. Até agora, 

651 candidatos se manifesta-
ram, renunciando o direito à 
vaga obtida na universidade.

Os candidatos que pre-
tendem formalizar a renúncia 
devem acessar o site www.
comprov.ufcg.edu.br e seguir 
os passos indicados pelo sis-
tema. O candidato que não se 
manifestar quanto à renún-
cia estará automaticamente 
concorrendo à classificação 
nas vagas ofertadas para seu 
curso. A relação destes classi-
ficados será divulgada no dia 
22 de março, com o cadastra-
mento acontecendo nos dias 

2 e 3 de abril, das 8h às 11h e 
das 14h às 17h.

O não comparecimento 
ao ato do cadastramento ou 
a não apresentação da docu-
mentação exigida implicará 
na perda do direito aos resul-
tados da classificação. É veda-
do ao aluno manter vínculo 
simultâneo com dois ou mais 
cursos em instituição de En-
sino Superior pública. No dia 
10 de abril, havendo vagas re-
manescentes, a Comprov pu-
blicará nova convocação para 
cadastramento nos dias 16 e 
17 de abril.

Mais da metade dos ingressos foram vendidos
CAMPINeNse e AsA

O clima da final da Copa 
do Nordeste tomou conta de 
Campina Grande. Desde a tar-
de de quinta-feira, quando foi 
iniciada a comercialização dos 
ingressos para a decisão entre 
Campinense e ASA de Arapira-
ca, a fila no principal ponto de 
venda não diminui.

A antiga lojinha, onde hoje 
funciona a secretaria do clu-
be, localizada na Rua marquês 
do Herval, centro de Campina 
Grande, esteve tomada pela 
torcida rubro-negra. Durante 
alguns momentos da manhã 
de ontem, a fila chegou até o 
final da rua, estendendo-se por 
vários metros até da Avenida 
Floriano Peixoto.

Uma viatura da Polícia Mi-
litar permaneceu no local para 
evitar tumultos de maiores 
proporções.

No final da tarde de on-
tem, o presidente do Campi-
nense, William Simões, revelou 
que mais de 11 mil ingressos 
foram vendidos. A expectativa 
é que até o final do dia, atinja-
-se a marca de 17 mil torcedo-
res com entrada na mão.

Os ingressos à venda 
chegam a 19.700, conforme 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) assinado entre 
Ministério Público, Campinen-
se, Polícia militar e Corpo de 
Bombeiros.

 O número diz respeito à 
capacidade máxima atual do 
Estádio Amigão, palco da final 
de domingo.

Ainda conforme William 
Simões, a diretoria rubro-negra 
separou um lote de ingressos 
para serem colocados à venda 
nas bilheterias do Amigão.

“Existem aqueles torce-
dores de outras cidades que 
só poderão estar em Cam-
pina Grande no dia do jogo, 
então queremos tranquilizá-
-los. Todos terão a mesma 
oportunidade para comprar o 
ingresso. Mas infelizmente os 
raposeiros precisam entender 
que por conta da limitação da 
capacidade do estádio, alguns 
vão ter que assistir pela TV”, 
comentou.

Torcedores da Raposa formaram ontem uma longa filla para conseguir comprar o acesso ao Amigão 

Foto: DIVULGAÇÃo

os ingressos à 
venda chegam a 
19.700, conforme 
termo de 
Ajustamento 
de Conduta 
assinado entre 
MP, PM e o clube



PB é destaque em assistência social
pesquisa ibge

Estudo revela que o
setor está “robusto”
e “bem estruturado”

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de março de 2013

governo fortalece
políticas públicas
para as mulheres
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O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou, ontem, a 
Pesquisa de Informações 
Básicas Estaduais (Estadic) 
2012, que traz informações 
sobre as gestões estaduais 
a partir da coleta de dados 
sobre vários temas, entre 
os quais a Paraíba se desta-
cou na política de assistên-
cia social e na realização de 
concursos públicos para a 
administração direta. A con-
vite do IBGE, o Governo do 
Estado, por meio da secretá-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Humano (Sedh), Apa-
recida Ramos, participou do 
lançamento desta primeira 
edição da pesquisa, no Rio 
de Janeiro.

O supervisor do levan-
tamento dos dados na Pa-
raíba, José Pereira Araújo, 
informou que esta é a pri-
meira vez que a pesquisa é 
realizada no âmbito dos go-
vernos estaduais. Para ele, 
os dados são de “alta impor-
tância” porque cada gestor 
terá oportunidade de avaliar 
seus instrumentos e nível de 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

administração, bem como fa-
zer comparativos com outros 
estados. 

Entre os dados levan-
tados nos registros admi-
nistrativos relativos ao ano 
de 2012, Pereira destacou a 
política de assistência social 
desenvolvida na Paraíba. Se-
gundo ele, o setor está bem 
estruturado. “O trabalho é 
bastante robusto e quando 
analisamos os instrumentos 
de gestão apontam para um 
trabalho bem estruturado”, 
enfatizou.

A secretária Aparecida 
Ramos disse que conside-
ra um avanço os resultados 
mostrados na Estadic no se-
tor de assistência social. Para 
ela, os dados retratam a ges-
tão e ampliação dos serviços 
no setor, mas observou que 
ainda existem enormes de-
safios pela frente que exigem 
uma solução a médio prazo, 
em especial na área de direi-
tos humanos e na questão re-
lativa aos servidores da área, 
cuja maioria é de cargos co-
missionados.

“Considerando as condi-
ções adversas em que encon-
tramos a Secretaria, os resul-
tados significam um avanço. 
Estou muito feliz com esses 
resultados porque nos dão a 
certeza de que o esforço de 
um trabalho consistente se 
reverte em bons indicado-
res”, comentou.

No âmbito dos recursos 
humanos, os dados revelam 
que 2,3% da população parai-
bana em 2012 estavam em-
pregados nas administrações 
direta ou indireta, num total 
de  87.694 pessoas. Os maiores 
percentuais de pessoas ocu-
padas em relação à população 
residente foram verificados 
no Distrito Federal, com 5,0%; 
e nos Estados do Acre, com 
4,9%, e Amapá, com 4,3%. Em 

contrapartida, os menores per-
centuais se encontravam nos 
estados do Ceará, com 0,7%, e 
da Bahia, com 0,9%.

Conforme a pesquisa, a 
maioria dos servidores es-
taduais é estatutária, con-
tabilizando 44.276 pessoas, 
representando 58,8% do to-
tal. A segunda maior modali-
dade contratual é de pessoal 
sem vínculo permanente, 
correspondendo a 35,7%, ou 

seja, 26.892 pessoas. 
Com relação aos níveis de 

escolarização do pessoal ocu-
pado na administração direta, 
os dados indicaram que, no 
Estado, 29,5% deste contin-
gente apresentava nível supe-
rior ou pós-graduação, totali-
zando 22.229 pessoas; outros 
67,4%, com nível fundamental 
e médio, com 50.810 pessoas. 
Enquanto isso, 2.247 pessoas 
não tinham instrução.

A Paraíba está entre os 18 
estados que oferecem serviços 
socioassistenciais, inclusive 
de proteção social especial (de 
caráter protetivo, destinados 
às famílias e indivíduos em 
situação de risco pessoal ou 
social, cujos direitos tenham 
sido violados ou ameaçados). 
A pesquisa destaca ainda que 
a gestora da assistência social 
tem como formação o curso 
de assistente social, com mes-
trado e doutorado.

No Estado, existem 20 
Centros de Referência Especia-
lizados da Assistência Social 
(Creas), que atendem juntos a 
153 municípios paraibanos a 
toda vítima de direito violado. 
Em cada Creas o usuário conta 
com uma equipe multiprofis-
sional formada por assistente 
social, psicólogo, advogado e 
educador social.  

O lazer e a qualificação 
para as pessoas também fa-
zem parte das ações da Se-
cretaria por meio dos 16 Cen-
tros Sociais Urbanos (CSUs) 
que existem nos municípios 
de João Pessoa (4), Campina 
Grande (2), Santa Rita, Sapé, 
Guarabira, Itabaiana, Areia, 
Esperança, Sousa, Cajazeiras, 
Patos e Catolé do Rocha.

O idoso também merece 
atenção especial da equipe de 
assistentes sociais da Secreta-
ria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano. Os grupos da 
terceira idade que existem nos 
16 CSUs, no Centro de Ativida-
des e Lazer do Aposentado e 
Pensionista Padre Juarez Be-
nício (Cejube) e no Centro de 
Convivência do Idoso (Castelo 
Branco) estão tendo acompa-
nhamento de assistente social, 
psicólogo, educador físico e fi-

Estado gera 87,6 mil empregos

Serviços socioassistenciais

Atendimento
às mulheres

A Paraíba está entre os 
15 estados que oferecem 
estruturas de atendimento 
exclusivo para mulheres, a 
exemplo da casa-abrigo para 
mulheres em situação de 
violência, mantida exclusiva-
mente pelo Estado, que tam-
bém é um dos 13 estados  que 
possuem os centros de refe-
rência de atendimento exclu-
sivo para mulheres. De acor-
do com a pesquisa, a Paraíba 
possuía nove delegacias de 
polícias especializadas para a 
mulher, dois presídios femini-
nos, e dois juizados especiais 
de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher.

Entre as ações do Gover-
no do Estado em prol da mu-
lher paraibana destacam-se:

sioterapeuta. Já os idosos que 
vivem em Instituições de Lon-
ga Permanência (Ilpis) vêm 
sendo acompanhados por 
meio de parceria com o Minis-
tério Público. 

Na área de Segurança 
Alimentar, o Governo do Esta-
do desenvolve o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
que beneficia o pequeno agri-
cultor, adquirindo toda a pro-
dução do homem do campo e 
distribuindo o material com 
instituições públicas que reali-
zam ações sociais. Já os restau-
rantes populares representam 
economia e alimentação ba-
lanceada para os usuários, for-
necendo diariamente 2,5 mil 
refeições. Por meio da Sedh 
são mantido em funcionamen-
to os restaurantes de João Pes-
soa (Mangabeira), Santa Rita, 
Campina Grande e Patos. 

A Sedh também desen-
volve o programa Comuni-

dade Tradicional que benefi-
cia comunidades indígenas, 
negras e quilombolas totali-
zando mais de 300 famílias 
envolvidas; as Casas da Ci-
dadania, que oferecem aten-
dimento na expedição de 
documentos, Cagepa, Detran, 
telefonia, Judiciário, entre 
outros; e o Sine, que, além de 
encaminhar pessoas para o 
mercado de trabalho, oferece 
cursos de capacitação. 

A gestão estadual da po-
lítica de direitos humanos, no 
entanto, segundo a pesquisa 
Estadic, é exercida de forma 
integrada com outras secre-
tarias e o Estado não possui 
plano e nem recursos para 
atender a área. O mesmo ocor-
re com a gestão de política de 
gênero, que não é exercida por 
uma secretaria específica. No 
caso, a política de gênero é tra-
tada na Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana.

Para a secretária de Desenvolvimento Humano, Aparecida Ramos, os dados retratam a gestão e ampliação dos serviços no setor

A Estadic traz in-
formações sobre as 
gestões estaduais a 
partir da coleta de da-
dos sobre temas, como 
recursos humanos, con-
selhos e fundos esta-
duais, política de gêne-
ro, direitos humanos, 
segurança alimentar e 
nutricional e inclusão 
produtiva, com base 
nos registros e infor-
mações fornecidos pe-
los gestores estaduais 
de todos os estados da 
Federação e do Distrito 
Federal.

A pesquisa apurou 
que a maior parte dos 
estados realizou con-
cursos públicos para o 
provimento de cargos 
ou funções em suas 
administrações diretas, 
entre os quais se desta-
ca a Paraíba. Conforme 
dados da Secretaria de 
Estado da Administra-
ção, no ano passado, 
o Governo do Estado 
promoveu concurso pú-
blico para o preenchi-
mento de 5.379 vagas 
em quatro concursos 
públicos, dos quais dois 
ainda estão em anda-
mento – Detran e Co-
data.

Para o concurso do 
Detran são ofertadas 
108 vagas, sendo 18 
para cargos de Ensino 
Superior e 90 para car-
gos de Ensino Médio, 
enquanto a Codata 
oferece 91 oportunida-
des de emprego, sendo 
58 vagas para cargos 

de nível superior e 33 
vagas para cargos de 
nível médio.

Para o cargo de 
nível técnico foram 
oferecidas 3.180 vagas 
para pessoas com nível 
Ensino Médio ou Téc-
nico equivalente com-
pleto. Os classificados 
já foram nomeados e 
designados para diver-
sos órgãos do Estado, 
sendo que a maior par-
te foi para a Secretaria 
de Estado da Educação.

Ainda em 2012, o 
Governo do Estado rea-
lizou concurso público 
para o Magistério, o se-
gundo na atual gestão. 
Foram oferecidas 2 mil 
vagas para professor de 
Educação Básica 3, dis-
tribuídas nas disciplinas 
de Língua Portuguesa, 
Matemática, Artes, His-
tória, Geografia, Bio-
logia, Química, Física e 
Educação Física. Todos 
já foram empossados e 
estão em sala de aula.

Coleta de dados

Pesquisa
apurou que a 
maior parte
dos estados 
realizou
concursos 
públicos no 
último ano

Nas Casas da Cidadania, população tem acesso a vários serviços
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  l Casa abrigo aryane Thais
Atende mulheres com a ajuda 
de uma equipe formada por 
assistente social, psicóloga, 
advogada, pedagoga e auxi-
liar de enfermagem. Para lá 
são encaminhadas as mulhe-
res vítimas de violência que 
estão sob ameaça de morte.

l portal da Violência 
contra a Mulher

O portal www.violenciacon-
tramulher.pg.gov.br é uma 
importante ferramenta de di-
vulgação das políticas públicas 
de proteção à mulher.

l empreender Mulher – pb
Linha de crédito exclusiva 
para mulheres visando dar 
oportunidades, principalmen-
te, às mulheres em situação de 
violência e de vulnerabilidade 
social.  No seu lançamento, no 
ano passado, foram destina-
dos R$ 2 milhões.

l Centro estadual de Referên-
cia da Mulher Fátima Lopes

Inaugurado em novembro 
do ano passado em Campina 
Grande. O serviço já atendeu 
32 mulheres de 14 cidades da 
região da Borborema.

  l Disque Denúncia 197
Serviço gratuito usado como 
ferramenta de combate à vio-
lência contra a mulher. Funcio-
na 24 horas e o denunciante 
não precisa se identificar.

serviços



Ricardo defende redução de 33% 
da dívida dos estados com a União
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GERAL

Ele diz que encontro de
governadores com Renan e 
Henriques Alves foi positivo

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O governador Ricardo 
Coutinho fez uma avaliação 
positiva do encontro dos go-
vernadores com os presiden-
tes da Câmara Federal, Henri-
que Alves e do Senado, Renan 
Calheiros, realizada na última 
quinta-feira (13), em Brasília. 
“Foi um encontro positivo, 
onde os governadores do país 
construíram uma agenda em 
comum, baseada em quatro 
pontos importantes que serão 
votados pelo Congresso, como 
a dívida dos estados, uma 
nova partilha do FPE e o fim 
da cobrança do Pasep”, disse.  

Ricardo Coutinho defen-
deu um novo Pacto Federativo 
que ofereça melhores condi-

Jaguaribe: um rio 
pede socorro

Coisa grave

É grave a situação dos municípios do Vale do Sabugi, na Paraíba, 
por conta da crise de abastecimento de água de beber. Vejam o que diz 
o jornalista e professor Ronaldo Magela, que é da região:

“Há comunidades em Santa Luzia, como o bairro Frei Damião, que 
os moradores reclamam da falta de água há oito dias, dizem que nesse 
período nenhuma gota apareceu nas torneiras. Ainda na mesma cidade 
já há condomínio perfurando poços para consumo, uma vez que a água 
da Cagepa não está mais chegando.

