
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
24o  Mín.

34o   Máx.
22o  Mín.

36o   Máx.
24o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,987 (compra) R$ 1,989 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,900 (compra) R$ 2,040 (venda)
EURO   R$ 2,573 (compra) R$ 2,575  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

22h00

09h13

1.7m

1.8m

baixa

baixa

15h51

02h36

0.9m

0.9m

l Estado promove programação do Dia da Água sexta-feira em várias cidades

l Violência contra a mulher é tema de debate quinta-feira no campus I da UFPB 

l Exposição de animais para adoção acontece hoje no Ponto de Cem Réis

l Val Donato e Escurinho fazem show sexta-feira na Vila do Porto, em JP

Ano CXX
Número 039

R$ 1,00

R$ 160,00
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Altura

Casos de dengue crescem 48% e 
PB lança campanha de prevenção 

O governador Ricardo 
Coutinho lançou ontem uma 
campanha de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue. A 
Paraíba já soma  no ano 1.284 
casos da doença. PágInA 17
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O Governo do Estado investiu mais de R$ 11 milhões na construção 
das 410 moradias localizadas no conjunto Colinas do Sul. PágInA 25

Polícia prende 
bando que roubou 
fórum e explodiu 
caixas eletrônicos

TRE decide pela 
manutenção 
de Carlos Dunga 
na Assembleia

Trecho da Rodovia 
da Integração
começa a receber 
camada de asfalto

SeguRança

legiSlaTivO

OBRaS Policiais civis da Delegacia 
de Roubos e Furtos de Cam-
pina Grande prenderam dois 
homens e apreenderam um 
adolescente, além de várias ar-
mas e dinamite. PágInA 16

O Pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral acatou 
ontem mandado de segu-
rança impetrado pelo re-
cém empossado deputado 
Carlos Dunga. PágInA 18

As obras da Rodovia da 
Integração estão em ritmo ace-
lerado. O trecho entre as cida-
des de Assunção e Salgadinho 
está recebendo o asfalto. Todo 
o projeto está orçado em mais 
de R$ 62 milhões. PágInA 15

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

nublado com 
chuvas ocasionais

nublado com 
chuvas ocasionais

nublado com 
chuvas ocasionais

Pocinhos vai ser invadida hoje pelo cinema 
através do Projeto ViAção Paraíba PágInA 5

Peça Arte no Canteiro será encenada hoje 
à tarde na Estação Cabo Branco PágInA 8

A Raposa fez história 
ao conquistar o título 
da Copa do Nordeste. 

A União circula hoje com 
pôster do time campeão 

PágInAs 21 E 23

2oCaderno

Aesa prevê chuvas para 
várias regiões da Paraíba

DIA DE são José

PágInA  13

Ricardo entrega casas do 
Pró-Moradia na capital

CAMPINENSE
CAMPEÃO

PágInA 3

Helena Alves, primeira 
juíza concursada da 
Paraíba, completa 
hoje 90 anos de idade

ENTREVIsTA

 PM desarticula 
desmanche 
de motos em 
João Pessoa

PágInA  4

As moradias entregues ontem vão beneficiar 1,6 mil pessoas carentes do município de João Pessoa



Cristãos do mundo inteiro, além da 
comunidade diplomática internacional 
e, em especial, católicos da América 
Latina voltam hoje suas atenções para 
a Praça São Pedro, em Roma. Será ali, 
no mais prestigiado espaço religioso 
do Ocidente, que o Papa Francisco será 
oficialmente sagrado como sucessor do 
primeiro apóstolo de Cristo. É evento de 
inquestionável magnitude, ainda mais 
diante das expectativas que se criaram 
após o recente conclave.

Eleito pontífice pela quase totali-
dade dos cardeais-votantes, o jesuíta 
argentino Jorge Mário Bergoglio inicia 
formalmente hoje um pontificado que 
tem tudo para ficar na história. Simples, 
modesto, contemporâneo e avesso às 
pompas, o Papa Francisco personifica 
hoje todas as esperanças de uma Igreja 
melhor. 

Às voltas com denúncias de malver-
sação de dinheiro, de acobertamento de 
práticas pedófilas e de excessiva buro-
cratização das atividades de sua Cúria 
Romana, o Vaticano, da forma como vi-
nha atuando, talvez tenha chegado ao 
seu ponto-limite. A escolha de um papa 
que rompe paradigmas, que se aproxi-
ma do povo e que interage com os fiéis, 
oferecendo e recebendo orações terá 
sido certamente a mais providencial 
ajuda de todos os espíritos santos que 
presidiram os atos do já histórico con-
clave de 2013.

Os desafios do sucessor de Bento 
XVI são enormes. Só para citar um caso, 
veja-se este: o sentimento religioso na 

América Latina, de onde vem o novo 
papa, foi decrescendo na medida em 
que os diferentes países progrediam.  
Como ocorreu na Europa, o desenvol-
vimento sempre se une ao ceticismo 
religioso, e hoje há menos católicos na 
região que dez anos atrás. Parte desse 
vazio foi ocupado por diferentes igrejas 
protestantes, mais sensíveis a proble-
mas cotidianos como o alcoolismo ou os 
maus-tratos domésticos.

O novo papa tem, portanto, bastan-
te trabalho pela frente no que se refere 
a seu labor pastoral. É possível, mas não 
certo, que sua presença servirá para re-
vitalizar toda a igreja latino-americana 
e para recuperar algumas ovelhas des-
garradas. Mas o efeito mais provável e 
imediato poderá ser o de levantar o or-
gulho de uma população que muitas ve-
zes se sentiu condenada e que agora co-
meça a crer em um horizonte de êxito.

Ao lado de tantas expectativas po-
sitivas, o futuro pontificado é também 
alvo de desconfianças e insinuações. 
Alegam os críticos do Papa Francisco 
que ele é conservador, extremamente 
dogmático e pouco afeito a eventuais al-
terações nos conceitos doutrinários. Re-
visitaram, esses críticos, uma possível 
colaboração do cardeal Bergoglio com a 
ditadura argentina e com a discrimina-
ção aos gays.

Nada disso, entretanto, empana o 
brilho que deve cercar, hoje, a soleni-
dade de entronização do papa que, na 
história recente, mais esperanças traz à 
renovação do cristianismo. 

Conheci, na minha infância, uma 
senhora que assobiava que era uma beleza. 
Dir-se-ia que assobiava “como um ho-
mem”. Ela se chamava, se não me engano, 
Maria Caçador. Era forte, sempre muito 
alegre, e, vez por outra, haja assobio. 