O problema do Vale do Sabugi, das cidades de São Mamede, 
Santa Luzia, São José do Sabugi e Várzea, é que no momento, todas as 
cidades, com exceção de São Mamede, já perderam os seus mananciais, 
e contam agora apenas com a água da Adutora Coresma-Sabugi, mas 
como tais cidades estão no ponto final da adutora sempre sofrem 
quando há qualquer problema na distribuição de água.

Pior situação é da cidade do Junco do Seridó, que não recebe 
água de nenhuma adutora, e há mais de um de ano que o açude da 
cidade secou completamente”.

E a tendência é piorar se não chover.

Os grandes aglomerados urbanos são inevitáveis 
nos dias atuais em todas as regiões do país e provocam 
estragos enormes ao meio ambiente, transformando 
recursos naturais, como os rios, por exemplo, em 
esgotos a céu aberto. 

Vejam um exemplo que temos em João Pessoa, 
onde o Rio Jaguaribe agoniza em meio a casebres, 
tulhas de lixo, esgotos que são derramados em seu 
leito, e tantas outras agressões. Dele, a única parte 
saudável é a que corta o Jardim Botânico da cidade. O 
resto é esgoto. 

Antes do crescimento exagerado da cidade, 
o Rio Jaguaribe fazia a festa de muitos em todo o 
seu percurso até o mar. A cidade foi crescendo, as 
margens do rio foram sendo invadidas, seu leito 
virou depósito de lixo e tudo o mais que não presta e 
hoje ele é o que é. 

Mas de quem é a culpa pela morte do Rio 
Jaguaribe? Da população e do poder público. A 
população tem culpa porque transforma o leito do 
rio em depósito de lixo, tudo que é imprestável em 
casa acaba sendo jogado ali de forma irresponsável e 
condenável. 

O poder público tem culpa porque até hoje não foi 
capaz de elaborar um projeto de urbanização do Rio 
Jaguaribe que lhe desse a função de rio em benefício 
da população. Pelo contrário. Órgãos do poder público 
acabam ajudando a poluir o rio. 

Os esgotos de muitas casas, que deveriam ser 
jogados na rede coletora, acabam indo cair no leito do 
rio, matando a pouca vida que ainda resta ali. Ninguém 
foi capaz de resolver essa questão.

Quando vereadora em João Pessoa, Dona Creuza 
Pires tinha um projeto de urbanização do Jaguaribe. 
Ela pensava em transformar suas margens em praças, 
parques, quadras esportivas e hortas comunitárias à 
disposição da população. 

Dona Creuza bateu de porta em porta e não 
encontrou apoio para o seu projeto. Hoje o rio míngua 
dia após dia, sua morte é gradual e dentro de pouco 
tempo terá desaparecido totalmente, sem que ninguém 
reclame. 

Cuidar de um bem natural é dever de todo 
cidadão.

Por que não foram?

O senador Humberto Costa passou ontem por João Pessoa e fez 
evento pela passagem dos 10 anos que o PT está no poder no Brasil. O 
curioso é que nenhum deputado ou vereador compareceu ao evento. Ou os 
parlamentares do PT dão pouca importância ao fato do partido estar no 
poder há 10 anos ou não foram convidados. 

Mas todos notaram a ausência dos parlamentares do PT durante a 
presença de Humberto Costa. 

O que terá havido?

ções para Estados e municí-
pios. “Defendemos a redução 
de 33% da dívida dos estados 
para com a União, que é uma 
relação pior do que se fosse em 
relação com qualquer institui-
ção privada”. Ricardo defendeu 
uma emenda ao projeto de lei 
complementar (PLP 238), em 
tramitação na Câmara, que 
corrige as dívidas dos estados 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
mais juros de 4% ao ano. Atu-
almente, o saldo devedor dos 
estados e municípios é atuali-
zado pelo Índice Geral de Pre-
ços (IGP-DI), mais juros de 6% 
a 9%. “Isso precisa mudar por-
que os Estados estão sufocados 
sem recursos para o custeio”.

O segundo ponto apre-
sentado pelos governadores 
é a mudança na base do FPE, 
que em 1988 correspondia 

a 77% da receita da União e 
hoje representa apenas 45% 
referentes ao IPI e Imposto 
de Renda. “Isso significa que a 
União, ao longo dos anos, ficou 
mais rica e os estados e mu-
nicípios mais pobres, mesmo 
assumindo mais serviços”.

A terceira reivindicação 
dos governadores aos con-
gressistas foi que qualquer 
PEC que crie despesas venha 
com a fonte específica. O últi-
mo ponto foi a solicitação do 
fim da tributação do Pasep de 
1% por parte da União para 
estados e municípios. “Enten-
demos que  não parece justo 
um ente público tributar ou-
tro”, opinou Ricardo.  

Na avaliação de Ricardo 
Coutinho todos esses pontos 
devem ser conquistados na base 
do acordo. “Essa situação não é 
culpa do presidente A ou B, mas 

de um processo que foi sendo es-
tabelecido ao longo do tempo e 
que precisa ser recuperado para 
que estados e municípios pos-
sam viver melhor e fazer mais e 
melhor”, finalizou Ricardo.     

Rayalties
Em relação à distribuição 

dos royalties para os estados 
não confrontantes, Ricardo de-
fendeu a proposta feita pelos 
estados que garantiria, junto 
ao Governo Federal, o inves-
timento de R$ 2 bilhões para 
os estados não produtores e 
manteria os contratos assina-
dos em 2012. “O Congresso já 
definiu essa questão, que é a 
derrubada do veto ao projeto 
que estabelece a partilha entre 
todos os estados. Caberá aos 
estados confrontantes e o Go-
verno Federal aceitar ou não 
essa proposta”, finalizou. 

 

Após dois anos de ba-
talha jurídica, Carlos Dunga 
(PTB) finalmente assumiu o 
mandato de deputado estadu-
al na Assembleia Legislativa 
da Paraíba. À tarde, entretan-
to, o juiz eleitoral Márcio Ac-
cioly anulou a posse. Ele aca-
tou recurso dos advogados de 
Genival Matias (PTdoB), que 
precisou deixar a cadeira na 
Assembleia depois de conclu-
ída a retotalização dos votos, 
feita pelo Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB), que mudou o coeficiente 
eleitoral das eleições estadu-
ais de 2010. 

A dança das cadeiras na 
Assembleia é decorrente da 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que validou 
os votos obtidos por Osvaldo 
Venâncio dos Santos (Bado), 
ex-prefeito de Cuité, que foi 
candidato a deputado esta-
dual em 2010 pela coligação 
PSL/PR. 

O Sebrae e o TCE irão reu-
nir os prefeitos dos municípios 
paraibanos para discutir a legis-
lação que beneficia os pequenos 
negócios, a partir de segunda-
-feira. A chamada Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa (Lei 
123/2006) incentiva o empre-
endedorismo, favorece a parti-

cipação das MPE nas licitações 
públicas, facilita a formalização 
de trabalhadores por conta pró-
pria e estimula o associativismo 
e exportações. 

Na Paraíba, dos 223 muni-
cípios, apenas 15 implementa-
ram a Lei Geral, mas 122 regula-
mentaram a legislação.

Começa na próxima 
segunda-feira (18) a 2ª edi-
ção do Programa Fortale-
cimento da Gestão Pública 
que a Controladoria Geral 
da União (CGU) realiza em 
março no interior da Paraí-
ba, com apoio do Fórum Pa-
raibano de Combate à Cor-
rupção (Focco/PB). Desta 
vez o evento mobilizará 12 
municípios da região de Pe-
dro Régis (PB) e ocorrerá no 
período de 18 a 21 de março 
de 2013. Na oportunidade 
serão capacitados cerca de 
120 servidores municipais. 
Na 1ª edição foram capacita-
dos servidores de 13 municí-
pios da região de São José do 
Sabugi PB).

A abertura do evento 
será na Câmara de Vereado-
res de Pedro Régis, às 14h30, 
em cerimônia  aberta à po-
pulação. Foram convidados 
para participar dessa edição 

técnicos das prefeituras de 
Pedro Régis (sede do even-
to),  Duas Estradas, Itaporo-
roca, Lagoa de Dentro, Ma-
taraca, Serra da Raiz, Curral 
de Cima, Guarabira, Jacaraú, 
Mamanguape, Pirpirituba e 
Sertãozinho.

O Programa Fortaleci-
mento da Gestão Pública, da 
CGU, tem por objetivo contri-
buir para a boa e regular apli-
cação dos recursos públicos 
por meio de ações que con-
tribuem ao aperfeiçoamen-
to da atuação dos gestores 
públicos. Serão abordados 
temas como Licitação e Con-
tratos, Convênios, Controle 
Interno, Direito à Informação 
e as regras dos Programas de 
Assistência Social, Saúde e 
Educação.

Demais informações po-
derão ser obtidas pelo telefo-
ne (83) 3244-2421 ou pelo e-
-mail: nap-cgupb@cgu.gov.br.

Bado teve o registro de 
candidatura impugnado pela 
Justiça Eleitoral, com base 
na Lei da Ficha Limpa. Com a 
mudança no coeficiente elei-
toral, a coligação do PTdoB, 
que conseguiu eleger Genival 
Mathias, perdeu a vaga para 
Carlos Dunga, da coligação 
PTB/PP.

A posse de Dunga acon-
teceu ontem de manhã numa 
solenidade realizada no ga-

binete do deputado Ricardo 
Marcelo (PEN), presidente da 
Casa.  À noite, a Assembleia 
Legislativa informou em nota 
que ainda não tinha sido no-
tificada a respeito da decisão 
da Justiça. Dunga declarou à 
imprensa que pretende re-
correr.

Após a posse na Assem-
bleia, Carlos Dunga falou com 
jornalistas e disse que sua 
principal bandeira de luta 

será a defesa do homem do 
campo, atuando “fortemente 
para combater os efeitos da 
estiagem no Semiárido pa-
raibano”. E ressaltou que não 
medirá esforços na luta por 
melhores condições de vida 
para os paraibanos atingidos 
pela seca.

Dunga, que já foi presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva e deputado federal, tem 
grande experiência no Legis-
lativo. Chega mais uma vez à 
Casa de Epitácio Pessoa, onde 
já atuou durante 16 anos, 
com 18.841 votos obtidos na 
eleição de 2010.

A respeito do seu posi-
cionamento político na As-
sembleia, o deputado Carlos 
Dunga tem dito que deve con-
versar com o governador Ri-
cardo Coutinho (PSB). E já se 
disse disposto a ficar na base 
aliada do governo. Na elei-
ção de 2010, Dunga apoiou a 
candidatura do PSB ao Gover-
no do Estado e que, por isso, 
considera natural manter-se 
aliado ao governador.

Juiz anula posse de Carlos Dunga
AssEmbLEiA LEGisLAtivA

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com 

Carlos Dunga assinou o termo de posse ontem pela manhã

Fortalecimento da gestão 
mobiliza 12 municípios

TCE e Sebrae vão reunir 
prefeitos em João Pessoa

NOvA EDiÇÃO

Foto: Acessoria/ALPB
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(Instituída pelo Ato Governamental nº 2189/2012) 

 
 

 
Av.: Dom Pedro I, 178, Centro – João Pessoa/PB – Cep 58013-020 

Fone: 3214-3472 / Fax: 3214-3474 
Email: celpac_2012@hotmail.com 

 

 

AVISO 
 
RDC PRESENCIAL CEL/PAC Nº 03/2013 ( REGISTRO CGE Nº 13.00251-6/2013) -Processo 
SERHMACT nº 0171/2013 (PROCESSOS ANEXADOS: 0169/2013 e 0168/13) - OBJETO: 
Contratação das Obras de Implantação do Sistema Adutor de Congo/PB – 3ª Etapa (Sistema de 
Abastecimento d’água Integrado: Coxixola, Sucuru, Santo André, Pio X, Parari); do Sistema 
Adutor de Camalaú/PB (Sistema de Abastecimento d’água Integrado: Camalaú, São João do 
Tigre, Cacimbinha, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê);  e do Sistema Adutor de 
Boqueirão/PB (Sistema de Abastecimento d’água Integrado: Taboado de Baixo, Taboado de 
Cima, Sangradouro, Urubu, Vila Soares, Lajes, Marinho, Canudos, Barra de São Miguel, Riacho 
de Santo Antonio).  PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 01/04/2013. HORA: 
10:00 horas–horário local. LOCAL: SEOPAC/SALA DA CEL. ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 
178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. FONES: (83) 3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 
3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 15 de março de 2013. 

RICARDO BARBOSA 
Presidente da CEL/PAC 

 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação Nº 682/2013 em João Pessoa, 14 de Março de 2013 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Implantação do contorno rodoviário de Jacumã – ligação PB-18/PB-008  - Jacumã 
– Conde, com extensão de 4,6 km, contemplando terraplenagem, pavimentação, obras de contenção, 
drenagem, obras d’artes, sinalização, obras complementares, canteiro de obras e áreas de empréstimo 
(jazidas e saibreiras). Na(o) LIGAÇÃO PB-18/PB-008, JACUMÃ Município: CONDE UF: PB. Processo: 
2013-000846/TEC/LI-1966.
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PolíticasBRASIL

Novas regras foram pro-
mulgadas anteontem pela 
presidente Dilma Rousseff

Lei dos Royalties do Petróleo 
é publicada no Diário Oficial

Brasília – A Lei dos 
Royalties do Petróleo foi 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União, após pro-
mulgação anteontem pela 
presidente Dilma Rousseff. 
O texto aprovado por depu-
tados e senadores sobre as 
novas regras de distribuição 
dos royalties do petróleo teve 
origem no Senado e foi relata-
do pelo senador Vital do Rêgo 
(PMDB-PB). Na votação na 
Câmara, os deputados rejei-
taram substitutivo apresen-
tado pelo relator da matéria, 
deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP), e aprovaram o texto 
original do Senado. A propos-
ta recebeu então 142 vetos 
da presidente Dilma Rousse-
ff. Os vetos desagradaram os 
parlamentares dos estados 
não produtores de petróleo. 
Os 142 vetos presidenciais 
foram derrubados no último 
dia 7 em votação no Congres-

so Nacional e o texto voltou 
para a presidente, que teve 
prazo de 48 horas para pro-
mulgar a lei.

Com as novas regras, os 
estados produtores – Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e São 
Paulo – terão uma redução 
de 6,25 % de participação 
nos royalties e por isso vão 
entrar com uma ação dire-
ta de inconstitucionalidade 
(Adin) no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Segundo o go-
verno do Rio, maior produ-
tor brasileiro de petróleo, o 
Estado pode perder mais de 
R$ 3 bilhões em 2013 com a 
vigência das novas normas. 

O pagamento de royal-
ties efetuado pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) 
é mensal, com defasagem de 
dois meses entre extração e 
distribuição dos recursos. O 
pagamento de março é re-
ferente à extração efetuada 
em janeiro, por exemplo. 
A ANP decidiu então que o 
primeiro pagamento con-
forme a nova lei será em 
junho, referente à extração 
de abril, desde que não haja 
mudança na lei pelo STF.

Brasília – A ministra-
-chefe da Casa Civil, Gleisi Ho-
ffman, informou ontem que a 
Comissão Nacional de Autori-
dade dos Portos (Conaportos) 
vai definir as representações 
locais da comissão ainda em 
março. O objetivo da Cona-
portos é, fundamentalmente, 
integrar as atividades da Po-
lícia Federal, da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e da Receita Federal 
nos terminais marítimos. As 
comissões locais do Rio de Ja-
neiro, do Espírito Santo e de 
São Paulo já haviam sido insti-
tuídas pelo decreto de criação 
da Conaportos.

De acordo o decreto, as 
comissões locais serão inte-
gradas por representantes ti-
tulares e suplentes da Compa-
nhia Docas, do departamento 
de Polícia Federal do Ministé-
rio da Justiça, da Autoridade 
Marítima, da Receita Federal, 
da secretaria de Defesa Agro-

pecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), da Anvisa e 
da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq).