O assobio, como o sorriso, é uma 
excelente terapia. Quem assobia está de 
bem com a vida. Eu gosto muito de asso-
biar. Vez por outra ensaio alguns temas do 
primeiro movimento da Sinfonia Pastoral, 
de Beethoven, o começo da Sinfonia nº 8 
de Bruckner, ou Concerto para Violino e 
Orquestra de Sibelius 

E, aqui para nós, modéstia à parte, sou 
bom de assobio. Agora mesmo estou me 
lembrando de um capitão, no tempo em 
que eu estava no Exército. Não estou me 
lembrando de seu nome, só sei que o ho-
mem assobiava a todo instante. Assobiava 
como respirava. E que simpatia de homem. 
Sempre de bom humor. Nada de cara dura. 

Mas, deixemos o capitão com o seu 
assobio, a sua simpatia e seu constante 
bom humor e voltemos à crônica. 

Na minha família houve pouco assobio. 
Minha mãe, vez por outra, até que ensaia-
va um. Lembrar que ela, quando solteira, 

tocava flauta, e seu pai era clarinetista. Eu 
tive a quem puxar. Meu pai, de música só 
cantarolava o Hino Nacional, ou a modinha 
chamada Jardineira. Se bem que era louco 
pela serenata Rimpianto, de Toselli.

A verdade é que o assobio é uma 
excelente terapia. Não sei se algum 
desembargador assobia, antes de vestir a 
severa toga, se um ministro ou se o Papa 
já assobiou amenizando, assim, o austero 
ambiente do Vaticano. E me vem agora a 
indagação: quem assobia mais, o homem 
ou a mulher? 

Não gosto daquele assobio meio mo-
leque das salas de concerto, porquanto a 
palma é um modo mais discreto e distinto 
de aplaudir. Mas, nas salas de concerto 
daqui... Lembrar que assobio é mesmo que 
vaia. Por que, então, vaiar um artista? 

Hitler não sorria, muito menos 
assobiava, creio. Acho que Stalin a mesma 
coisa. Quem assobia deve estar sempre de 
bem com a vida. As crianças, em geral, não 
assobiam, já repararam? Os adolescentes, 
sim, mas já os velhos, muito pouco.  Asso-
biemos, a vida se torna mais alegre, mais 
descontraída! Maria Caçador passou a vida 
assobiando e todo mundo gostava dela.
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Um
O som ao redor (I)

De fato, habemus papam

A terapia do assobio

                           Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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“Matar era uma forma de comprar barato as terras dos vizinhos 
que não queriam vendê-las.”

O assobio, como o sorriso, é uma excelente terapia. Quem 
assobia está de bem com a vida.”
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Se Michelangelo Antonioni tivesse 
visto “O som ao redor” antes de reali-
zar seu clássico “Depois daquele beijo” 
(Blow-up), talvez tivesse aprendido 
como se faz um bom filme com pouco 
dinheiro. Antonioni teve de montar 
o seu filme antes de concluir as fil-
magens, pois o dinheiro acabou e os 
financiadores do projeto negaram-se a 
ampliar o orçamento de U$ 1.800.000, 
no tempo em que o dólar era mais dó-
lar. Isso foi em 1966. Com metade desse 
dinheiro (R$ 1.800.000), Kléber Men-
donça Filho concluiu “O som ao redor”, 
sem ter que sacrificar nenhuma cena. 

Kléber é da idade de “Blow-up”. 
Como tem uma formidável cultura ci-
nematográfica, deve e pode ter apren-
dido alguma coisa com Antonioni. Vide 
aquela cena do banho na cachoeira (ou 
coisa que o valha), em que as águas 
ficam tintas de vermelho após um 
estampido surdo como de uma espin-
garda 12. Antonioni, que não fazia 
filmes coloridos, usou a cor a primeira 
vez em “O deserto vermelho” (1964), 
mostrando um campo florido e colori-
do dentro de um filme preto e branco. 

A isso se deu o nome de “cromatis-
mo psíquico”. Dois anos depois, volta-
va com “Blow-up”, um filme colorido 
(seu primeiro filme em inglês) em que 
uma rua aparecia com as casas verme-
lhas. O cromatismo atacava outra vez. 

Kléber, que é da idade de “Blow-
-up”, vem e colore sua cachoeira de 
vermelho sangue, não gratuitamente, 
mas em alusão aos métodos usados 
pelos senhores de engenho, ou usinei-
ros, para ampliar seus domínios no 

Nordeste Açucareiro. Como diz o poeta 
Jorge de Lima: “Ah, Usina Leão, você 
matou os banguesinhos do meu país 
das Alagoas”. Matar era uma forma de 
comprar barato as terras dos vizinhos 
que não queriam vendê-las. 

Em “O som ao redor” esse procedi-
mento é o núcleo do filme, que começa 
pelo fim, com um magistral flash-back 
verbal de dois protagonistas revelan-
do sua verdadeira identidade e suas 
intenções à vítima prestes a ser. Os 
dois são filhos de um vizinho de terras 
assassinado pelo senhor de engenho/
usineiro Francisco, há décadas atrás, 
quando os vingadores eram meninos. 

De repente, o filme, que mais pa-
recia sem trama e sem roteiro, ganha 
lógica e linearidade: é resgatado pelo 
flash-back verbal. O cineasta chama o 
feito à ordem com as poucas palavras 
dos irmãos Nascimento e do senhor de 
engenho/usineiro Francisco. Acontece, 
então, no espaço urbano de um bairro 
de classe média do Recife, o desenlace 
de um conflito rural, iniciado muitos 
anos antes.

Mas a heroína do filme é Bia, a 
mãe de família que contrata profes-
sora particular de mandarim para 
seus filhos, antecipando-se aos novos 
tempos. É ela quem compra e acende 
as bombas que detonam no final do 
filme, já em black-out, quando as ex-
plosões se confundem com os disparos 
dos irmãos Nascimento liquidando 
Francisco. Tudo isso muito explícito e 
sem nenhuma imagem, muito bem dito 
apenas com o som ao redor. (Continua 
na quinta-feira)

Carlos Romero - caromero@globo.com
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O Ministério das Comunicações 
abriu nova chamada  para ins-
crição no programa Cidades Di-
gitais. O edital, que encerra as 
inscrições no dia 5 de abril, des-
tina R$ 100 milhões para serem 
empregados exclusivamente em 
infraestrutura. A seleção é vol-
tada para municípios de até 50 
mil habitantes e tem por objetivo 
modernizar a gestão das cidades 
com a implantação de estrutu-
ra de conexão de rede entre os 
órgãos públicos para melhorar o 
acesso da comunidade aos ser-
viços de governo. A seleção dos 
municípios será feita com base 
nas propostas de carta-consulta, 
inscritas previamente no sistema 
de cadastramento.

Foi considerado pela torcida 
rubro-negra  “pé quente”,  o 
governador Ricardo Coutinho 
que, com a família, esteve no 
estádio “Amigão”, em Campina 
Grande no domingo, assistindo 
a conquista, pelo Campinense, 
a Copa do Nordeste. Na oportu-
nidade, o governador anunciou 
verbas para reforma total do 
estádio.

Concurso para Policia Civil da Bahia 
pedia a que candidatas a delega-
da, escrivã e investigadora fossem 
virgem, causando transtornos à 
mulher. Em boa hora, o governador 
Jacques Wagner suspendeu a exi-
gência. Além de constrangedora, a 
exigência esbarra  na raridade da 
espécie., 

Mas nem tudo funcionou a 
contento, em Campina Gran-
de, no domingo, dia da grande 
conquista do Campinense. As 
operadoras de telefonia móvel 
fizeram uma espécie de greve. 
No período da tarde, foi quase 
impossível, ao usuário,   con-
seguir completar uma ligação 
de celular. Até agora nenhuma 
delas deu explicação para o 
colapso.

CIDADE DIGITAL

PÉ QUENTE

INUSITADO

COLAPSO

JURI DO CASO ASFORA

JURISDIÇÃO

Que chova hoje, Dia de São José, 
enchendo de esperança o homem 
do campo que padece com a longa 
estiagem. Em algumas regiões “es-
turricadas”, alguns proprietários  
de carros-pipa estão cobrando pre-
ços exorbitantes para abastecer 
residências e comércio. O valor já 
chegou a R$ 500 reais.

EXPLORAÇÃO
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O mundo jurídico da Paraíba con-
centrado para a posse do  futuro 
presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, baseado 
em Recife, desembargador Fran-
cisco Wildo. O evento ocorrerá 
no dia 3 de abril, para o qual está 
convidado também o governador 
do Estado.

Os advogados de defesa dos acusados de assassinarem o ex-vice-governador Ray-
mundo Asfora – o fotógrafo Marcelo Marques e a viúva Gilvanete Vital – irão ao júri, 
na próxima quinta-feira, com um trunfo na mão. Exibirão um áudio em que, o filho do 
tribuno e ex-deputado Gibran Asfora, classifica como “absurdo” o constrangimento 
ao que os réus estão sendo expostos. Para ele, o que houve mesmo foi suicídio. As-
fora foi encontrado  morto em 6 de março de 1987, com  um tiro no ouvido.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Helena Alves
Juiza aposentada

Primeira face feminina da 

á mais de 20 anos aposentada, a senhora Helena Alves de Souza, 
primeira mulher juíza concursada na Paraíba, ainda sente saudades 
da época em que exerceu a sua autoridade, muito embora tenha 
enfrentado diversos preconceitos. Perseguida durante a ditadura 
militar, ela foi afastada da comarca onde atuava como juíza 
para todas as varas o que a deixou conhecida como “a juíza 
de Cabedelo”. Hoje ela completa 90 anos de idade e lembra o 
período de 1957, quando ingressou na magistratura e cuidou da 
implantação do Fórum Eleitoral de Cabedelo, que em 2005, em 
sua homenagem, passou a se chamar Fórum Eleitoral Juíza Helena 
Alves de Souza. Na entrevista a seguir ela fala sobre os seus 10 
anos à frente da Comarca de Cabedelo e aconselha as mulheres 
a ingressarem na magistratura. “Eu aconselho que elas ingressem, 
porque é uma carreira muito bonita e promissora na época atual”.

A senhora foi à primeira 
juíza mulher concursada na Pa-
raíba. O que lhe despertou para 
ingressar na magistratura?

Eu acredito que a minha con-
dição de moça pobre tenha contri-
buído para essa escolha, porque 
eu conhecia as injustiças. Então, 
eu pensei, irei julgar e fazer valer 
a justiça independente da cor ou 
classe social e lembro que quando 
ingressei, não existiam mulheres 
juízas na Paraíba e nem no estado 
vizinho de Pernambuco. 

No período de seu ingresso 
na magistratura era época ex-
tremamente machista. A senho-
ra foi alvo de preconceitos por 
ser uma mulher?

Sofri muito preconceito mes-
mo. Eram tantos que eu fui até 
assunto de jornal onde as pessoas 
se pronunciavam e atacavam até 
mesmo os meus familiares por eu 
ser de uma família humilde. O meu 
pai era um homem simples e ho-
nesto, ele sustentava a sua família 
na profissão de barbeiro e, muitas 
pessoas diziam que uma filha de 
um barbeiro não podia ser juíza. 
Na época eu me perguntava assim 
“o que é que tem haver uma coisa 
com a outra”. A alegação era de que 
além de ser uma pessoa pobre eu 
também era mulher, e isso ia con-
tra todos os costumes da época.

Houve algum preconceito 
que marcou a sua carreira?

Na época da ditadura militar 
eu fui afastada do cargo de juíza e 
até hoje eu não sei qual foi o mo-
tivo, mas acredito que foi pelo fato 
de nunca me aceitarem no cargo de 
juíza. Com a anistia eu retornei ao 
cargo de juíza, porém bastante de-
sanimada e decepcionada. Então, 
eu fiz o seguinte, contei meu tempo 
de serviço e me aposentei. É uma 
pena, porque eu poderia ter sido 
até mesmo a primeira desembar-
gadora paraibana caso não tivesse 
sido afastada das minhas funções 
na época da ditadura militar.

Qual foi o ano que a senho-
ra ingressou na magistratura e 
como foi a sua atuação?

Eu ingressei na magistratura 
no ano de 1957 e neste período 
cuidei da implantação do Fórum 

Eleitoral de Cabedelo, que em 
2005 recebeu o meu nome pas-
sando a se chamar Fórum Eleito-
ral Juíza Helena Alves de Souza. 
A minha atuação de juíza foi du-
rante muito tempo na Comarca de 
Cabedelo.

Foi difícil administrar uma 
comarca na época da ditadura 
militar?

Eu não tive a menor dificulda-
de em administrar a minha carrei-
ra de juíza. Graças a Deus, me sai 
muito bem nas quatro comarcas 
em que passei e não tive dificulda-
de nenhuma, porque eu era muito 
respeitada. Eu herdei do meu pai a 
disciplina e isso me tornou rígida 
de pulso forte. Então, seguindo a 
educação do meu pai, me impus e 
fiz valer o respeito de todos como 
uma mulher forte e decidida.

A senhora lembra algum 
fato ocorrido naquele período 
que marcou sua autoridade de 
juíza?

Muito embora eu tenha ingres-
sado na magistratura em uma época 
marchista, eu não tive nenhuma di-
ficuldade em saber impor a minha 
autoridade de juíza. Muito pelo con-
trário, eu sempre fui muito respeita-
da e querida no município de Cabe-
delo, onde atuei por 10 anos e fiz um 
laço grande de amizade. Na época eu 
era conhecida como a juíza do pul-
so forte e, eu lembro que certa fez 
eu tive um pequeno problema, mas 
tudo deu certo. Certa vez dei ordem 
de prisão a um estivador, e naque-
la época do governo João Goulart, 
os sindicatos tinham muita força e 
eu tive problemas quando mandei 
prender esse estivador. Porém, eu 
fiz valer a minha autoridade de ju-
íza e prendi ele perante todos eles 
reunidos na porta do fórum, sendo 
acatada a minha autoridade sem ne-
nhuma manifestação.