A Conaportos é uma com-
plementaridade à Medida 
Provisória (MP) 595/2012, 
em trâmite no Congresso. A 
ministra-chefe da Casa Civil 
disse que, assim que a MP for 
aprovada, a expectativa é de 
que o aporte de investimentos 
chegue a R$ 54,6 bilhões.

Na primeira reunião da 
comissão, em janeiro, foi dis-
cutido o funcionamento do 
projeto Porto sem Papel, cujo 
objetivo é tornar menos buro-
cráticos os procedimentos ad-
ministrativos nos portos, por 
meio da integração dos órgãos 
envolvidos e, assim, diminuir 
o tempo das operações portu-
árias.

Gleisi Hoffman informou 
que, antes de colocar em prá-
tica esse projeto, é necessário 
que as atividades dos órgãos 
que operam nos portos este-
jam em sintonia. “(O projeto) é 

baseado em uma experiência 
bem sucedida nos aeroportos, 
em que foram reunidos todos 
os agentes públicos que tinha 
atuação, mas não integração. 
Muitas vezes passageiros ou 
empresas apresentavam os 
documentos necessários de 
forma desordenada. Aconte-
ce a mesma coisa nos portos”, 
disse Gleisi, em entrevista ao 
programa Bom Dia, Ministro, 
produzido pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presi-
dência da República, em par-
ceria com a Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC).

A ministra também infor-
mou que o processo de me-
lhoria da logística integrada 
do país passa pela maior efici-
ência dos portos no Nordeste. 
“Não tem lógica que tenhamos 
um volume grande de produ-
ção agrícola do Nordeste e do 
Centro-Oeste descendo para 
os portos do Sul e do Sudeste. 
Por isso, nós temos filas em 
Santos e Paranaguá, porque 
não damos conta do cresci-
mento dessa produção”.

Conaportos terá representações 
locais definidas ainda este mês

Rio de Janeiro – O Institu-
to de Tecnologia em Fármacos 
(Farmanguinhos) da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai co-
meçar a produzir, daqui a três 
anos, o medicamento diclori-
drato de pramipexol, usado no 
tratamento do mal de Parkinson. 
O remédio, distribuído gratui-
tamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), precisa atualmen-
te ser importado do laboratório 
alemão Boehringer Ingelheim, 
pelo Brasil.

A produção do medicamen-
to no país será possível por meio 
de uma parceria de Farmangui-

nhos com a empresa da Alema-
nha, que transferirá tecnolo-
gia para o laboratório público 
brasileiro. A parceria ainda vai 
contar com o auxílio de um la-
boratório privado do Brasil, que 
será responsável por produzir o 
insumo ativo, ou seja, a maté-
ria-prima do remédio.

Farmanguinhos ficará res-
ponsável pela transformação 
do princípio ativo em comprimi-
dos. Daqui a três anos, o Brasil 
produzirá metade da demanda 
do medicamento. Em 2018, Far-
manguinhos e o laboratório pri-
vado poderão atender integral-
mente a demanda do SUS, não 
sendo mais necessário importar 
o remédio.

Segundo o diretor de Far-
manguinhos, Hayne Felipe da 
Silva, em cinco anos, a parceria 
permitirá uma economia de R$ 
90 milhões ao SUS. “No futuro, 
com a redução do custo, o Mi-
nistério (da Saúde) poderá am-
pliar o acesso (da população a 
medicamentos), aumentando 
a oferta desse próprio medica-
mento ou utilizando o recurso 
economizado para incluir novos 
medicamentos na lista e ofertá-
-los à população”, disse.

De acordo com Farmangui-
nhos, cerca de 20 mil pacientes 
são tratados com o dicloridrato 
de pramipexol, mas estima-se 
que 200 mil pessoas sofram de 
Parkinson no país. “Hoje há uma 

oferta por meio das secretarias 
estaduais. Provavelmente, pela 
limitação de recursos dos esta-
dos, devemos ter uma demanda 
não atendida nesse momento. 
Na medida em que isso se torna 
um produto mais barato e mais 
econômico, pode-se ampliar a 
oferta para os que não estão 
sendo atendidos hoje.”

Além da economia, a pro-
dução nacional do medicamen-
to também é importante, se-
gundo Hayne, para fortalecer 
a indústria farmacêutica nacio-
nal, que hoje importa 80% dos 
insumos ativos usados em seus 
medicamentos, e reduzir a de-
pendência do Brasil em relação 
à importação desses produtos.

Brasil vai produzir remédio contra a doença
MAL DE PARKINSON

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Gabriel Palma
Da Agência Brasil

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Brasília - Os gover-
nos do Rio de Janeiro e 
do Espírito Santo proto-
colaram ontem no Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) duas ações diretas 
de inconstitucionalidade 
(Adin) contra a lei que 
trata da nova distribui-
ção dos royalties do pe-
tróleo. A lei foi promul-
gada anteontem pela 
presidente Dilma Rous-
seff, após o Congresso 
Nacional ter derrubado 
os vetos presidenciais 
feitos por ela a parte do 
texto original.

Na votação da Câma-
ra, os deputados aprova-
ram o texto original do 
Senado, após a proposta 
ter recebido 142 vetos da 
presidente Dilma, o que 
desagradou parlamen-

tares dos estados não 
produtores de petróleo. 
Na semana passada, par-
lamentares dos dois esta-
dos entraram com man-
dados de segurança no 
STF, também na tentativa 
de reverter a derrubada 
dos vetos.

Segundo a lei, a 
União tem sua fatia 
nos royalties reduzida 
de 30% para 20%; os 
estados produtores, de 
26,25% para 20%; e mu-
nicípios que fazem divi-
sa com os produtores, de 
26,25% para 17%, che-
gando a 4% em 2020. 
Os municípios afetados 
pela exploração de pe-
tróleo sofrerão cortes de 
8,75% para 2%. Em con-
trapartida, o percentual 
a ser recebido pelos es-
tados e municípios não 
produtores saltará de 
8,75% para 40%.

Duas ações no STF

Ministra Gleisi Hoffman quer sintonia entre órgãos do governo que operam nos portos do país

FoTo: Elza Fiuza/ABr

Governo Federal
regulamenta 
a profissão de 
comerciário

Brasília – A profissão 
de comerciário foi regula-
mentada ontem a partir da 
publicação da Lei nº 12.790 
no Diário Oficial da União. 
O presidente do Sindicato 
dos Comerciários de São 
Paulo, Ricardo Patah, disse 
que 12 milhões de comer-
ciários brasileiros serão 
beneficiados, “ser comerci-
ário agora é profissão”, co-
memorou.

 A lei fixou a jornada de 
trabalho dos comerciários 
em oito horas diárias e 44 
semanais, limites que só po-
derão ser alterados em con-
venção ou acordo coletivo 
de trabalho. Serão também 
permitidas jornadas meno-
res, de seis horas, para tra-
balho realizado em turnos de 
revezamento, desde que não 
ocorram perdas na remune-
ração e que o empregado não 
seja utilizado em mais de um 
turno de trabalho. O piso sa-
larial será definido em con-
venção ou acordo coletivo de 
trabalho.

O Artigo 5º da Lei, que 
obriga todas as empresas a 
contribuir para entidades 
sindicais, foi vetado, bem 
como o que obriga o paga-
mento da taxa sindical por 
todos os comerciários, as-
sociados ou não. O dinheiro 
arrecadado seria repartido 
da seguinte forma: 5% para 
a confederação respectiva; 
15% para a federação res-
pectiva; 80% para o sindi-
cato ou, na falta dele, para a 
federação representativa da 
categoria econômica ou pro-
fissional.

O presidente do sindica-
to criticou o veto e disse que 
a categoria vai se mobilizar 
para derrubá-lo. “Acabou 
prevalecendo a visão das for-
ças que apostam no enfra-
quecimento do sindicalismo 
brasileiro como um todo. 
Nossa luta agora volta ao 
Congresso, para a derrubada 
do veto ou a definitiva regu-
lamentação das contribui-
ções sindicais obrigatórias”, 
disse Patah.

O projeto é de autoria 
do senador Paulo Paim (PT-
-RS), com substitutivo do 
senador Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES), e foi aprovado 
por unanimidade no Senado 
Federal em 20 de fevereiro, 
depois de percorrer os trâ-
mites do Congresso Nacio-
nal, com aprovação em três 
Comissões da Câmara dos 
Deputados. 

A lei fixou 
a jornada de 
trabalho dos 
comerciários 
em oito 
horas 
diárias e 44 
semanais
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Vaticano rebate acusações de que o 
papa ajudou a ditadura argentina

O Vaticano refutou on-
tem as acusações contra o 
papa Francisco da época em 
que Jorge Mario Bergoglio 
era diretor da Ordem Jesuí-
tica da Argentina durante 
a ditadura militar naquele 
país (1976-1983). 

O porta-voz do Vatica-
no, padre Federico Lom-
bardi, disse que as acusa-
ções, de que ele não teria 
tomado uma atitude para 
proteger dois sacerdotes 
jesuítas que foram seques-
trados durante o regime, 
são bastante conhecidas e 
fazem parte de uma “cam-
panha difamatória”.

“A Justiça argentina o 
interrogou várias vezes, 
mas nada foi imputado a 
ele”, afirmou Lombardi, que 
destacou ainda que existem 
várias declarações de tes-
temunhas que dizem que 
Bergoglio protegeu pessoas 
durante o regime militar.

 Segundo Lombardi, o 
argentino “fez muito para 
proteger o povo durante a 
ditadura” e, uma vez no car-
go de arcebispo de Buenos 
Aires, “pediu perdão para 
a Igreja por não ter feito o 

bastante durante o período”.  
“Isso nunca foi uma acusa-
ção concreta ou crível. Ele 
foi interrogado pela Justi-
ça argentina como alguém 
ciente da situação, mas nun-
ca como imputado de algo. 
Ele negou, de forma docu-
mentada, quaisquer acusa-
ções”, afirmou o Vaticano, 
em nota.

Testemunha
O arcebispo de Buenos 

Aires foi citado em três oca-
siões apenas como testemu-
nha, em julgamentos rela-
cionados com esse período. 
Em uma ocasião, pelo desa-
parecimento de um padre 
francês em 1976, durante a 
ditadura argentina; e em ou-
tra pelo roubo de filhos dos 
desaparecidos, que ele diz 
ter tido conhecimento ape-
nas após o retorno da demo-
cracia.

Os críticos de Bergo-
glio também afirmam que 
ele teve relação com a de-
tenção de dois missioná-
rios jesuítas, Orlando Yorio 
e Francisco Jalics, presos 
em 23 de março de 1976 e 
liberados cinco meses de-
pois. Eles foram torturados 
em um centro de detenção 
conhecido por sua cruel-
dade, a Escola Mecânica do 
Exército (Esma). Eles fo-

ram libertados cinco meses 
depois. 

Bergoglio sempre negou 
qualquer responsabilidade. 
Os dois missionários assu-
miram uma postura em opo-
sição à ditadura, enquanto 
ele, como diretor da Ordem 
Jesuítica da Argentina, ten-
tou manter a neutralidade 
política frente a expansão da 
Teologia da Libertação.

 “Fiz o que pude, com a 
idade e as poucas relações 
que tinha, para interceder 
a favor das pessoas seques-
tradas”, afirmou Jorge Ber-
goglio em um livro de entre-
vistas.

O jesuíta Franz Jalics, 
um dos padres sequestra-
dos, vive na Alemanha e está 
“em paz” com o papa Fran-
cisco, segundo fontes da 
ordem. Ele viajou há alguns 
anos a Buenos Aires, a con-
vite do arcebispado da capi-
tal argentina, e “abordou a 
questão”.

Horacio Verbitsky, au-
tor do livro “Jogo duplo, a 
Argentina católica e mili-
tar”, é um dos principais 
acusadores e diz ter conhe-
cimento de “cinco novos tes-
temunhos, que confirmam 
o papel de Bergoglio na re-
pressão militar dentro da 
Igreja Católica”.

Uma juíza francesa pe-

diu em 2011 uma audiência 
com o cardeal Bergoglio, 
no âmbito da investigação 
sobre o homicídio de um 
padre francês em 1976, du-
rante a ditadura argentina, 
mas Buenos Aires nunca 
respondeu favoravelmente, 
afirmou na última quinta-
feira a advogada da família 
do sacerdote.

“Certamente, este papa 
não é uma grande figura da 
defesa dos direitos huma-
nos, pelo contrário, é sus-
peito de não ter denuncia-
do os crimes da ditadura, 
de não ter pedido explica-
ções e, portanto, com seu 
silêncio, de ter acobertado 
estes atos”, considerou a 
advogada

Em 2007, um ex-cape-
lão da polícia, Cristian von 
Vernich, foi o primeiro pa-
dre argentino a ser conde-
nado à prisão perpétua. Ele 
foi considerado culpado por 
cumplicidade em sete mor-
tes, 31 casos de tortura e 42 
sequestros na província de 
Buenos Aires.

Lombardi enfatizou que 
o militante pelos direitos 
humanos e Prêmio Nobel 
da Paz de 1980, Adolfo Pé-
rez Esquivel, afirmou que o 
novo pontífice “não tem vín-
culo algum que o relacione 
com a ditadura”.

O pontífice foi denunciado 
de não proteger dois padres 
durante a repressão militar

Uma equipe de es-
pecialistas independen-
tes da Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
chega ao Brasil na próxi-
ma segunda-feira, para 
investigar denúncias de 
detenção arbitrária.

O grupo de traba-
lho do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas 
para os Direitos Huma-
nos vai analisar as ale-
gações de privação de 
liberdade. Eles vão visi-
tar prisões, delegacias, 
centros de detenção 
para migrantes e insti-
tuições psiquiátricas. 

A equipe da ONU 
vai passar pelas cida-
des de Campo Grande, 
Fortaleza, Rio de Ja-
neiro, São Paulo, além 
de Brasília.

O grupo ficará no 
Brasil por 10 dias, e o 
trabalho está sendo vis-
to como uma oportuni-

dade para um contato 
maior entre a ONU e 
autoridades dos Pode-
res Legislativo, Execu-
tivo e Judiciário, como 
também de organiza-
ções da sociedade civil.

 
Conclusões
O relator-chefe do 

grupo, que conta com 
cinco especialistas, é El 
Hadji Malick Sow, do 
Senegal. Os outros são 
do Chile, da Noruega, 
do Paquistão e da Ucrâ-
nia.

No dia 28 de mar-
ço, eles vão divulgar as 
conclusões preliminares 
da visita, numa entre-
vista para a imprensa, 
no Complexo da ONU 
Sérgio Vieira de Mello, 
em Brasília. O relatório 
final será apresentado 
na reunião do Conselho 
dos Direitos Humanos, 
em 2014.

ONU analisará prisão 
arbitrária no Brasil

DIREITOS HUMANOS
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Expectativa para a 
grande decisão de 
amanhã no Amigão

paraibano de orientação

Etapa acontece em Areia
Competição reúne 400 
atletas e vale pontos 
para o ranking estadual

Cerca de 400 atletas 
vão participar amanhã da 1ª 
Etapa do Campeonato Parai-
bano de Orientação. A prova 
será realizada no Centro de 
Ciências Agrárias da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(CCA/UFPB), no Campus de 
Areia, ás 9h com concentra-
ção ás 8h. A prova vai contar 
pontos para o ranking parai-
bano individual e por clube.

Com mapa e bússola em 
mãos os atletas têm que che-
gar ao ponto final da compe-
tição, passando pelos locais 
indicados e obedecendo a 
uma sequência numérica, em 
um menor tempo possível. 
“A distância para cumprir a 
prova depende muito da es-
colha que o atleta fizer. Cada 
categoria tem um percurso 
diferente, na categoria elite, 
por exemplo, se o atleta fizer 
uma prova perfeita vai ter-
minar com 5km percorridos, 
mas pode muito bem esco-
lher um caminho diferente e 
cumprir  em 10km”, disse o 
diretor técnico da competi-
ção, Christiano Maia. 