Qual era o trabalho desen-
volvido na Comarca de Cabedelo 
naquela época?

Na Comarca de Cabedelo, 
bem como em todas do interior 
naquela época, um juiz era tudo. 
Ou seja, era juiz de direito, elei-
toral, do trabalho e da infância e 
juventude, era um juiz para todas 
as varas. Além de juíza eu tam-

H

bém administrava uma escola e 
a minha casa, porém, nunca tive 
dificuldade mesmo trabalhando 
três expedientes, porque era um 
no cartório, outro na direção do 
colégio e a noite em casa cuidan-
do dos afazeres domésticos. Ad-
ministrei os três turnos e nunca 
uma área afetou a outra. Eu me 
casei, nunca tive filhos, porém, 
ajudei a educar todos os meus so-
brinhos. 

Além de juíza a senhora tam-
bém foi professora?

Sim, eu também fui diretora 
da Escola Estadual de Cabedelo, 
logo que assumi a comarca daque-
le município, local onde permaneci 
durante 10 anos. A minha longa atu-
ação naquele município me deixou 
conhecida como “a juíza de Cabe-
delo”. Naquela época não existia co-
légio estadual havia apenas escola 
particular, então, juntamente com 
o desembargador Júlio Aurélio, que 
era o promotor de Justiça na Co-
marca de Cabedelo, com muitos es-
forços conseguimos construir o Co-
légio Estadual de Cabedelo, e eu fui 
a primeira diretora da escola. Após 
a minha aposentadoria de juíza, eu 

fui removida para a Escola Estadual  
Santa Júlia, em João Pessoa.

Qual o comparativo que a 
senhora faz sobre o cargo de ju-
íza da sua época para o dos dias 
atuais?

Olhe, eu amo tanto a minha 
carreira que se pudesse retorna-
ria ao cargo nos dias atuais. Eu 
completo hoje 90 anos de idade 
e posso dizer com muito orgulho 
que fui juíza, professora e esposa 
naquela época, tendo toda a li-
berdade para executar as minhas 
tarefas. Hoje é muito diferente. 
A mulher hoje na magistratura 
galgou várias posições enquanto 
que na minha época eu tive mui-
ta dificuldade por conta do pre-
conceito. Hoje não, porque exis-
tem muitas mulheres juízas que 
estão ai valorizando a profissão, 
na Paraíba já são três mulheres 
desembargadoras, por isso eu 
digo que a mulher na magistra-
tura paraibana evoluiu bastante.

Quanto tempo faz da sua apo-
sentadoria e como é sua vida hoje?

Eu me aposentei no cargo de 
juíza há mais de 20 anos. Hoje eu 

desfruto do meu aconchego no 
lar e posso dizer que lutei muito 
em minha vida para chegar onde 
estou. Como uma moça de origem 
humilde e lutando em um ambien-
te hostil na época de 30 onde o 
machismo predominava.

Qual o conselho que a se-
nhora dá para as mulheres que 
queiram ingressar hoje na ma-
gistratura paraibana?

Eu aconselho que elas in-
gressem, porque é uma carreira 
muito bonita e promissora na 
época atual. Eu adorei exercer 
esse cargo muito embora as mi-
nhas decepções, porque eu tive 
que sair antes do tempo que 
programava, porém, eu digo que 
as que têm o desejo de ser juíza 
hoje, ingressem na magistratu-
ra sem nenhum medo, porque é 
uma carreira muito bonita e pra-
zerosa. Por isso, eu sinto muitas 
saudades do período em que es-
tava na ativa.

***

Leia artigo sobre a juíza 
Helena Alves de Souza na pág. 8
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lei na PB
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Em cima da hora

Desarticulado ponto de ‘desmanche’
MOTOS

Polícia MIlitar descobriu ofici-
na clandestina em terreno, no 
bairro Cruz das Armas, em JP

Um terreno que funcio-
nava como local de ‘desman-
che’ de motos foi descober-
to, ontem, no bairro de Cruz 
das Armas, em João Pessoa. 
O local ficava ao lado de uma 
casa, onde os policiais en-
contraram quadros de mo-
tocicletas, peças, motores e 
três motos. Nenhum suspei-
to foi localizado, mas a polí-
cia recebeu informações de 
que um grupo de adolescen-
tes seria responsável pelo 
esquema.

De acordo com o cabo 
Evangelista, da Força Tática 
do 1º Batalhão, a viatura já 
vinha recebendo várias de-
núncias sobre a adulteração 
de veículos que era feita no 
local. “Na semana passada, 
apreendemos uma moto 
roubada com placa de Per-
nambuco nesta mesma rua 
e a partir daí começamos a 
receber denúncias que resul-
taram na descoberta deste 
terreno”, contou.

Devolução 
Duas motos foram en-

tregues a proprietários que 
estiveram no local e o outro 
veículo, juntamente com as 
peças, foram entregues  na 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
no Varadouro. Os policiais es-
tão tentando localizar os sus-
peitos.

Durante os trabalhos de investigação, os policiais encontraram no terreno, ao lado de uma residência, quadros de motocicletas, peças, motores e ainda três motos

O Procon da Pa-
raíba firmou, ontem, 
um Termo de Ajus-
tamento de Conduta 
(TAC) com represen-
tantes das entidades 
habilitadas para a 
emissão das Carteiras 
de Identificação Es-
tudantil (CIEs) 2013. 
Ficou acordado entre 
as partes que o valor 
cobrado para a con-
fecção do documen-
to pode ser de até R$ 
14. Além disso, ficou 
estabelecido que os 
formulários para so-
licitação em primeira 
remessa já podem ser 
emitidos e o prazo 
para entrega do docu-
mento será de 30 dias 
a contar de 19 de abril 
de 2013. A multa para 
o descumprimento de 
quaisquer das cláusu-
las do TAC é de R$ 10 
por carteira. 

“Além da multa, 
quem descumprir o 
termo firmado ficará 
automaticamente im-
pedido de participar 
do processo de habi-
litação para a emissão 
das Carteiras de Iden-
tificação Estudantil de 
2014. Desta maneira, 
esperamos garantir 
mais lisura e tranquili-
dade a este processo”, 
comentou o secretário 
executivo do Procon

-PB, Marcos Santos.

Entidades aptas
As entidades ap-

tas habilitadas para 
a emissão das Cartei-
ras de Estudante 2013 
são: União Estadual 
dos Estudantes da Pa-
raíba (UEEP), União 
Estadual dos Estudan-
tes (UEE), Diretório 
Central dos Estudan-
tes da Universidade 
Federal da Paraíba 
(DCE-UFPB), Diretório 
Central dos Estudan-
tes da Universidade 
Federal de Campina 
Grande (DCE-UFCG) e 
Diretório Central dos 
Estudantes da Univer-
sidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB).

Reunião
Também partici-

param da reunião o 
Sindicato das Empre-
sas de Transportes de 
Passageiros do Estado 
da Paraíba (Setrans
-PB) e a Associação 
das Empresas de Trans-
portes Coletivos Ur-
banos de João Pessoa 
(AETC-JP).

Uma cópia do TAC 
assinado foi encami-
nhada ao Ministério 
Público Estadual. A 
validade das carteiras 
emitidas neste ano vai 
até 19 de abril de 2014.

Documento deverá 
custar até R$ 14,00

caRTEiRa dE ESTudanTE

FOTO: Vanivaldo Ferreira/Secom-PB

Rio – A Força Nacional de 
Defesa Civil vai a Petrópolis 
para auxiliar no socorro às 
vítimas da chuva que atinge a 
região serrana do Rio desde o 
domingo (17). O governador 
do Rio de Janeiro, Sérgio Ca-
bral, recebeu ontem um tele-
fonema da presidente Dilma 
Rousseff, que está em Roma, e 
da ministra Gleisi Hoffmann, 
da Casa Civil, oferecendo 
apoio do Governo Federal. 
Cabral expôs a situação à pre-
sidente e informou que a For-
ça Nacional de Defesa Civil vai 
para a região serrana do Rio. 
O governador foi a Petrópolis 
para uma reunião de trabalho 
na Prefeitura.

A defesa civil confirmou 
13 mortos em Petrópolis. 
Pelo menos 16 moradores, 
sendo dez crianças, foram 
soterradas após um desliza-
mento de terra destruir três 

casas, na madrugada de on-
tem, na comunidade Vila São 
João, no bairro Quitandinha. 
Três homens, dois agentes 
da Defesa Civil e um militar 
do Exército que foram ao lo-
cal socorrer os moradores, 
também foram soterrados e 
morreram.

Outras 20 pessoas fica-
ram feridas e 140 famílias 
estão abrigadas em pontos 
de referência instalados pela 
Prefeitura para dar apoio 
às vítimas. Ainda não há in-
formação de quantas destas 
famílias estão desalojadas 
(temporariamente fora de 
suas casas) e quantas estão 
desabrigadas (tiveram as ca-
sas destruídas).

Ontem pela manhã, os 
bombeiros suspenderam as 
buscas por questões de se-
gurança, já que continuava 
a chover forte na cidade e o 

terreno está encharcado.

Como foi
“Por volta de meia noite 

e meia ouvi um estrondo. Le-
vantei e vi que a terra tinha 
levado a parede da área de 
serviço. Tirei minha mulher 
e meus filhos de casa e fui 
ajudar no resgate dos vizi-
nhos. Moro aqui há 21 anos 
e nunca tinha visto nada as-
sim. Depois dessa, quero me 
mudar. A vida é o nosso bem 
mais valioso, né?”, disse o 
lustrador de móveis Carlos 
Alberto Xavier, de 45 anos.

A costureira Luciana de 
Souza, de 36 anos, disse que 
há uma sirene de alerta de 
temporais numa escola pú-
blica próxima à sua casa, mas 
não ouviu qualquer sinal. 
“Depois que o barranco levou 
as três casas, decidi sair da 
minha casa com a minha mãe 

e passamos a noite na escola, 
que serviu de abrigo. Uma 
das casas que desabou era 
de tábua de madeira, de uma 
família muito pobre, com sete 
crianças, que tinha acabado 
de se mudar de Minas.

Uma encosta deslizou 
e interditou a Rua Joaquim 
Rolla, bem ao lado do Palácio 
Quitandinha, um dos cartões 
postais da cidade. Técnicos 
da prefeitura estiveram no 
local retirando os escom-
bros. Uma casa de classe mé-
dia alta, de dois andares, está 
à beira do precipício. Mora-
dores colocaram uma lona 
no alto do morro para evitar 
que novos deslizamentos 
acabe levando a casa junto.

No bairro Amazonas, na 
localidade conhecida como 
Alagoas, uma casa caiu e ma-
tou duas pessoas. Outras duas 
casas foram interditadas.

Chuva mata 13 pessoas em Petrópolis
nO RiO dE JanEiRO

As principais cidades 
atingidas pela chuva no Es-
tado foram Petrópolis e Te-
resópolis (Região Serrana), 
Angra dos Reis e Mangara-
tiba (Litoral Sul) e Niterói 
(Região Metropolitana).

Petrópolis foi o municí-
pio mais afetado, apresen-
tando 21 pontos de desli-
zamento ou alagamento. As 
localidades mais afetadas 
foram Quitandinha (com 
acumulado de 390 mm de 
precipitação em 24 horas), 
Independência (com acu-
mulado de 277 mm de pre-
cipitação em 24 horas) e 

Doutor Thouzet (com acu-
mulado de 267 mm de pre-
cipitação em 24 horas).

De acordo com o pre-
feito Rubens Bontempo, os 
sinais sonoros que alertam 
para fortes chuvas foram 
acionados e dez escolas mu-
nicipais foram abertas para 
a população. Nas últimas 
horas, choveu 358 milíme-
tros na cidade, de acordo 
com o Climatempo. O pre-
visto para todo o mês de 
março era 270 milímetros.

Em Teresópolis houve 
deslizamento e duas quedas 
de barreiras. De acordo com 

a Defesa Civil do município, 
não houve vítimas. A cida-
de continua em estado de 
atenção.

Em Duque de Caxias, 
Região Metropolitana do 
Rio, houve alagamentos no 
distrito de Xerém e no bair-
ro Santa Cruz da Serra. Fo-
ram montados cinco pontos 
de apoio pela Defesa Civil, 
que informa haver até o 
momento 30 pessoas desa-
lojadas.

Rodovias
As principais rodovias 

que ligam o Rio de Janeiro 

à Região Serrana do Esta-
do apresentam problemas, 
ontem, devido ao temporal 
que atingiu a serra desde a 
tarde de domingo (17).

A Rodovia Washington 
Luís (BR-040), que liga o 
Rio de Janeiro a Juiz de Fora 
(MG), opera com interdição 
parcial em quatro pontos 
da pista de subida (sentido 
Juiz de Fora) e três pontos 
da descida (sentido Rio) em 
razão dos deslizamentos de 
terra provocados pela chuva. 
Na subida da serra há tre-
chos em meia pista nos qui-
lômetros 100,96, 92 e 83.