Para dificultar a realiza-
ção da prova, são colocados 
no caminho alguns obstácu-
los como cerca, vegetação, 
buracos, rio, ladeira e depen-
dendo por onde o participan-
te for irá gastar mais tempo. 
Todas as informações estão 
disponíveis no mapa, mas é 
necessário que o atleta tenha 
conhecimento para saber ler 
todos os ícones presentes 
nele. “Nesta etapa, em Areia, 
vamos ter uma vegetação 
heterogenia e uma hidrogra-
fia com a presença de lagos 
e áreas de pântano”, disse 
Christiano.

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

Durante todo o ano são 
realizadas 6 etapas do Cam-
peonato Paraibano, além de 
competições não oficiais, 
como a prova Vagalume, que 
como o nome sugere aconte-
ce durante a noite, tem ainda 
o Perna Longa, uma prova de 
longa distância e o Sprint. 

As inscrições termi-
naram no último dia 7 com 
a inscrição de 400 atletas, 
tendo na categoria elite 5 
mulheres e no masculino 
21 inscritos “A Paraíba está 

bem representada no cená-
rio nacional, temos atletas 
de ponta e as etapas do pa-
raibano sempre atraem atle-
tas dos estados do Rio Gran-
de do Norte e Pernambuco”, 
disse Hed Caju, vice-diretor 
do departamento de orien-
tação do Auto Esporte, clube 
participante .

A orientação é um es-
porte que pode ser pratica-
do por crianças até idosos, 
segundo Hed Caju, existem 
mais de 50 categorias que 

Ascorpa envia
cinco atletas 
para a Corrida
de Aracaju-SE

Cinco paraibanos da As-
sociação dos Caminhantes e 
Corredores de Rua da Paraíba 
(Ascorpa), competem amanhã, 
a partir das 16h, da 30ª Corrida 
Cidade de Aracajú-SE,  no per-
curso de 25km. Estão confir-
mados José Alves Guedes (60 
a 64 anos), Jaime de Lima Pe-
reira (30 a 34), Luiz Betânio da 
Silva (45 a 49), Patrício Fabia-
no de Araújo (30 a 34), e José 
Danilo da Silva (35 a 39). Um 
dos mais experientes do grupo, 
José Guedes, que compete pela 
terceira vez, acredita que a Pa-
raíba tem totais condições de 
obter as primeiras colocações, 
mesmo reconhecendo as quali-
dades dos adversários. Ele ob-
teve boas posições nas corridas 
que disputou nesta temporada, 
conseguindo a quarta coloca-
ção na 1ª Corrida Master de 
Maceió-AL e Mini Maratona do 
Rangel, a primeira posição no 
Revezamento da Ascorpa, em 
Tambaú, além da Corrida dos 
Veteranos de Recife-PE. 

   Após o desafio sergipa-
no, Guedes, focará as atenções 
para a Corrida de Remígio, que 
ocorrerá no dia 31 de março, 
Corrida de Tiradentes da Polí-
cia Militar, que acontecerá no 
dia 18 de abril (falta definir o 
local) e a Corrida da Infantaria, 
na Praia de Tambaú, que será 
no dia 26 de maio. Segundo ele, 
o nível da prova de Aracaju é 
muito alto, com competidores 
de várias partes do Brasil e do 
exterior, numa corrida tradicio-
nal no calendário brasileiro. 

são divididas por sexo e 
idade. Na Paraíba são sete 
clubes filiados a Confedera-
ção Brasileira de Orientação 
e cerca de 20 não filiados. 
Além das competições Esta-
duais, o esporte conta com o 

Sul-Americano e o Mundial. 
“Próximo ano, o Brasil vai 
receber pela primeira vez o 
Campeonato Mundial Mas-
ter de Orientação, um marco 
para o esporte no país”, dis-
se Hed.

De bússula na mão, os 
participantes buscam  os 

pontos indicados para 
cumprir a tarefa  no 

menor tempo possível

FOTOS: Divulgação

A I Copa Paraíba de Fu-
tebol Sub-15 será lançada 
na próxima segunda-fei-
ra (18), a partir das 9h, no 
auditório da PBTur. A com-
petição que tem início no 
dia 13 de abril deverá con-
tar com 64 equipes de 52 
municípios paraibanos das 
regiões do Litoral, Vale do 
Paraíba, Borborema, Vale 
do Mamanguape, Brejo e 
Curimataú.

De acordo com a Secre-
taria de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel), a 
Copa tem o objetivo de des-
cobrir novos talentos nos 
diversos municípios onde a 
competição será realizada, 
para isso, cada equipe terá 
o deslocamento arcado pe-
las prefeituras locais. A Se-
jel informou, ainda, que os 
participantes não pagarão 
taxa de inscrição.

A Copa será no estilo 
mata-mata com jogos de 
ida e volta até ficarem dois 
times de cada chave, estan-
do o torneio dividido em 
duas chaves de 32 times. 
Com isso, haverá um cruza-

mento entre os dois melho-
res de cada chave de onde, 
consequentemente, sairão 
as equipes que decidirão o 
torneio. As finais acontece-
rão no mês de junho.

Os jogos da chave po-
larizada, em João Pessoa, 
abrem a competição no 
dia 13 de abril e, no dia 
seguinte, seguem com as 
equipes do interior jogan-
do em Campina Grande. 
Segundo a Sejel, na cha-
ve do Litoral os jogos vão 
acontecer em João Pessoa, 
Cabedelo, Conde, Bayeux 
e Santa Rita, já os jogos do 
interior vão ser em Campi-
na Grande. 

Na segunda-feira (18), 
os representantes das equi-
pes e dos municípios parti-
cipantes vão ter a oportu-
nidade para entender os 
detalhes da competição e 
tirar todas as dúvidas no 
lançamento oficial da Copa 
Paraíba.  No lançamento, a 
secretaria também saberá 
quantas equipes e municí-
pios vão participar da com-
petição.

Sejel faz lançamento segunda-feira no auditório da pbtur
COPA PARAÍBA SUB-15

Jogadores do Kashima estão treinando visando as disputas da Copa Paraíba Sub-15



Temporada da Fórmula 1 tem 
início amanhã na Austrália
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Pelo andar da
carruagem

“Pelo andar da carruagem.” Essa é uma das mais 
célebres frases usadas para se confirmar o que prova-
velmente não mudará.  É por isso que eu afirmo que pelo 
andar da carruagem o campeão da copa do Nordeste 
deste ano caminha mesmo para ser o Campinense Clube.  

É claro que a trajetória da raposa até aqui além de 
reafirmar isto, leva a crer que o clube também vencerá o 
segundo jogo decisivo contra o ASA, o que confirmará a 
sua performance. 

Quem acompanhou o decorrer da Copa Nordeste, 
sabe que o Campinense além da melhor campanha da 
competição, ainda teve o melhor ataque e a melhor de-
fesa, além de se dar ao luxo de não tomar um gol sequer 
jogando em casa.

Se isso serve de parâmetro, o time Raposa já faz 
por merecer o titulo, muito embora, saibam que apenas 
os primeiros noventa minutos foram encerrados.

Como estreante nessa competição, o Campinense 
mesmo se não conquistar o título fez o que poucos 
acreditavam, eliminou nada mais nada menos que o Sport 
Recife em plena Ilha do Retiro e mandou pra casa o For-
taleza, abrindo vaga na final de forma merecida.

Para quem venceu na hora de vencer e perdeu na 
hora de perder, o planejamento montado pelo técnico Oli-
veira Canindé surtiu mais que o efeito esperado e agora 
é só não tomar gol que a taça não escapa.

Contestar uma campanha invejável como essa é ser 
muito zeloso com o contraditório, ou fazer questão de 
não reconhecer o brilho da Raposa no campeonato.

Se em campo a Raposa teve todo esse sucesso 
é claro que nos bastidores o trabalho também foi bem 
feito. 

As duas últimas vitorias contra o Fortaleza e a 
Primeira da Decisão contra o ASA, tanto mostrou a força 
do time nas horas mais importantes, como provou que o 
time tem potencial para suportar o adverso. 

Vencer ou não o ASA amanhã em Campina Grande 
é outra história, porém, com um regulamento que lhe 
permite até tomar um gol, basta ter cautela e fazer o 
dever de casa. 

Ter medo de um time que já foi vencido na primeira 
partida da decisão é completamente inaceitável. 

Como estará diante de uma torcida vibrante e dis-
posta a empurrar o time, cabe tão somente ao Campi-
nense corresponder o carinho da torcida fazer o que fez 
até agora no campeonato, nada mais. 

Se pela frente estará o ASA disposto a estragar 
a festa dos raposeiros, para o Campinense sobrará o 
apoio, o melhor futebol e as vantagens ao seu favor.

Agora, se nada disso prevalecer para o time e acon-
tecer o contrario do que penso, será mais uma lição do 
futebol que aprenderei. 

Vou continuar dizendo, pelo andar da carruagem..... O 
Nordeste é da Raposa..

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Mundial começa e cinco 
equipes devem brigar 
pela ponta na estreia

Presente no calendário 
da F1 desde 1996, o circuito 
de Albert Park, em Melbour-
ne,  já virou palco tradicional 
para a abertura da temporada. 
a prova inaugural da tempo-
rada 2013 começa às 3h de 
amanhã. Desde que substituiu 
Adelaide na categoria, a pista 
só não recebeu a etapa núme-
ro 1 em duas oportunidades, 
2006 e 2010, perfazendo 15 
edições de abertura.

Neste ano, o circuito de Al-
bert Park recebe uma categoria 
que carrega muitas expectati-
vas, com a previsão de mais um 
campeonato bastante equili-
brado. Pelo histórico de 2012 e 
resultados da pré-temporada, 
cinco equipes se destacam na 
hipotética luta pelo título: Red 
Bull, Ferrari, McLaren, Lotus e 
Mercedes. O GP da Austrália, 
portanto, mostrará qual des-
sas começará o ano um passo à 
frente das demais.

Com 5.503 metros de 
extensão, a pista urbana lo-
calizada em Melbourne pos-
sui muitas retas de extensão 
média, além de freadas fortes 
e várias chicanes. Portanto, 
é uma pista que requer bom 
torque, tração e aderência me-
cânica, além de exigir muito 
dos freios.

Das últimas quatro edi-
ções do GP da Austrália, o 
inglês foi o vencedor em 
três. Duas de suas vitórias, 
2009 e 2012, vieram com 

Curtas

Cinco caras novas
no primeiro grid

Kimi Raikkonen sem
muita preocupação

Alonso não vê favorito na abertura

Amanhã, cinco caras novas 
alinharão no grid do GP da Austrália, 
que abre a temporada: Valtteri Bottas 
(Williams), Esteban Gutíerrez (Sauber), 
Giedo van der Garde (Caterham) e a dupla 
da Marussia, Jules Bianchi e Max Chilton. 
Dois deles são “algozes” de brasileiros. 
Bottas ganhou a vaga de Bruno Senna 
na escuderia inglesa, enquanto Bianchi 
entrou de última hora no lugar de Luiz 
Razia no time russo, após o patrocinador 
do baiano não efetuar o pagamento de 
uma das parcelas à equipe. Em comum, 
todos contam com “padrinhos” fortes, que 
vão de empresários influentes a grandes 
empresas. Esta é a maior quantidade de 
estreantes na categoria desde 2010, 
quando os brasileiros Bruno Senna e 
Lucas Di Grassi, acomapanhados de Nico 
Hulkenberg, Karun Chandhok e Vitaly 
Petrov ingressaram na categoria.

Diferentemente de seus rivais, 
Kimi Raikkonen começou a temporada 
2013 sem grandes expectativas. 
Evitou prometer resultados mais 
significativos do que em 2012 e 
afirmou que sua experiência não 
deve fazer muita diferença durante 
o campeonato. “Não acho que isso 
vai mudar alguma coisa realmente. 
Conheço a equipe agora, então começar 
o ano será mais fácil, mas não prometo 
entregar resultados melhores (        do 
que no ano passado). É só mais um ano 
e vamos fazer o melhor que pudermos”, 
disse o finlandês, em entrevista ao 
site da ESPN. Apesar dos problemas 
com o câmbio do E21 durante a 
pré-temporada, Kimi se mostrou 
despreocupado com a possibilidade de 
uma falha mecânica no GP da Austrália, 
neste domingo.

Fernando Alonso disse que não há como citar uma equipe favorita para o GP 
da Austrália, etapa de abertura do Mundial de F1.
Na avaliação do atual vice-campeão, cinco equipes – Mercedes, McLaren, 

Ferrari, Lotus e Red Bull – estão bem à frente do resto do pelotão, o que dificulta as 
chances de se repetir o padrão verificado em 2012, quando houve sete vencedores 
diferentes nas sete primeiras etapas. “Ninguém sabe quem vai vencer esta corrida. 
É difícil ver quem tem dois ou três décimos a mais para vencer. Mercedes, McLaren, 
Ferrari, Lotus e Red Bull mostraram potencial em dias diferentes nos testes e em 
diferentes GPs no ano passado”, declarou o espanhol de 31 anos. Confiante no F138, 
novo modelo de Maranello, Alonso está certo de que a equipe terá um início de ano 
mais tranquilo do que em 2012. “Não é difícil começar melhor do que no ano passado, 
o difícil seria começar pior. A atual pré-temporada foi muito melhor que no ano passado 
no sentido de entender e trabalhar o carro e obter os resultados mais ou menos 
esperados por nós”, disse.

uma atuação dominante, en-
quanto a outra, de 2010, foi 
obtida na base da habilidade 
para pilotar em pista molha-
da, aliada ao reconhecido 
poder de leitura de corrida 
do inglês.

Portanto, se a McLaren 
conseguir acertar a mão no 
acerto do MP4-28, o britânico 
será forte candidato à vitó-
ria, pois já mostrou conhe-
cer o caminho das pedras no 
Parque do Alberto. E, caso o 
triunfo venha, Button se igua-
lará a Michael Schumacher 
como o maior vencedor da 
história do evento.

Histórico do grid

Além de Button, Fernan-
do Alonso, da Ferrari, também 
anda bem em Melbourne. Dos 
pilotos com mais de cinco tem-
poradas na F1, o espanhol é o 
único que completou todos os 
GPs, tendo chegado à zona de 
pontuação em dez das 11 eta-
pas que disputou desde 2001, 
quando estreou na categoria.

Em contrapartida, Alon-
so, quinto no ano passado, só 
venceu na Austrália uma única 
vez: em 2006, a bordo da anti-
ga Renault (hoje Lotus). Ainda 
na década passada, o espanhol 
subiu ao pódio em outras três 
ocasiões, duas pela Renault 
– 2004 e 2005 – e uma pela 
McLaren – 2007.

Nico Hulkenberg, por sua 
vez, possui o pior retrospecto 
em solo oceânico. O alemão, 
agora piloto da Sauber, nunca 
fechou uma única volta oficial 
na corrida.

Em 2010, pela Williams, 
se enroscou com Kamui Ko-
bayashi no fim do grid e aban-
donou ainda na primeira cur-
va. Dois anos depois, com a 
Force India, sofreu um toque 
de Jean-Éric Vergne e não ter-
minou. Mark Webber, da Red 
Bull, também não costuma ter 
sorte em seu país natal. Em 11 
GPs disputados, abandonou 
quatro vezes e nunca cruzou 
além de um quarto lugar, obti-
do no ano passado.

Corridas de Fórmula 1 estão de volta a partir das 3h deste domingo com o Grande Prêmio da Austrália

Felipe Massa chega confiante 
na Austrália para a abertura do 
campeonato de 2013 da F1 e disse 
que a Ferrari fez um bom trabalho 
durante a pré-temporada.