Pontos com deslizamentos e alagamentos
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Funjope prorroga prazo 
para o edital do Projeto 
Pontos de Cultura 
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A partir de hoje, o município de Pocinhos recebe o Projeto ViAção Paraíba 
que conta com mostra de curtas e curso sobre a linguagem cinematográfica 

Grupo Raizes do Nordeste 
lançará disco de forró pé 
de serra em abril

A peça Arte no Canteiro 
será encenada hoje na 
Estação Cabo Branco
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MÚSICA TEATRO

Vivenciar o Cinema

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Foto: Divulgação

Proporcionar o ver e o fazer 
cinema é a principal ação 
do projeto que chega hoje 
a cidade de Pocinhos, no 
interior do Estado, levando 
uma mostra de curtas-me-
tragens nordestinos e um 
minicurso sobre as noções 

dessa arte. O Projeto ViAção Paraíba 
edição 2013 acontece neste município 
até a quinta, dia 21, seguindo, em abril, 
para Sapé, e, em maio, para Itaporanga. 
A realização do projeto é da Univer-
sidade Federal da Paraíba, através da 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários, com patrocínio Banco 
do Nordeste e do Governo Federal, 
além do apoio cultural das prefeituras 
locais.

Existente desde 2007, o Projeto 
ViAção Paraíba é realizado todos os 
anos em três cidades do interior do 
Estado, onde são desenvolvidas as 
atividades de minicurso de formação e 
a mostra de exibição de curtas-metra-
gens. Atualmente, a proposta já atingiu 
18 municípios e visa o surgimento 
de possíveis cineclubes nas cidades, 
a produção de filmes sobre o contex-
to dos municípios e, essencialmente, 
a formação de um olhar crítico, não 
apenas sobre o cinema, mas sobre a 
construção da cidadania nos locais que 
abrigam o projeto. 

Dentro da programação do ViAção 

Paraíba está o minicurso Aprendendo 
a Ler Imagens em Movimento, mi-
nistrado pelo coordenador geral do 
projeto, o cineasta Torquato Joel, e 
que acontece, em Pocinhos, no Centro 
Pastoral Dom Manuel da Costa. O in-
tuito das aulas é oferecer aos jovens do 
interior a oportunidade de aprender 
noções sobre a arte cinematográfica 
e uma visão geral sobre o cinema. “O 
objetivo do minicurso é proporcionar 
um despertar crítico para o cinema. 
Por ser um curso de curta duração, não 
é possível um aprofundamento, o que 
o projeto quer é mostrar as múltiplas 
possibilidades da linguagem, revelan-

do que o leque é mais amplo do que o 
que é imposto pelo cinema industrial. 
Seguimos o princípio básico de exem-
plificação com filmes e principalmente 
curtas, explicando o processo desde a 
composição do roteiro até a edição de 
imagens”, esclareceu Torquato Joel em 
entrevista ao jornal A União.  

Além de aprender sobre o cinema, 
o projeto possibilita o acesso às produ-
ções audiovisuais realizadas no Estado 
por meio da mostra de filmes produzi-
dos por ex-alunos do ViAção Paraíba. A 
programação desta edição está com-
posta pelos documentários: Travessia, 
de Kennel Rógis, que trata do cotidia-

no dos sertanejos que possuem um 
“mar” na porta de casa; Fogo-pagou, de 
Ramon Batista, que aborda um cemi-
tério abandonado no meio do Sertão, 
cercado de lendas e histórias; O som do 
aboio, de Adriano Roberto, que destaca 
a resistência da cultura do aboio na 
contramão do mundo contemporâneo 
no município de São José dos Ramos, 
no agreste paraibano; Olhar particular, 
dirigido por Paulo Roberto, sobre a frá-
gil beleza que há no trajeto de partida 
e chegada no Sertão paraibano; e, por 
fim, a ficção, Metafísica, de Eduardo 
Gomes, que retrata a rotina de uma 
senhora em um pequeno município do 
interior. 

Os alunos poderão conferir tam-
bém o curta-metragem de ficção A 
Canga, do cineasta paraibano Marcus 
Vilar, que também assina o roteiro 
juntamente com W. J. Solha. Lançado 
em 2000, o filme mostra a narrativa 
de um velho agricultor que obriga os 
filhos, a esposa e a nora a colocarem 
nos ombros a canga de boi para arar 
a terra. Em um descampado, no meio 
de uma lavoura seca, a família sofre 
com a brutalidade do pai até que eles 
reagem, provocando um desfecho 
inusitado a história. A Canga recebeu 
o Prêmio Especial do Júri no Festi-
val Luso Brasileiro de Santa Maria 
da Feira, em Portugal, e ganhou três 
Kikitos, no Festival de Gramado, em 
2001, nas categorias melhor música, 
melhor filme, e melhor filme pelo 
voto popular.  

A Canga, com Solha (centro) é outro filme da programação do evento

O documentário Travessia, de Kennel 
Rogis, será exibido no Projeto ViAção 
Paraíba
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Vivências

Desde o aviso (11.2) da renúncia de Bento XVI, 
e sua confirmação (28.2. 2013), que os olhos e os 
ouvidos do mundo se voltaram para Roma. Como o 
assunto tratava da desistência do Papa Joseph Rat-
zinger, de permanecer à frente do pontificado, que 
até o presente, contava  com apenas 3 renuncian-
tes: Bento IX (1044);  Celestino V (1294) e Gregó-
rio XII (1415) em mais de 2 mil anos, a surpresa é 
ainda maior.  O acontecido assumiu proporções do 
máximo interesse de toda a sociedade dos paises, 
que se fazeram representar na assembleia dos pre-
lados que selecionariam o candidato para o cargo 
vago.

Um passeio pela história da Igreja Católica, re-
gistramos que em dezembro de 963 d.C, o escolhido 
para papa era leigo, porém nascido na Itália. A opção 
por um não clérigo, resultou em obediência ao Im-
perador da Alemanha, Oton I, que sonhava dominar 
a Itália e apossar-se do trono de Pedro, com pode-
res, para entronizar e destronar seus ocupantes.

Sob tortura psicológica, Oton I, conseguiu do 
Papa João XII emitir uma resolução em que dava ao 
Imperador da Alemanha, plenos direitos para desig-
nar à Cúria Metropolitana quem fosse do seu agrado. 
Com autoridade soberana confirmada, expandiu sua 
influência  territorial e a imaterial.

Depois de coroado Regente do Sacro Império 
Romano, sagrou um falsário, com o nome de Leão 
VIII, com todos os poderes de dignitário eclesiástico. 
O anti-papa, como ficou conhecido, retirou de dom 
João XII todo o seu poderio sobre o cristianismo, po-
rém, o domínio do anti-cristo foi de apenas um ano. 
Seu prenome de batismo é uma incógnita...