O brasileiro explicou que os 
resultados dos testes não são tão 
importantes como a preparação 
que cada equipe fez dentro da sua 
programação, e por isso, apenas 
agora, em Melbourne, que será 
possível se ter uma primeira ideia, 
mesmo que não seja definitiva, so-
bre a divisão de forças do grid.

“É o aqui e agora que conta”, 
declarou o brasileiro, no circuito 

australiano. “Teste é teste, mas só 
agora vamos ver todas as equipes 
andando com a mesma quantida-
de de combustível e os mesmos 
pneus. Em um novo campeonato, 
todos começam com zero ponto. 
Aprendemos muito no ano passa-
do em termos da direção que tí-
nhamos que seguir para construir 
o novo carro e ele é definitivamen-
te melhor do que o que tínhamos 
no começo do ano passado.”

“Tivemos muito menos proble-
mas com o F138, menos surpresas 
com os números que vimos e ele 
funcionou da maneira como es-

perávamos nos testes. A sensação 
que tive ao pilotar é muito melhor, 
então, é uma maneira muito me-
lhor de começar a temporada. Não 
acho que teremos todas as respos-
tas sobre a hierarquia das equipes 
neste final de semana, mas tenho 
certeza que vamos ter o que preci-
samos para sair na direção certa”, 
continuou.

O piloto de 31 anos ainda 
destacou o trabalho que foi feito 
com os pneus, que sofreram mo-
dificações para a temporada 2013 
e devem apresentar um desgaste 
maior nas corridas. 

Massa acredita no potencial da Ferrari este ano
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Ingressos continuam 
sendo vendidos para a
final da Copa Nordeste

Até amanhã, ao meio 
dia, os torcedores poderão 
comprar os ingressos ante-
cipados para a final da Copa 
do Nordeste, entre Campi-
nense e Asa de Arapiraca-AL, 
no domingo (17), às 16h, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande. As vendas começa-
ram na última quinta-feira, 
aos preços de R$ 20,00 (ge-
ral), R$ 40,00 (arquibanca-
da) e R$ 60,00 (cadeiras). 
Crianças até 12 anos pagam 
R$ 10,00. Os ingressos estão 
sendo vendidos em vários 
postos na Serra da Borbo-
rema, como as três lojas de 
Rildo Calçados e Lojinha do 
Campinense, ambos no cen-
tro, restaurante Recanto Ale-
gre, no bairro do Catolé, So-
pinha do Luciano, no Jardim 
40, Tiago e Patrick Sports, no 
Shopping Boulevard, no cen-
tro. Foram disponibilizados 
19.650 ingressos, conforme 
entendimentos entre o Mi-
nistério Público da Paraíba, 
Campinense, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Compa-
nhia de Trânsito e Federação 
Paraibana de Futebol (FPF), 
no Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), que visa con-
trolar a capacidade da maior 
praça esportiva e dar como-
didade aos desportistas. que 
prestigiarão a decisão.   

De acordo com o promo-
tor de Defesa do Consumidor 
de Campina Grande, José Eu-
lâmpio Duarte, a medida do 
MP/PB tem por finalidade 
garantir a integridade física 
dos torcedores, jogadores, 
árbitros, jornalistas e dos 
próprios homens que ficarão 
encarregados pela segurança 
do espetáculo, dentro e fora 
do estádio. “Se fez necessário 
definir o número de pessoas 
pelos laudos técnicos elabo-
rados pela própria PM e o 
Corpo de Bombeiros. Uma 
forma de dar segurança a 
todos que estarão presentes, 
afinal, trata-se de uma fi-
nal importante para as duas 

equipes que exigirá uma to-
tal atenção", observou o pro-
motor. A Polícia Militar ficará 
responsável pela fiscalização 
de aferir a quantidade de 
ingressos para que não haja 
desobediência no que foi de-
terminado pelo MP/PB. 

Caso haja o descumpri-
mento da TAC o Campinense 
pagará uma multa de R$ 30 
mil pelo excesso de ingressos 
vendidos. Em caso de confi-
guração dessa prática, esse 
valor será revertido para o 
Fundo dos Direitos Difusos 
do Ministério Público da Pa-
raíba. Para o presidente do 
clube, William Simões, as 
autoridades estão fazendo 
a sua parte, mas lamenta a 
impossibilidade de oferecer 
mais espaço para o torcedor 
da Raposa. que promete lo-
tar o Amigão. "Não depende 
apenas do Campinense em 
oferecer mais vagas para que 
os raposeiros possam tor-
cer e incentivar o clube na 
final. Temos que respeitar a 
decisão do Ministério Públi-
co e dos órgãos que fizeram 
a fiscalização. Iremos fazer 
uma grande festa e se Deus 
quiser, conquistar o título do 
Nordestão em solo paraiba-
no", avaliou o dirigente. 

Dentro de campo o trei-
nador Oliveira Canindé deve 
contar com a força máxima 
a disposição. Ele terá o re-
torno do volante Wellington, 
que foi liberado pelo Depar-
tamento Médico e não parti-
cipou da vitória rubro-negra 
(2 a 1), no primeiro jogo da 
final, que ocorreu no último 
domingo, no Estádio Coaracy 
da Mata Fonseca, mais co-
nhecido como Fumeirão, em 
Arapiraca, no interior ala-
goano. O comandante rubro
-negro deve manter a base 
do último compromisso por 
achar que o grupo vem cor-
respondendo a expectativa 
e rendendo o esperado pela 
comissão técnica. Apesar de 
atuar pelo empate ou poder 
perder por 1 a 0, Oliveira 
Canindé, exigirá a mesma se-
riedade e determinação que 
a Raposa vem adotando em 
jogos dentro ou fora da Pa-
raíba. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Mais um técnico perde o 
emprego no Campeonato Parai-
bano. A bola da vez agora é Lo-
rival Santos, que deixou o Treze, 
após a segunda derrota consecu-
tiva na segunda fase, quinta-fei-
ra, diante do Atlético, em Caja-
zeiras. Este foi o segundo técnico 
a deixar o comando do Galo este 
ano. O primeiro foi Sérgio Cos-
me. No jogo de amanhã, contra 
o Nacional em Patos, o time será 
dirigido pelo ex-auxiliar de Mar-
celo Vilar, Luciano Silva.

A saída do técnico Jairo San-
tos aumenta os números de uma 
lista que chama a atenção para a 
desorganização que é o futebol 
do Estado. O Campeonato Pa-
raibano é, de longe, o que teve 
mais técnicos demitidos. O ex-
treinador do Treze foi o nono a 
deixar um clube do Estado, nos 
três primeiros meses do ano.

Os times recordistas de mu-
dança de técnicos são o Paraí-
ba, já rebaixado, e o Nacional 
de Patos. O clube de Cajazeiras 
começou a temporada com Ed-
son Ferreira, depois contratou 
Flávio Lemos e por último Jorge 

Pinheiro. Já o Nacional, come-
çou a pré-temporada com Neto 
Maradona, depois mudou para 
Hugo Sales e agora está com 
Reginaldo Sousa. 

Auto Esporte e Atlético de 
Cajazeiras vêm logo em seguida 
com apenas uma mudança. O 
Alvirrubro da capital começou o 
ano com Denô Araújo e depois 
contratou o atual, Jairo Santos. 
No Atlético, Jorge Pinheiro ini-
ciou os trabalhos e depois foi 
substituído por Adelmo Soares. 

O Cruzeiro de  Itaporan-
ga, que acabou sendo rebaixa-
do, também demitiu o técnico 
Betão. O Sousa, antes mesmo 
de começar a sua participação, 
dispensou o técnico Reginaldo 
Sousa, após uma péssima cam-
panha na Copa do Nordeste.

Entre todos os clubes que 
participam do Campeonato 
Paraibano, apenas dois perma-
necem com os técnicos que ini-
ciaram a temporada em janeiro. 
São eles o Botafogo, que é trei-
nado por Marcelo Vilar, e o CSP, 
cujo o treinador é Ramiro Sousa, 
há vários anos.

Lorival é a nona queda de técnico no Paraibano

O técnico Lorival Santos (D) com Eduardo Medeiros

A torcida do Campinense 
está preparando uma 

grande festa para 
amanhã no Amigão em 
caso da conquista da 

Copa do Nordeste

O torcedor que for neste do-
mingo ao Amigão assistir a grande 
final da Copa Nordeste, entre Cam-
pinense e ASA, pode ficar tranquilo, 
quanto ao quesito segurança. Isto 
é o que garante o Cel. Sousa Neto, 
comandante do 2o Batalhão sedia-
do na Rainha da Borborema. A PM 
preparou um esquema especial que 
será posto em prática no estádio, 
nas imediações e até na cidade de 
Areia, onde ficará hospedada a de-
legação do clube de Alagoas.

Esperando um público superior 
a 20 mil pessoas, a Polícia Militar vai 
trabalhar com um efetivo de 410 ho-
mens, garantindo assim a seguran-
ça dos torcedores, jogadores e arbi-
tragem. Os portões serão abertos a 
partir das 14h. "Estaremos dentro e 
fora do estádio fazendo valer o que 
reza do Estatuto do Torcedor, proi-
bindo, dentre outras coisas, o con-
sumo de bebidas alcoólicas dentro 

do estádio e o uso de fogos de ar-
tifício, como  já vinhamos fazendo 
durante todos os jogos desta com-
petição", garantiu o Cel.

Além dos policiais fardados, a 
PM vai utilizar também homens do 
serviço de inteligência proibindo a 
ação dos cambistas nas imediações 
do estádio. Numa ação conjunta 
com a CPTRan e a STTP, serão mon-
tados três pontos de controle dos 
carros e motos nas ruas de acesso 
ao Amigão.

Para proteger também os ala-
goanos, a PM enviou duas viaturas 
do Bope para a cidade de Areia, já 
que a delegação do ASA não con-
seguiu hotel em Campina Grande e 
ficará hospedada no Hotel Triunfo, 
naquela cidade do Brejo. O ônibus 
do clube será escoltado na ida e na 
volta para o estádio. A mesma coisa 
vai acontecer com os ônibus de tor-
cedores, que ficarão todos estacio-
nados na lateral do estádio e serão 
escoltados no final da partida.

PM monta forte esquema de segurança para o jogo
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

l Foram colocados à venda 19.650 
ingressos com os seguintes preços: 
arquibancada geral R$ 20 reais, arqui-
bancada sombra R$ 40 reais e cadei-
ras R$ 60 reais. Crianças até 12 anos 
pagam apenas R$ 10 reais. Estudantes 
e idosos pagam apenas a metade em 
qualquer local do estádio.
l Locais de venda de ingressos 
l Tiago Esportes
l Pratik Esportes
l Restaurante Recanto Alegre
l Sopa do Luciano no Quarenta
l Três lojas de Rildo Calçados
l Duas unidades da Korpus Academia
l Secretaria do clube no Edifício Lucas 
(Inteira e meia entrada)
l Loja do Campinense Clube (Inteira e 
Sócio Torcedor)

Venda de ingressos

    Depois de empatar 
em 1 a 1 com o Sousa, o 
Botafogo vai  aproveitar 
a folga na terceira rodada 
da segunda fase do Esta-
dual, que acontecerá ama-
nhã e segunda-feira, com 
a realização de três jogos, 
para preparar o time vi-
sando o clássico conta o 
Auto Esporte, marcado 
para o dia 24 deste mês, às 
16h, no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a Gra-
ça, em Cruz das Armas. O 
técnico Marcelo Villar está 
preocupado com a queda 
de produção da equipe e 
sinalizou que vai pedir re-
forços a diretoria, diante 
do fraco rendimento de 
alguns atletas.

Na programação ela-
borada pela comissão 
técnica o elenco participa 
hoje pela manhã de um 
treino físico na Maravilha 
do Contorno, no Cristo 

Redentor, quando encerra 
as atividades da semana, 
retornando na próxima 
segunda-feira a tarde com 
treinos técnicos na sede do 
clube. A grande preocupa-
ção é recuperar os atacan-
tes Warley e Wanderley, 
que deixaram o campo 
na derrota para o Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), 
por 2 a 1, na estreia das 
duas equipes no returno 
do Paraibano. 

   Principal artilheiro 
da competição, com 10 
gols, Warley,  sofreu um 
estiramento na coxa es-
querda e vem tentando 
a recuperação nos dois 
expedientes, com possi-
bilidades de participar 
do Botauto. Já o caso de 
Wanderley, que teve uma 
torção no tornozelo di-
reito é mais complicado e 
pode demorar mais tem-
po que Wanderley.  

Villar reclama do fraco 
rendimento do Botafogo
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NACIONAL
& Mundo

Partida acontece 
hoje, às 18h30, contra 
o Quissamã

Bota estreia na Taça Rio
NO ENGENHÃO

O time do Botafogo está 
praticamente pronto para a 
estreia da Taça Rio diante do 
Quissamã, hoje, às 18h30, no 
Engenhão. No treinamento 
de ontem no campo anexo 
do estádio, o técnico Oswal-
do de Oliveira, mais uma vez, 
não contou com o zagueiro 
Bolívar que vem sendo pou-
pado devido a maratona de 
jogos. Com isso a tendência 
é de que André Bahia faça a 
dupla titular com Dória.

O lateral direito Lucas e 
o meia Fellype Gabriel, que 
foram poupados na última 
quinta-feira, participaram nor-
malmente da atividade de dois 
toques em campo reduzido e 
deverão ser confirmados para 
a partida. Na segunda parte 
do treinamento, o comandante 
alvinegro realizou trabalho de 
bola parada ofensiva quando 
passou instruções aos atletas, 
que tiveram um aproveitamen-
to apenas razoável.

A provável escalação do 
time campeão da Taça Gua-
nabara é: Jefferson, Lucas, 
Dória, André Bahia e Júlio 
César; Marcelo Mattos, Ga-
briel, Fellype Gabriel, Lodei-
ro e Seedorf; Rafael Marques. 

Atenção
Para não dar sopa para 

o azar, o técnico Oswaldo de 
Oliveira pediu muita atenção 
com o rival e deu o exemplo do 
Bangu no ano passado, que co-
meçou mal e conseguiu chegar 
a semifinal do segundo turno 
diante do próprio Glorioso.

Em 2012, o Bangu per-
deu todos os sete jogos do 
primeiro turno e corria sério 
risco de rebaixamento. Já na 
Taça Rio, o alvirrubro fez 15 
pontos, se classificou em pri-
meiro do grupo e, de quebra, 
deixou o Fluminense fora da 
semifinal. O Quissamã, que 
começou a competição acu-
mulando derrotas, fez cinco 
dos seis pontos que conquis-
tou nos últimos três jogos.

“Ano passado, no final da 
primeira fase na Taça Gua-
nabara, o Bangu era o último 
colocado. Melhorou e jogou 
a semifinal da Taça Rio con-
tra nós. O Quissamã não per-
deu nas três últimas rodadas 
e conseguiu uma vitória. E 
como fez o Bangu em 2012, 
trocou de treinador e melho-
rou. Estou diariamente aler-
tando meus jogadores para fi-
carmos atentos para amanhã 
(hoje) jogarmos uma dessas 
sete finais”, disse o treinador.

O zagueiro André Bahia, 
que fará o primeiro jogo dele 
como titular diante do Quissa-
mã, reconheceu que não tinha 
ouvido falar no adversário an-
tes de voltar ao Brasil e acer-
tar com o Botafogo, no início 
desse ano. Mesmo assim, ele 
pediu atenção e deu o exem-
plo do Flamengo, que perdeu 
para o Resende por 3 a 2, na 
última quarta-feira, para que o 
revés não se repita:

“Eu nunca tinha ouvi-
do falar da equipe antes de 
sair para a Europa. Claro que 
exemplos estão aí no futebol e 
temos que ficar sempre alerta. 
O Oswaldo bateu nessa tecla 
a semana toda, inclusive pelo 
jogo do Flamengo. Somos mais 
visados agora. A concentração 
e o foco do trabalho tem que 
ser o mesmo e não temos que 
focar em outra competição, até 
porque não temos no momen-
to. É um jogo que vale três pon-
tos assim como os clássicos e 
vamos buscar isso”, afirmou.