Após desentendimentos com o Tribunal Eclesiásti-
co,  Leão VIII se indispôs com seu predecessor João 
XII e seu sucessor Bento V, e acabou deposto do só-
lio papal.  A ausência de compreensão e acordo deu 
frutos de imagem reversa ao que deveria ter ocorri-
do, num colegiado eclesial.

Na igreja Cristã e Romana nem sempre a seleção 
foi pacífica, ante o predomínio político de fora.  O 
Papa Nicolau II, num decreto pontifício instituiu em 
1509 que a votação era exclusiva dos cardeais. Antes 
o clero e o povo indicavam o representante máximo, 
retirado do seu colegiado. 

Quando o pontífice é eleito recebe um nome 
especial para honrar uma tradição iniciada ainda 
com o primeiro líder. Na historiografia religiosa diz 
que batizado como Simão, o apostolo Pedro ouviu de 

Jesus a sentença que se tornou eterna:  “tu és Pe-
dro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja”. Há 
também os que se orientam pela devoção a santos 
que mereceram a veneração dos pontífices eleitos. E 
adotam seu nome.

A “Ecclesia Catholica Romana” é a igreja cristã 
maior e mais antiga do mundo, com um bilhão e tre-
zentos mil fieis, conforme senso de 2010. Fundada 
por Cristo é um sinal e instrumento de nossa íntima 
união com Deus e da extensão de seu amor por toda 
a humanidade.

No passado recente o mais provável papa brasi-
leiro fora o arcebispo de Salvador dom Lucas Morei-
ra Neves, na década de 90. Próximo de João Paulo II, 
dom Lucas fora prefeito da Congregação dos Bispos.  
Complicações do diabetes o levaram, 3 anos antes 
do conclave, que decidiu por Bento XVI. No presente 
o lembrado com esperança pelos conterrâneos fora 
dom Odilo Scherer.

Em praticamente todas as listas dos vaticanis-
tas (jornalistas credenciados pelo Vaticano) divul-
gadas pela imprensa especializada, como provável 
favorito ao trono  de máximo destaque na hierarquia 
religiosa, para ser o 266º Papa, esteve o cardeal gaú-
cho, arcebispo de São Paulo. Contra e a favor de sua 
eleição registraram-se 10 itens: A favor: 1) Idade 
e vigor; 2) o bom conhecimento da Cúria Romana; 
3) Nome limpo nos escândalos que sacudiram a 
Igreja Católica; 4) novas formas de comunicação; 
5) candidato da América Latina. Contra: 1) Pouco 
conhecimento dos cardeais; 2) Candidato da Amé-
rica Latina; 3) Centrismo e falta de arrojo; 4) Visto 
como candidato dos antirreformistas: 5) Falta de 
carisma.

Na evolução do conclave chegou-se rápido a 
seu desfecho. Fora sacramentado o jesuíta argenti-
no Jorge Mário Bergoglio, que em 2005 ameaçou a 
hegemonia de Joseph Ratzinger.

No seu 1º pronunciamento o Papa Francisco 
impressionou por sua modéstia.  Em entrevista 
disse: “Vivemos na região  mais desigual do mundo, 
a que mais cresceu e a que menos reduziu a miséria. 
A distribuição injusta de bens persiste, criando uma 
situação de pecado social que grita aos céus e limita 
as possibilidades de vida mais plena para muitos de 
nossos irmãos”.

Salve sua santidade Jorge Mário Bergoglio, se 
bem que ele prefere ser tratado, apenas, como Papa 
Jorge.

A gravadora EMI com o ob-
jetivo de homenagear o vocalista 
da banda Charlie Brown Jr. Que 
faleceu na última quarta-feira. 
Resolve reeditar os dois primei-
ros CDs da banda, o primeiro 
intitulado Transpiração Contínua 
Prolongada que traz sucessos 
como ‘Sheik’, ‘Aquela paz’, ‘Proibi-
da pra mim’ entre 
outros. Foi lançado 
em 1997, no Bra-
sil vendeu mais 
de 250 mil cópias, 
sendo certificado 
como Disco de 
Platina pela ABPD.  
O segundo intitu-
lado Preço curto...
Prazo longo traz os 
sucesso ‘Vinheta: 
O que é da casa, é 
da casa’ ‘O preço’, 
‘Bons aliados’ (part. 
Raimundos), ‘Con-
fisco’ – que tem uma letra auto-
biográfica onde o protagonista 
tem todos os seus bens confisca-
dos. Foi lançado no ano de 1999 
pela gravadora Virgin Records. 
Segundo a EMI as reedições não 
serão remasterizadas e não terão 

faixas bônus ou músicas ao vivo. 
Segundo a gravadora, a ideia é 
ser “fiel” aos discos originais.

Justa homenagem. A uma 
semana da morte do vocalista da 
banda Charlie Brown Jr. “Chorão”, 
surge uma pergunta que todos os 
fãs se fazem o que será da banda, 
será que continua? Será que ter-

mina com a morte do 
vocalista? Talvez ain-
da seja cedo para deci-
dir o futuro da banda. 
Os seus integrantes 
ainda estão tomados 
pelo sentimento de 
comoção pela perda 
de seu vocalista. 

Segundo infor-
mação da acessória 
da banda publicado 
no site da “Grande Rio 
FM”, ainda não confir-
ma se o grupo con-
tinuará sem Chorão 

ou se a banda pretende prestar 
uma homenagem ao vocalista. O 
baixista Champignon disse, em 
Santos, que o grupo tem um disco 
inteiro de inéditas. “A gente já 
estava pronto para lançar o álbum 
novo. Foi o que ele deixou, além 

do legado, o último disco em que 
ele cantou”, revelou o músico. Ele 
comentou que o grupo pretende 
fazer algum tipo de celebração 
para Chorão. “A gente vai se reunir. 
Pensamos em fazer homenagens, 
mas é muito cedo para falar al-
guma coisa a esse respeito. Mas a 
música dele está eternizada”.

A banda Charlie Brown Jr. era 
uma das mais queridas dentro 
do cenário do Rock nacional. Na 
primeira edição do programa 
Altas Horas exibido pela rede 
Globo de televisão após a morte 
de chorão, a banda O Raimundos 
prestou uma homenagem a Cho-
rão, a banda tocou “Proibida pra 
mim” e, com a participação de 
Tico Santa Cruz, apresentou “Lu-
gar ao sol”. Apesar de ainda não 
haver confirmação, é possível que 
outros parceiros como Marcelo 
Nova, NX Zero e “fãs” como Res-
tart, Strike e Fiuk possam tocar 
covers de hits do Charlie Brown 
Jr. em seus shows ou prestar ou-
tras homenagens. No sábado (9), 
um vídeo para Chorão foi exibido 
antes do show d’O Rappa em São 
Bernardo do Campo-SP. Justas 
Homenagens!