A derrota por 2 a1 para o Arse-
nal, em Sarandí, deixou o capitão 
Rogério Ceni irritado. Na saída do 
vestiário do estádio Julio Grondo-
na, na noite da última quinta-fei-
ra, o goleiro não quis parar para 
conversar com os jornalistas brasi-
leiros, mas mostrou sua insatisfa-
ção em poucas palavras.

“(A derrota) dificulta bastante. 
Vamos ter de ganhar em La Paz”, 
afirmou o ídolo, entrando rapida-
mente no ônibus da delegação.

O Tricolor ficou em situação 
complicada no Grupo 3 com a se-
gunda derrota em quatro parti-
das. O time soma apenas quatro 
pontos em 12 possíveis e divide a 

segunda colocação com o mesmo 
Arsenal, mas leva vantagem no 
saldo de gols – um negativo contra 
três negativos.

A próxima rodada pode decidir 
o futuro da equipe. Os são-pauli-
nos encaram o Strongest, dia 4 de 
abril, em La Paz. Os bolivianos es-
tão na lanterna, com três, enquan-
to o Atlético-MG, líder com 12 
pontos e 100% de aproveitamen-
to, já tem o primeiro lugar prati-
camente assegurado.

“Nós imaginávamos ter 100% 
de aproveitamento em casa e ga-
nhar ou empatar dois fora. Mas 
não tivemos competência para isso 
– admitiu o técnico Ney Franco.

Ceni fica irritado com derrota 
para o Arsenal pela Libertadores

SÃO PAULO

A Uefa definiu na manhã 
de ontem os confrontos das 
quartas de final da Liga dos 
Campeões. Mesmo com três 
equipes da Espanha, nenhuma 
se cruzou, e o Real Madrid pe-
gou o adversário que, na teoria, 
todos queriam, o Galatasaray. 
Enquanto o Barcelona enfrenta 
o Paris Saint-Germain

O confronto com mais 
equilíbrio foi o último a ser 
sorteado pelo ex-jogador 
Steve McManaman. O Bayern 
de Munique, atual vice-cam-
peão, enfrenta a Juventus. A 
outra disputa é entre Málaga 

e Borussia Dortmund.
Os jogos de ida serão 

nos dias 2 e 3 de abril, e as 
voltas em 9 e 10 do mesmo 
mês. A final do torneio está 
marcada para 25 de maio, no 
Estádio Wembley, não há se-
quer uma equipe inglesa viva 
na competição.

Diferente dos últimos 
anos, ainda não há um cami-
nho definido até a final, como 
sempre acontecia nesta fase. 
No próximo dia 12 de abril, já 
com as quatro equipes classi-
ficadas para a semifinal, a Uefa 
vai realizar novo sorteio.

Barcelona enfrenta o 
Paris Saint-Germain

LIGA DOS CAMPEÕES

Técnico Oswaldo de Oliveira pediu muita atenção com o rival e deu o exemplo do Bangu no ano passado, que começou mal e conseguiu chegar a semifinal do segundo turno

Depois de acertar com 
cinco reforços para o Cam-
peonato Carioca, o Flamengo 
acredita que precisará fazer 
até quatro contratações para 
a Copa do Brasil e o Brasilei-
rão. A intenção é reforçar o 
elenco após o corte de des-
pesas do início do ano. Paulo 
Pelaipe, contudo, avisa que 
nenhum jogador chegará 
para a Taça Rio.

“Este é o grupo que vai 
jogar o Carioca. Sempre dis-
se de forma clara que para a 
Copa do Brasil e o Brasileiro 
precisaremos de elenco, pois 
são campeonatos longos. 
Precisamos contratar três, 
quatro atletas. Estamos aten-
tos e vasculhando o merca-
do”, garantiu o dirigente ru-
bro-negro.

Com a previsão de con-

tratações apenas para a dis-
puta do Campeonato Brasi-
leiro mantida, o clube não irá 
mudar os rumos da política 
adotada. A prioridade da atu-
al gestão é o pagamento de 
dívidas do passivo tributário.

“Não adianta trazermos 
jogadores para o clube, não 
pagar e ficarmos na mídia 
como devedores. Se estamos 
vivendo momento difícil, 
logo estaremos em situação 
melhor. Sabemos que preci-
samos fazer algumas contra-
tações, mas neste momen-
to precisamos preservar a 
imagem do clube e honrar os 
compromissos”, justificou o 
diretor executivo de futebol. 

Depois de terminar a 
Taça Guanabara de forma 
invicta e com a defesa me-
nos vazada, o Flamengo não 

começou bem a Taça Rio, 
com derrota por 3 a 2, de 
virada, para o Resende, no 
Engenhão. Porém, Elias faz 
questão de avisar que os jo-
gadores rubro-negros têm 
caráter e não vão fugir à res-
ponsabilidade.

Experiente, o camisa 8 
ressaltou ainda que, apesar 
de ser jovem, o atacante Ra-
finha será cobrado como to-
dos os outros do grupo em 
um momento complicado do 
time.

“Com a experiência que 
adquiri, vou procurar assu-
mir certa responsabilidade. 
Mas é uma equipe, quando 
ganha, todo mundo ganha e 
quando perde, todo mundo 
perde. Todos têm de assumir 
a sua parcela. É uma equipe 
de muito caráter, nunca vai 

fugir do pau. Por isso vim 
aqui (dar entrevista), é um 
elenco de caráter e quando 
precisar, outros jogadores 
virão”, disse o volante, que 
completou: “O Rafinha é 
novo, tem de ter um carinho 
e um cuidado especial, mas 
que também vai ser cobra-
do como gente grande. Todo 
mundo tem sua parcela de 
culpa”. 

Paulo Pelaipe, diretor 
executivo de futebol do Ru-
bro-Negro, sabe que até a 
próxima rodada da Taça Rio, 
que acontecerá dia 23 de 
março, terá de conviver com 
a pressão da torcida, mas ga-
rante que apenas o próprio 
elenco poderá dar fim a isso.

“Nós teremos, até o jogo 
do próximo sábado, a des-
confiança do torcedor, uma 

interrogação quanto ao time. 
Mas cabe a nós tirar essa má 
impressão que deixamos. 
Não jogou bem o primeiro 
tempo contra o Botafogo e 
teve 15 minutos que não fo-
ram bons contra o Resende. 
Nós mesmos estamos indig-
nados, todos nós, pela der-
rota. Mas temos de trabalhar 
para mudar isso”, disse.

Flamengo busca até quatro reforços
PARA O BRASILEIRÃO

A intenção 
é reforçar 
o elenco após 
o corte de 
despesas do 
início do ano

FOTO: Divulgação

(os que estão na frente, fazem a ida em casa)

Veja os confrontos

Málaga x Borussia Dortmund
Real Madrid x Galatasaray

Paris Saint-Germain x Barcelona
Bayern de Munique x Juventus



25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 16 de março de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL no 003/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, através do Pregoeiro Oficial, torna público para co-

nhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item 
em reunião que ocorrerá no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mari, na Rua Antônio de Luna 
Freire, 146, Centro, CEP. 58.345.000 – Mari, no dia 27 de março de 2013, as 08:00 horas. O edital 
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço acima citado. Maiores informações 
através do fone (83) 3287-2504. Objeto: Aquisição de Combustível para a frota.

Mari, 14 de março de 2013.
Pedro Freire de Souza Filho

Pregoeiro oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Seção Judiciária da Paraíba
6o VARA

EDITAL DE CITAÇÃO EDT.0006.000008-4/2012
 PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS

O(A) MM Juiz Federal da 4o Vara, no exercício da titularidade da 6o Vara da Seção Judiciária da 
Paraíba, em virtude da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem, notícia dele tiverem ou interessar possa, que, perante 
este Juízo Federal, se processam os autos do(a) AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA no 0004268-44.2009.4.05.8201, Classe 2, promovida por AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO 
FEDERAL e outros contra REU: JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL e outros. E por se encontrar(em) 
CONSTRUTORA CONCRETO LTDA,  CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA e MULTI-OBRAS CONSTRUTORA 
LTDA, em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o presente edital, 
sendo o mesmo afixado na sede deste juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e 
duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual ficam citados os requeridos acima, 
para, querendo, contestarem a ação supracitada, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de se 
presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Dado e passado nesta 
cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, em 22 de março de 2012. Eu, ERILSON LEITE 
GOMES, Diretor de Secretaria da 6ª. Vara, conferi e subscrevo, de ordem do MM. Juiz Federal.

ERILSON LEITE GOMES
Diretor de Secretaria da 6ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00016/2013
2o CHAMADA

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel, S/N - Centro - Conceição - PB, às 10:30 horas do dia 22 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de veículos com 
motoristas para Transporte de Estudantes da Zona Rural e distritos para as Escolas situadas na 
Zona Urbanas deste Município, destinados aos alunos da rede Municipal e do Estadual de Con-
ceição – PB. Motivo: deserta. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3453 2486. Email: 

licitacao@conceicao.pb.gov.br
Conceição - PB, 14 de Março de 2013.

KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA 
- Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00010/2013

Torna público que, fica cancelada a abertura da sessão prevista para o dia 22 de Março de 2013. 
Objetivando: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO 
DE CAJAZEIRAS. será publicada uma nova data para realização. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 15 de Março de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 009/2013
A Prefeitura Municipal de Belém, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade Tomada de Preços n.º 009/2013, do Tipo Menor Preço Global, objetivando a para 
execução de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, na cidade de 
Belém, no dia 04/04/2013 às 14:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, Rua Flávio Ribeiro, 
74 – Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas até o dia 01/04/2013. Tel.: 
(0xx83) 3261-2425.

 Belém(PB), 15 de março de 2013.
LUÍS SEBASTIÃO ALVES
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 010/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Belém, através da CPL do Município, torna público que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 010/2013, do Tipo Menor Preço Global, objetivando 
a contratação de uma empresas especializada, para realização de Exames de Ultrasonografia aqui-
sição de combustíveis e lubrificantes, no atendimento de pacientes no Centro de Especialidades de 
Saúde (Policlínica) de Belém - PB, no dia 04/04/2013 às 16:30 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, Rua Flávio Ribeiro, 74 – Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas até o dia 01/04/2013. Tel.: 
(0xx83) 3261-2425.

Belém(PB), 15 de março de 2013.
LUÍS SEBASTIÃO ALVES
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 008/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08h30min do dia 27 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Materiais de 
Construção diversos para atender as demandas das secretarias deste Município. Recursos: pre-
vistos 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 009/2013
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 27 de Março de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para suprir as necessidades das unidades de saúde básica 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, 13 de Março de 2013.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2013, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Material Didático e Expediente, para atender as necessidades de Diversas Secretarias deste 
Município e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 213.362,40.

Pirpirituba - PB, 06 de Março de 2013.
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Didático e Expediente, para atender as necessidades 

de Diversas Secretarias deste Município e aos Programas Federais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 003/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE,FUNDEB,BRASIL 
ALFABETIZADO,MAIS EDUCAÇÃO,FUS,PAB FIXO,PDDE,QSE,PETI, PRO-JOVEM e CREAS: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00025/2013 - 07.03.13 - MAURILIO 
DE ALMEIDA MENDES - R$ 213.362,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00009/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2013, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos permanentes compreendendo (moveis de escritórios, Computadores e impressoras) 
para as secretar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONQUISTA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 37.628,00; EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA - R$ 7.695,00; FRANKLIN ALVES DA SILVA - R$ 30.090,00; GIVALDA ROBERTO 
DE ALBUQUERQUE GOMES - R$ 77.240,00; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
32.185,00; INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - R$ 57.230,00; SILVANA ARAUJO 
MARIZ MEDEIROS - R$ 72.350,00.

Cajazeiras - PB, 15 de Março de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes compreendendo (moveis de escritórios, 
Computadores e impressoras) para as secretaria.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2013.
DOTAÇÃO: 2.01 - SECRETARIA DE GOV. E ART. POLITICA 04.122.1002.2003 - MANUT. 

DAS ATIV. DA SEC. DE GOV. E ART. POLITICA 33.30.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.04 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2010 - MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
33.30.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 2.05 - SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA 04.122.1002.2012 - MANTER AS 
ATIV. DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA 33.30.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA-
NEJAMENTO 01.121.1002.2013 - MANTER AS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO 33.30.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.2007.2033 - MANTER AS ATIV. DO 
ENSINO - MDE 33.30.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
1 - RECEITAS DE IMPO. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO 12.361.2007.2104 - MANTER AS 
ATIV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 33.30.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA 19 - TRANSFERENCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 2.09 - SECRETARIA DE 
JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 04.122.1002.2040 - MANT. AS ATIV. DA SEC. DA JUVENT. 
ESPORT E TURISMO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.10 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 04.122.1002.2044 
- MANTER AS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA 33.30.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.12 - SEC. MUN. DO DES. 
RURAL E DO MEIO AMBIENTE 18.541.2039.2142 - MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXER. 
DO M. AMBIENTE 33.30.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.18 - SEC. MUN. DO ORÇAM. E CONTROLE INT. - SEMOCI 
04.122.1002.2136 - MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. M. DO ORÇAM. 33.30.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
2.19 - SEC. MUN. DE POLITICA PUBLICAS - SEMPP 04.122.1002.2137 - MANTER OS SERV. 
E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER 33.30.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00037/2013 - 15.03.13 - GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - R$ 77.240,00
CT Nº 00038/2013 - 15.03.13 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 32.185,00
CT Nº 00039/2013 - 15.03.13 - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - R$ 72.350,00
CT Nº 00040/2013 - 15.03.13 - CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 

37.628,00
CT Nº 00041/2013 - 15.03.13 - INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - R$ 57.230,00
CT Nº 00042/2013 - 15.03.13 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 

7.695,00
CT Nº 00043/2013 - 15.03.13 - FRANKLIN ALVES DA SILVA - R$ 30.090,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
CASA CLEMENTINO LEITE

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL No 02/2013
A Câmara Municipal de Alagoa Nova, por meio da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designada 

pela Portaria nº 13/2013 de 25 de fevereiro de 2013, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que o certame licitatório PREGÃO PRESENCIAL No 02/2013, referente à CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL 
DE ALAGOA NOVA, cuja abertura fora programada para o dia 15 de março de 2013 às 13h00min, 
conforme consta em Ata, que na referida LICITAÇÃO, não houve comparecimento de licitantes, 
sendo a sessão encerrada como DESERTA, com nova data e hora de abertura marcadas para 27 
de março de 2013 às 13h00min. Maiores informações na Câmara Municipal, sediada na Travessa 
Abdias Leal, s/nº, Centro, Alagoa Nova-PB, ou pelo telefone (83) 3365 1534/1166, no horário das 
07h00min às 13h00min.

Alagoa Nova, 15 de março de 2013.
Tatiara Gomes de Almeida

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços com Análise de 

Projetos, Fiscalização de Obras, Relatórios, Acompanhamento de Projetos junto a Órgãos Federais 
como: Caixa Econômica Federal, Ministérios e demais Órgãos afins, para promover a aprovação 
dos referidos projetos executivos do Município de Patos/PB.

VENCEDOR: SERVICON – SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 262.449,60 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e 

nove reais e sessenta centavos).
PRAZO: 290 (duzentos e noventa) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS//

OUTROS.
PATOS - PB, 15 de março de 2013.

Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita Constitucional de Patos – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2013, que objetiva: Aquisição de 
hortifrutigranjeiro, carnes, peixe, frango, Laticínios para as Secretarias de Educação, Assistência 
Social, Administração, Saúde, fundo municipal de saúde, fundo municipal de Ação Social, hospital, 
CEMEC, CAPS do Município de Conceição/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA - EPP - R$ 51.297,00; JANNY CLAIR 
VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO - R$ 73.860,00.

Conceição - PB, 15 de Março de 2013
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

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

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Março de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de refeições 
do - tipo quentinha, mediante solicitação diária ou de acordo com as necessidades da referida 
Prefeitura. 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) 8631-6496.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 15 de Março de 2013
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças destinados 
aos veículos automotivos e máquinas pesadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento 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) 8631-6496.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 15 de Março de 2013
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Março de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
diversos em veículo do tipo motocicleta, conforme itinerário definido pela Secretaria, junto a esta 
prefeitura. 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) 8631-6496.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 15 de Março de 2013
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. OBJETO Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis com entrega parcelada para composição da merenda escola da rede municipal 
de ensino e programas sociais CRAS, PETI, PROJOVEM e Secretaria de Cidadania e Assistência 
Social. Data do recebimento dos envelopes abertura e disputa dia 01/04/2013 às 15:00 horas. Infor-
mações e Edital de segunda a sexta das 8:00h às 12:00h na sala da CPL, localizada à Rua Antônio 
Caetano, 92 centro Imaculada-PB, 15 de março de 2013. Virleide Eugênia Bezerra Aquino-Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2013, que objetiva: Aquisição de 
Combustível e produtos derivados de petróleo, Tipo Gasolina, Diesel, Óleo Lubrificante, graxas, 
filtros, Destinados aos veículos de propriedade desta Prefeitura, locados, contratos, colocados à 
disposição ou vinculados a atividade Pública Municipal por disposição legal, a Prefeitura Municipal 
de Conceição/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VALDEMIRO 
TAVARES LUCENA - POSTO FREI GALVÃO - R$ 689.742,50.

Conceição - PB, 15 de Março de 2013
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX – CNPJ/CPF No 09.072.463/0001-31 Torna Pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de 
Instalação nº 636/2013 em João Pessoa, 13 de Março de 2013 – Prazo 365 dias. Para a Atividade 
de Construção de Quadra Poliesportiva Coberta Na(o) – Sítio Dois Riachos Município: SALGADO 
DE SÃO FÉLIX – UF: PB. Processo:  2013-000598/TEC/LI-1939

FAM CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.501.574/0001-05, torna público que requereu a 
SEMAM – Secretário de Meio Ambiente, Licença de Operação para Residencial Benício Maia, na Rua 
Carlos Sérgio da Silva Brandão, S/N. – Cidade Universitária – João Pessoa – PB. Cep. 58.000-000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2013
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de materiais de construção, para execução de serviços diversos da Secretaria de Infra-
-Estrutura, revisão de Escolas Municipais de Ensino Fundamental e revisão de Postos de Saúde do 
Município de Mogeiro, no dia 02/04/2013 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à 
Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 28/03/2013. Informações pelo telefone: (0xx83) 
3266-1033.

Mogeiro, 15 de março de 2013.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2013
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a 
aquisição de materiais elétricos e materiais de construção, para iluminação pública, revisão e ampliação 
de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, construção e restauração de galerias de esgotos e 
galerias de águas pluviais, construção e restauração de calçamento e execução de serviços diversos 
através da Secretaria de Obras do Município de Juripiranga, no dia 05/04/2013 às 9:00 horas, na Sala 
de Licitações deste Órgão, situada à Av. Brasil, 380 - Juripiranga – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 02/04/2013. 

Juripiranga, 15 de março de 2013.
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2013
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de 03 (três) veículos tipo passeio, para atender as necessidades das Secretarias de: 
Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, do Município de Juripiranga, no dia 05/04/2013 às 11:00 
horas, na Sala de Licitaçõeso deste Órgão, situada à Av. Brasil, 380 - Juripiranga – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 02/04/2013. 

Juripiranga, 15 de março de 2013.
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2013
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de combustíveis (Óleo Diese S-10 e Aditivo Arla 32), para abastecimento de veículos 
pertencentes a Prefeitura de Juripiranga, no dia 05/04/2013 às 14:00 horas, na Sala de Licitaçõeso 
deste Órgão, situada à Av. Brasil, 380 - Juripiranga – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 02/04/2013. 

Juripiranga, 15 de março de 2013.
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:30 horas do dia 05 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 
DESPORTOS E LAZER, SECRETARIA  DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
JURÍDICA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. 
Email: cpl.araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 15 de Março de 2013.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ARARUNA 

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE - CAPS SAMU. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 15 de Março de 2013.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 08 de abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destinados ao trans-
porte de estudantes - Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 15 de março de 2013.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Prego-
eiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro – Baia da Traição - PB, 
às 10h00min, do dia 28 de Março de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para Locações de veículos para o Transporte Escolar/outros até dezembro de 2013. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 15 de Março de 2013.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 17.07.12.501
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2012                    
REGISTRO CGE Nº 13-00119-8
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE 15 KVA E NO-BREAK DE 03 KVA 

PARA O HEMOCENTRO DA PARAÍBA.
A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado da Saúde, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, torna 

público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente certame, 
embasada no Parecer Técnico emitido pelo Coordenador de Gestão de Equipamentos do Hemo-
centro da Paraíba, após julgamento improcedente de recurso administrativo, a ser adjudicado o 
objeto pelo Secretário de Saúde, em favor das empresas: BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
sob o CNPJ nº. 11.118.769/0001-25, item 01, no valor total de R$ 16.400,00; e ORGANIZAÇÕES 
LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, sob o CNPJ nº 24.504.409/0001-03, item 02, no valor 
total de R$ 2.600,00, perfazendo o valor global de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), classificadas 
pelo critério do menor preço por item. 

João Pessoa, 15 de março de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/ Presidente da CPL

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 09.08.12.511 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2012
DATA DE ABERTURA: 01/04/2013 - ÀS 14:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-00240-9
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A GERÊNCIA OPERACIONAL DAS 

DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 – Convênio PAM/DST/AIDS (fundo a fundo). Consultas com a Pregoeira e 
a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 
83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 15 de março de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convi-
dados a participar da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 26 de março de 2013, 
às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 - Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2012;

2 - Eleição do Conselho Fiscal;
3 - Deliberações ordinárias.

João Pessoa, 15 de março de 2013.
RENATO COSTA FELICIANO

Presidente da Assembleia Geral

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 
Geral Ordinária, que será realizada no dia 26 de março de 2013, às 11h00 (onze horas) em primeira 
convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser realizada 
na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: 
Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2012;

2. Eleição do Conselho Fiscal;
3. Deliberações ordinárias.

João Pessoa, 15 de março de 2013.
RENATO COSTA FELICIANO

Presidente da Assembleia Geral

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N051/2013
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 04/04/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de 
combustíveis, destinado a Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, 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 - 13-00237-7
João pessoa, 15 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

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 003/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO ADM. CENTRAL DE COMPRAS N.º 26.201.002924.2013
PROCESSO ADM. DETRAN/PB Nº 00016.002924/2013-0
DATA DA ABERTURA: 05/04/2013
REGISTRO CGE Nº: 1489/2013
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA-DETRAN torna 

público que fará realizar através do Pregoeiro e sua equipe de apoio devidamente designados, as 
09:00 horas do dia 05 de abril de 2013, no local onde funciona a CPL, situado na Rua Emília Batista 
Celane, SN, Mangabeira, João Pessoa-PB, licitação modalidade Pregão, do tipo menor preço por 
item para: aquisição de equipamentos de fiscalização de Trânsito, para atender a demanda do 
Policiamento de Trânsito do DETRAN, conforme anexo I do edital. Fundamento legal: Lei Federal 
N. 10.520/2002, Decreto Estadual N. 24.649/2003, Decreto Federal N. 3.555/2000, Lei Comple-
mentar N. 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei N. 8.666, de 21/06/93. Informações e 
cópia completa do edital poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação no endereço 
acima mencionado no horário de expediente normal de 08:00 á 12:00 e de 14:00 ás 18:00hs., ou 
pelo site: www.detran.pb.gov.br, ou ainda pelo telefone: (083) 3216-2510.

João Pessoa, 14 de março de 2013.
ANDRÉ MARTINS PEREIRA NETO

Pregoeiro

CATARINA PEREIRA NUNES GOMES – CNPJ/CPF Nº 023.272.354-05 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação 
nº 582/2013 em João Pessoa, 7 de março de 2013 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Projeto 
de carcinicultura composto de 06 (seis) viveiros com 9,44 ha  (lâmina dágua), 2 (dois) ha com uma 
lagoa de sedimentação e 0,88 ha com taludes, diques e canais. Na(o) – FAZENDA NOVA ERA – 
LIVRAMENTO. Município: SANTA RITA – UF: PB: Processo: 2012-08153/TEC/LO-4153.

AFV ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.378.639/0001-21 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº 600/2013 
em João Pessoa, 11 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: RESIDENCIAL 
– HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR, DOTADA – ESGOTO SANITÁRIO, FOSSA SEPTICA E SUMI-
DOURO. Na(o) RUA AMBROSINA SOARES DOS SANTOS – ST 01, QD 060, LT 366 Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000540/TEC/LO-4641.



Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014806
Responsavel.: EDILENE MOREIRA RAFAEL
CPF/CNPJ....: 188638924-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            996,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014802
Responsavel.: ELINALDO RAMOS ARAUJO
CPF/CNPJ....: 714795974-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            511,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012727
Responsavel.: EULINA MARIA SILVA
CPF/CNPJ....: 043066618-73
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012744
Responsavel.: FARIAS E FERNANDES CONSTRU-
COES INCO
CPF/CNPJ....: 012574665/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.278,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015081
Responsavel.: JOAO SOUZA LIMA FILHO
CPF/CNPJ....: 276575314-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            528,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013044
Responsavel.: JBN ESQUADRIAS E ALUMINIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013177953/0001-71
Titulo......: CHEQUE           R$          5.500,00
Apresentante: ALCIENIO TIBURTINO DE OLIVEIRA
Protocolo...: 2013 - 014157
Responsavel.: JOSE BELO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 486839494-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013925
Responsavel.: KELCO SUL ARTEFATOS DE COURO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 089064885/0005-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.694,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012485
Responsavel.: LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ....: 040946576/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.540,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014674
Responsavel.: MARIA OLIVEIRA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 601800304-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            515,76
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013637
Responsavel.: MARCELO CARVALHO ALCANTERA
CPF/CNPJ....: 072845274-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            481,44
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013552
Responsavel.: MARCOS ANDRE CAVALCANTE SILVA
CPF/CNPJ....: 953821784-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            769,92
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013559
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO ALVES DE 
SANTANA
CPF/CNPJ....: 013892648/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            236,08
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015156
Responsavel.: MARTA FATIMA SILVA
CPF/CNPJ....: 380396804-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            719,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013679
Responsavel.: ROBERTA LOURDES RIBEIRO FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 569783244-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            936,56
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013693
Responsavel.: RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012197104/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIN-
CHEIR
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012432
Responsavel.: WILSON FERNADES DA SILVA JR
CPF/CNPJ....: 551913204-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014538
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  16/03/2013
----------------------------------------

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.: ANNA KARLA BARBOSA DAMASCENO
CPF/CNPJ....: 885174204-97
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            459,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012720
Responsavel.: ADMILSON ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ....: 789644154-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            546,56
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014445
Responsavel.: ADILSON SILVA FRUTUOSO
CPF/CNPJ....: 570442104-06
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            519,88
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014443
Responsavel.: ANA VALEIA ALMEIDA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 567637194-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            741,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014752
Responsavel.: AIALA FERNANDES SILVA
CPF/CNPJ....: 726543334-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            670,88
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014711
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            417,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012551
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014065
Responsavel.: ANA CLAUDIA NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 954146064-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014733
Responsavel.: ALCIONE FERREIRA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 046656634-40
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            434,88
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014715
Responsavel.: BEATRIZ MABEL CORREIA FREITAS
CPF/CNPJ....: 037052334-24
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            631,56
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012638
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014934
Responsavel.: CONSTRUTORA MIL LTDA
CPF/CNPJ....: 013877777/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014970
Responsavel.: CONCEICAO MARIA BASTOS
CPF/CNPJ....: 916848204-30
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012670
Responsavel.: DIKARLO PEDRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 930601814-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,35
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015162
Responsavel.: DALUMI CALCADOS E ACESSORIOS 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 015295356/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.381,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012600
Responsavel.: DELOSMAR LOURENCO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 675884334-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            750,52
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014786
Responsavel.: DIVA MIRANDA CUNHA
CPF/CNPJ....: 467036324-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            497,52
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014794
Responsavel.: ELIEZER FERREIRA DE LIMA - ME
CPF/CNPJ....: 465235887-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.519,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014946
Responsavel.: EDILSON SALES MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 041597954-47
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            664,00
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FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Abril de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAJAZEIRAS, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRE-
TARIA.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, 15 de Março de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO – CNPJ/CPF No 08.929.648/0001-59 Torna Pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de 
Instalação nº 670/2013 em João Pessoa, 13 de Março de 2013 – Prazo 730 dias. Para a Atividade 
de Construção de um Centro de Unidade Básica de Saúde Dotada de um Sistema Hidrosanitário 
composto por uma Fossa Séptica e Três Sumidouros Na(o) – Travessa São Paulo S/N - CENTRO 
Município: CACIMBA DE DENTRO – UF: PB. Processo:  2013-001285/TEC/LI-2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de gêneros alimentícios diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00004/2013. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, MDE, FNDE, PNAE, PETI, PROJOVEM, 
CRAS, PAIF/ Outros Programas e Convênios: 03.01 - 08.122.0003.2004 - 08.243.2001.2043 - 
08.243.2002.2042 - 08.244.0007.2010 - 04.01 - 10.301.0012.2014 - 05.00 - 12.361.0018.2025 
- 12.361.0018.2026 - 12.361.0019.2027 - 12.361.0021.2030 - 12.365.0023.2032 - 3.3.90.30.01 
Mat. Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Baia da Traição e CASA NOVA DIST. DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 
04.478.521/0001-00 – VALOR CONTRATADO: R$ 447.463,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil, 
quatrocentos e sessenta e três reais). CT Nº: 072/2013 - 11.03.13.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURADE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013
Torna público que a licitação que iria aconteceràs 11:00 horas do dia 28 de Março de 2013, 

licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS)  E MATERIAL DE LIMPEZA, FORNECIDOS 
DE FORMA PARCELADA E DIARIAMENTE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.Será ANTECIPADA 
para o dia 27/03/2013, às 11:00 horas, a sessão acontecerá  na Avenida José Duarte de Sá, 33 - 
Centro - Triunfo - PB,. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391324.
Triunfo - PB, 14 de Março de 2013

ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO
Pregoeiro Oficial

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015363
Responsavel.: MARIA CARMO OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ....: 000168634-88
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            417,36
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013573
Responsavel.: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 132032234-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            694,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013589
Responsavel.: MARIA INES BARRETO DIAS ARAUJO
CPF/CNPJ....: 380054924-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            836,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013618
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 252116094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            570,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013215
Responsavel.: MARIA SOCORRO DIAS CARVALHO
CPF/CNPJ....: 806254364-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            612,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013642
Responsavel.: MARILZA FRANCISCA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 806252234-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            572,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013656
Responsavel.: MARLENE PONTES
CPF/CNPJ....: 025049954-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            900,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013671
Responsavel.: MARCOS AURELIO FERREIRA DE PAIVA
CPF/CNPJ....: 379894134-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.267,70
Apresentante: IBAMA
Protocolo...: 2013 - 015209
Responsavel.: MINI MERCADO BEZERRA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 013987591/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,32
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014312
Responsavel.: MINI MERCADO BEZERRA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 013987591/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.302,84
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014366
Responsavel.: PATRICIA CARMEN MEIRELES F DE LIMA
CPF/CNPJ....: 784681164-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013780
Responsavel.: PATRICIA CARMEN MEIRELES F DE LIMA
CPF/CNPJ....: 784681164-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013785
Responsavel.: PAULO RAIMUNDO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 151145384-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015424
Responsavel.: ROSSIENIA XAVIER GOMES DOS SAN
CPF/CNPJ....: 007615974-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,43
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013473
Responsavel.: SANDRA DELGADO FELIX
CPF/CNPJ....: 741553004-78
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            430,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013698
Responsavel.: SANDRA FARIAS
CPF/CNPJ....: 000227374-80
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            960,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013700
Responsavel.: SERGIO LEONCIO LUZ
CPF/CNPJ....: 011500714-86
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            975,88
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013706
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   PROTES-
TADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  16/03/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AFONSO JOSE DE SOUSA 43711774415
CPF/CNPJ....: 014791931/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,77
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014573
Responsavel.: ANDREW RAMALHO NOBREGA DE MEND
CPF/CNPJ....: 012604227/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            243,08
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013399
Responsavel.: ANDREW RAMALHO NOBREGA DE MEND
CPF/CNPJ....: 012604227/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            243,08
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013400
Responsavel.: ADRIANO JOSE GOUVEIA AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 045989344-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            157,73
Apresentante: ANATEL
Protocolo...: 2013 - 015193
Responsavel.: ANTONIO ADEILDO CARDOSO
CPF/CNPJ....: 568307504-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            416,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012736
Responsavel.: ANTONIO HOLANDA
CPF/CNPJ....: 072747774-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            158,22
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015426
Responsavel.: ANTONIO DE MELO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 013823384/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            438,27
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012877
Responsavel.: COBEMA CONSTRUTORA BETO MA-
CHADO LTD
CPF/CNPJ....: 001465503/0001-03
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          2.769,48
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SETOR 
DE P
Protocolo...: 2013 - 012138
Responsavel.: EDINALDO PEREIRA LOPES
CPF/CNPJ....: 291557974-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            410,28
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012701
Responsavel.: ELETRICA PROXI LTDA
CPF/CNPJ....: 041149410/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            879,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014343
Responsavel.: FELIPE JOSE AVELAR DE AQUINO
CPF/CNPJ....: 713680514-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013779
Responsavel.: GEORGE BRUNO ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 011592264-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.336,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013362
Responsavel.: H L B P REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 008889999/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            683,75
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012158
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.356,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014420
Responsavel.: JEAN CARLOS RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 977847374-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            780,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013034
Responsavel.: JOSE RICARDO RODRIGUES 7901068
CPF/CNPJ....: 015648903/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            642,62
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012457
Responsavel.: JOSE MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 840436104-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            104,34
Apresentante: ANATEL
Protocolo...: 2013 - 015182
Responsavel.: JOSE SERGIO VIANA FRANCA
CPF/CNPJ....: 005799397/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.694,22
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012288
Responsavel.: LARISSA CARLA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 016457424/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            431,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIXOLA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 001/2013
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Coxixola – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2013, do tipo 
“Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E UM VEÍCULO AUTOMOTIVO 
(TIPO AMBULÂNCIA), foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma repub-
licada com abertura para as 10h00min do dia 02/04/2013 (horário local). O Edital pode ser obtido na sede 
do Fundo Municipal de Saúde 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, 15 de março de 2013.
José Wilas Pereira

Pregoeiro

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 reali-
zada no dia 18/03/2013, no SENAC em Campina Grande PB, à Avenida Manoel Tavares, nº 300, 
Alto Branco, 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. FARMACÊUTICOS 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, 16 de Março de 2013.

Sérgio Luis Gomes da Silva
Presidente do SIFEP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2013. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, FUNDEB 40%, 
QSE, MDE, PROJOVEM, PETI, CRAS/ Outros programas e convênios: 01.00 - 04.122.0003.2002 
- 02.00 - 04.122.0003.2003 - 03.01 - 08.122.0003.2004 - 08.243.0009.2005 - 08.243.2001.2043 
- 08.243.2002.2042 - 08.244.0007.2008 - 08.244.0007.2009 - 04.01 - 10.125.0003.2050 
- 10.301.0012.2014 - 10.301.0014.2018 - 10.301.0014.2019 - 05.00 - 12.361.0018.2023 
- 12.361.0018.2025 - 12.365.0021.2030 - 12.361.0021.2031 - 12.365.0023.2032 - 06.00 - 
15.122.0003.2035 - 07.00 - 27.813.0028.2039 - 08.00 - 08.244.0008.2048 - 09.00.14.423.0007.2052 
- 10.00.18.544.0003.2053 - 3.3.90.30.01 Mat. Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e a empresa: CLEO-
NICE RUFINO BARBOSA – CNPJ: 07.512.307/0001-10 – VALOR CONTRATADO: R$ 307.352,95 
(trezentos e sete mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) – CT: Nº 
00073/2013 - 11.03.13.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material permanente médico, fornecidos de forma parcelada, conforme 
solicitação do Fundo Municipal de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2013.
DOTAÇÃO: 6.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.2026.2101 - IMPLANT. E MANUT. 

DO SAMU 2 - RECEITA DE IMP. E TRANF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.30.02 - MEDICAMEN-
TOS 10.302.2026.2101 - IMPLANT. E MANUT. DO SAMU 14 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 
33.90.30.02 - MEDICAMENTOS 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
10.302.2026.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA 14 - TRANSF. DE RE-
CURSOS DO SUS 33.90.30.02 - MEDICAMENTOS 33.90.30.03 - MAT. MÉDICO HOSP. ODONT. 
E LAB 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.2025.2076 - MANTER 
A FARMACIA CENTRAL DO MUNICÍPIO 14 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.02 - 
MEDICAMENTOS 33.90.30.03 - MAT. MÉDICO HOSP. ODONT. E LAB

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00021/2013 - 08.03.13 - VIA MED LTDA PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, 

ORTOPÉDICO E O - R$ 1.895,64

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DA PARAÍBA – SINDIMOVEIS/PB
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DA PARAÍBA – SINDIMOVEIS/PB, CNPJ. 
09.295.916/0001-90 – EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍ-
CIO 2012 E EXERCICIOS ANTERIORES – O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições 
estatutárias e atentando ao que dispões ao art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho –com-
preendida por todos os municípios do Estado da Paraíba, estabelecidas na sua base territorial, que 
estará realizando a cobrança das CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO  relativas aos anos 
de 2012/2011/2010/2009/2008, prevista nos arts. 578, 579, 585 e 600 da CLT, com a observância 
a Nota Técnica/SRT/TEM/Nº 201/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, dos corretores de 
imóveis, sindicalizados ou não, sob pena das sanções legais de acordo com o art. 599 da CLT. 
João Pessoa, 12 de março de 2013. Ass. UBIRAJARA MARQUES DE ALMEIDA LIMA JUNIOR – 
PRESIDENTE SINDIMOVEIS/PB.

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 00008/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 14:30 horas do dia 03 de Abril de 2013, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 15 de Março de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 00007/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de equipamentos, 
instrumentais e materiais médicos hospitalares. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 15 de Março de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 00007/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Abril de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de óculos de grau completo. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 15 de Março de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
 Pregoeiro Oficial

MARCIELLE MARQUES GOMES – CNPJ/CPF No 084.384.144-35 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 614/2013  em 
João Pessoa, 11 de março de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Posto de combustível. 
Na(o) – Av. PRES. JOÃO PESSOA Nº 806 CENTRO Município: JACARAÚ – UF: PB. Processo: 
2013-000923/TEC/LP-1477.

JOSÉ ALMEIDA DE ASSIS JUNIOR-ME – CNPJ/CPF No 10.513.563/0001-37 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº 554/2013 
em João Pessoa, 6 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Artefatos 
Texteis de Cordoaria/Redes Na(o) – RUA PROJETADA, S/N – SÃO BENTO DE BAIXO. Município: 
SÃO BENTO – UF: PB: Processo: 2013-000274/TEC/LO-4567.

CONSTRUTORA CONCLASSE LTDA – CNPJ/CPF No 13.110.355/0001-85 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº 626/2013 
em João Pessoa, 11 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR (fossa/sumidouro) Na(o) – RUA DOMÉSTICA TEREZA ALEXANDRE BARBOSA, 
S/N – COLIBIRIS. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB: Processo: 2012-008845/TEC/LO-4376.

CONSTRUTORA EVEREST LTDA – CNPJ/CPF No 00.282.606/0001-67 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº 620/2013 
em João Pessoa, 11 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificio multifamiliar 
com: subsolo, semi-subsolo, treze pavimentos tipo, cobertura e pavimento coberto. Na(o) – RUA 
ABIDIAS G. DE ALMEIDA S/N,  – TAMBAUZINHO. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB: Processo: 
2013-000935/TEC/LO-4567.

CALAMA  EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF No 07.080.426/0001-41 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença prévia  nº 431/2013 em 
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar. 
Na(o) – RUA AGENTE FISCAL G. DA SILVA QD. 99 LT 233 LOT L. DO CAMPO – MUÇUMAGRO. 
MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA – UF: PB: Processo: 2013-000479/TEC/LP-1447.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES MARLUCE DE VASCONCELOS – CNPJ/CPF No 08.561.185/0001-15 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 647/2013  em João Pessoa, 13 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE COLETA DE MATERIAL PARA 
ANÁLISES CLÍNICAS. Na(o) – Av. AVENIDA CAMILO DE HOLANDA – Nº 214 A.  Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-001136/TEC/LO-4797.

MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS – CNPJ/CPF No 24.115.578/0001-51 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 648/2013  em João Pessoa, 13 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LA-
BORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. Na(o) – Av. AVENIDA CAMILO DE HOLANDA – Nº 214.  
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-001137/TEC/LO-4798.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO no 001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, 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 reunião que ocorrerá na CPL localizada no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de ITABAIANA, no dia 03 de ABRIL de 2013 as 14:00 horas. Objetivo: Aquisição de GÁS 
DE COZINHA GLP BOTIJÃO 13 KG E VASILHAME BOTIJÃO DE 13 KG. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 123/2006 e demais normas inerentes. Maiores 
informações: na CPL localizada na Rua Presidente João Pessoa, 422/430-Centro-Itabaiana-PB, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA, 14 de MARÇO de 2013.

ALISANDRA SOUSA ANDRADE
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO no 002/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, 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 reunião que ocorrerá na CPL localizada no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de ITABAIANA, no dia 03 de ABRIL de 2013 as 15:30 horas. Objetivo: Aquisição de ÁGUA MINERAL 
BOTIJÃO DE 20 LITROS E VASILHAME DE 20 LITROS. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei 123/2006 e demais normas inerentes. Maiores informações: 
na CPL localizada na Rua Presidente João Pessoa, 422/430-Centro-Itabaiana-PB, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA, 14 de MARÇO de 2013.

ALISANDRA SOUSA ANDRADE
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE No 00001/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2013, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
SOFWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS DESTA PREFEITURA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PÚBLICA LTDA 
- R$ 21.600,00; IMPORT INFORMATICA LTDA - R$ 7.800,00; INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA 
INFORMATICA - R$ 24.000,00; LAYOUT INFORMATICA - ALT AIRES DE OLIVEIRA - R$ 24.000,00.

Queimadas - PB, 18 de Janeiro de 2013
JACO MOREIRA MACIEL

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA-

RIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA..
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00001/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: PROPRIOS
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e:
CT Nº 0001B/2013 - 18.01.13 - LAYOUT INFORMATICA - ALT AIRES DE OLIVEIRA - R$ 24.000,00
CT Nº 0001C/2013 - 18.01.13 - INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 

24.000,00
CT Nº 0001D/2013 - 18.01.13 - IMPORT INFORMATICA LTDA - R$ 7.800,00
CT Nº 0001E/2013 - 18.01.13 - DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA 

PÚBLICA LTDA - R$ 21.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE No 00002/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00002/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A COLETA DE LIXO EMERGENCIAL NESTE MUNICIPIO.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA BRTEC 
LTDA - R$ 79.000,00.

Queimadas - PB, 28 de Janeiro de 2013
JACO MOREIRA MACIEL

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A COLETA DE LIXO EMERGENCIAL NESTE 

MUNICIPIO..
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00002/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02100 - SECRETARIA DE INFRA 

ESTRUTURA 15.542.0042.2061 - COLETA DE LIXO/ ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PU-
BLICAS 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e:
CT Nº 00002/2013 - 28.01.13 - CONSTRUTORA BRTEC LTDA - R$ 79.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA No DP00001/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2013, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATEN-
DER EMERGENCIALMENTE A MUNICIPALIDADE.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA. - R$ 440.934,21.

Queimadas - PB, 07 de Janeiro de 2013
JACO MOREIRA MACIEL

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA 

ATENDER EMERGENCIALMENTE A MUNICIPALIDADE..
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02070.10.301.0022.2026 - manut.

das ativ. de saude publica c/rec. pab variav; 02070.10.301.0022.2094 - programa de melhoria e 
qual.da atencao basica pmaq; 02070.10.301.0023.2046 - programa caps; 02070.10.301.0023.2070 
- atividades da policlinica mun. c/rec. 15% e SUS; 02070.10.301.0023.2082 - programa do nasf; 
02070.10.301.0023.2083 - atividades do ceo -centro de espec.odontologicas; 02070.10.302.0023.2027 
- manutencao das ativ.de saude publica c/rec.proprio; 02070.10.302.0052.2086 - manutencao dos 
servicos de atend.movel de urg.samu. 33.90.39 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e: CT Nº 001/2013-1 - 07.01.13 

– LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
- R$ 440.934,21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA No DV00001/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2013, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 
MÓVEL DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLARO S.A. - R$ 7.848,00.

Queimadas - PB, 01 de Fevereiro de 2013
JACO MOREIRA MACIEL

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA..
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02020.04.122.0002.2004 - manuten-

cao das atividades do gabinete do prefeito; 030.04.062.0051.2084 - manutencao das atividades da 
procuradoria jurídica; 02040.04.122.0006.2011 - manutencao das atividades da sec.de administração; 
02050.04.123.0003.2005 - manutencao das atividades da sec.de finanças; 02060.12.361.0008.2012 
- manutencao do ens.fundamental c/rec.proprios -mde; 02060.12.361.0008.2065 - manutencao da 
educacao basica c/fundeb 40%; 02070.10.301.0022.2026 - manut.das ativ. de saude publica c/
rec. pab variav; 02070.10.301.0022.2094 - programa de melhoria e qual.da atencao basica pmaq; 
02070.10.301.0023.2046 - programa caps; 02070.10.301.0023.2070 - atividades da policlinica 
mun. c/rec. 15% e SUS; 02070.10.301.0023.2082 - programa do nasf; 02070.10.301.0023.2083 
- atividades do ceo -centro de espec.odontologicas; 02070.10.302.0023.2027 - manutencao 
das ativ.de saude publica c/rec.proprio; 02070.10.302.0052.2086 - manutencao dos servi-
cos de atend.movel de urg.samu; 02080.08.244.0025.2028 - manutencao das atividades 
da acao sociao c/ rec.pr; 02080.08.244.0025.2072 - manutencao das ativ.de acao social c/
rec.prog.fede; 02090.20.601.0033.2035 - manutencao dos servicos relacion. c/a agricultura; 
02100.15.451.0042.2036 - manutencao das atividades c/infraestrutura; 02120.11.334.0053.2090 
- manutencao da sec.de desenvolvimento econômico. 33.90.39 - outros serviços de terceiros - 
pessoa jurídica

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e:
CT Nº 0001A/2013 - 01.02.13 - CLARO S.A. - R$ 7.848,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE No IN00002/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA 
ESPECIALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS CONTABEIS.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERV. DE CONTABILIDADE PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO 
LTDA - R$ 108.000,00.

Queimadas - PB, 17 de Janeiro de 2013

JACO MOREIRA MACIEL
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALI-
ZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS CONTABEIS..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02040 - SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO 04.122.0006.2011- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 02050 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0003..2005 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 02140 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
09.272.0044.2040 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 
33.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e:
CT Nº 0002A/2013 - 17.01.13 - CONPLAN SERV. DE CONTABILIDADE PLANEJ. ORÇAMEN-

TÁRIO LTDA - R$ 108.000,00
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