O médico pedólatra

A eleição do Papa

Justas homenagens

 “A gente vai se 
reunir. Pensamos em 
fazer homenagens, 
mas é muito cedo 
para falar alguma 
coisa a esse 
respeito. Mas a 
música dele está 
eternizada”
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Artigo

Essa história é bastante interessante e integra 
o cotidiano forense do Rio Grande do Sul (publicada 
no Espaço Vital). As pias irmãs religiosas que atua-
vam em um determinado hospital gaúcho passaram 
a ficar preocupadas quando constataram que um 
dos médicos vinha reiteradamente tentando se es-
fregar nas freiras. A madre superiora foi cientificada 
e, politicamente, determinou que nenhuma das 
freiras ficasse sozinha com o cirurgião em qualquer 
dependência do hospital. Com isso, o médico apa-
rentemente refreou seus instintos. Mas, de repente, 
as freiras foram informadas sobre uma nova moda 
no hospital: uma humilde senhora que fora fazer 
exames em função de problemas renais revelou que 
o citado médico beijara os seus pés.

– No tratamento pré-natal ele ficou dez mi-
nutos massageando meus pés - informou uma 
gestante. No início do atendimento ele comentou 
que meus pés eram os mais lindos que ele jamais 
vira.

E assim se sucederam vários relatos semelhan-
tes. A madre diretora consultou os advogados, que 
recomendaram que o médico - sem vínculo empre-
gatício com o hospital - fosse informado de que, a 
partir do dia seguinte, não poderia mais atender, 
nem baixar pacientes no hospital. Cientificado, o 
cirurgião procurou um dos melhores advogados da 
cidade que caprichou - com a versão parcial e unila-
teral dos fatos - numa ação cautelar, logo despacha-
da pelo magistrado plantonista. O fecho da liminar 
resumia tudo:

– “Reintegre-se o médico!”.
A ordem judicial foi cumprida e a instrução 

processual foi surpreendente. O hospital arrolou 
dez mulheres - de todas as classes sociais, vários 
tipos de beleza (e de feiura também) e até senhoras 
de vida recatada. Todas confirmaram que o médico 
era um pedólatra. A magistrada - neófita na comar-
ca e namorada de um surfista - ficou espantada e 
chegou a corar ao ouvir um dos depoimentos:

– Doutora, eu sou uma mulher humilde, sou 
faxineira, fui consultar sobre os rins e, mesmo 
assim, o doutor se preocupou com meus pés. Disse 
que eles estavam intumescidos, usou um creme e 
passou a beijar-me...

– Beijou a senhora na face ou na boca? - ques-
tionou a juíza.

– Não, doutora! Ele beijou e lambeu os meus 
dois pés - garantiu a depoente.

Sentença e acórdão coincidiram na conclusão: 
cassação da liminar e a necessária exclusão do 
pedólatra cirurgião. Quando, em grau de apelação, 
o julgamento do TJ terminou, um dos magistrados 
teve uma tirada de humor:

– Com tantas coisas belas a admirar nas 
mulheres... e esse maluco foi logo se ligar nos pés 
delas... 

Manual de Direito Ambiental
Saiu pela Editora Saraiva a 11ª Edição (2013) 

do Manual de Direito Ambiental (960 páginas, R$ 
129). A obra, atualizada pelo novo Código Florestal, 
é dividida em duas partes: a primeira, sobre o direi-
to material; a segunda, sobre o direito processual. 
O autor delineia a importância e a autonomia do 
direito ambiental, sem se olvidar de seus princípios 
norteadores, de suas relações com outros ramos do 
direito, das questões jurisprudenciais que suscita, 
da tutela jurídica do meio ambiente, jurisdicional 
ou não jurisdicional, e da questão da responsabili-
dade civil por dano ambiental. Consagrado pela 11ª 
edição, trata-se de manual indispensável aos que 
militam na área do direito ambiental.

Sobre o Autor: Luís Paulo Sirvinskas é Procu-
rador de Justiça do Ministério Público do Estado de 
São Paulo. Doutor em Direito Ambiental e Mestre 
em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo (PUC-SP). Especialista em Direito 
Penal pela Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo (Fadusp) e em Interesses Difusos e 
Coletivos pela Escola Superior do Ministério Pú-
blico (ESMP). Professor do Programa de Direito 
Regulatório e Responsabilidade Social do Curso de 
Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) da Univer-
sidade Ibirapuera (Unib). Membro da Associação 
dos Professores de Direito Ambiental do Brasil 
(Aprodab).

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Vasconcelos



Grupo Raízes do Nordeste lançará 
disco de forró pé de serra em abril

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 março de 2013

Roteiro

Grupo que prima pela 
divulgação e preservação do 
autêntico forró pé de serra, o 
Raízes do Nordeste lançará o 
novo CD - o sétimo da carreira 
- em show no dia 15 de abril, a 
partir das 9h, na Praça Arruda, 
localizada no centro do Municí-
pio de Soledade. O disco tem 15 
faixas, das quais alguma são au-
torais, e vai custar R$ 10. Outro 
grupo paraibano de forrozeiros 
que se prepara para gravar seu 
álbum - o segundo - é o Raízes 
Nordestinas. Os músicos entra-
rão em estúdio em João Pessoa 
no dia 30 deste mês, onde du-
rante duas semanas registra-
rão 16 músicas. O objetivo é 
realizar o lançamento no São 
João da capital. 

Ao longo de 13 anos de 
carreira, o líder do Raízes do 
Nordeste, José Nascimento da 
Silva - conhecido por Zé Mago, o 
qual é vocalista e toca triângulo 
- disse que o grupo tem manti-
do a preocupação de divulgar o 
forró pé de serra autêntico, tra-
dicional. Ele foi o fundador do 
grupo, quando era pedreiro no 
Rio de Janeiro. Naquela época, 
na Cidade Maravilhosa, tornou-
se amigo de figuras importan-
tes de forrozeiros paraibanos, 
a exemplo de Zé Pacheco, Zé da 
Ema e Tiziu (Os Três do Nor-
deste) e Bacurau (Os Filhos do 
Nordeste).

“Com esses amigos nor-
destinos, também trabalhado-
res na Cidade Maravilhosa, pu-
demos mostrar a autenticidade 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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A festa dos fanzines

Os fanzines no Brasil continuam sendo um dos me-
lhores motivos para encontros, exibições e troca de ideias. 
Aos que pensam que as mídias digitais conseguiram obs-
curecer o fascinante mundo das publicações marginais, 
eis que Douglas Utescher coloca os fanzines no centro das 
atenções com mais uma edição do Ugra Zine Fest.

Os do meio não desconhecem que Douglas é o cria-
dor da editora independente Ugra Press, que edita o 
Anuário de Fanzines, Zines e Publicações Alternativas. Os 
que apenas tangenciam a efervescência cultural fora do 
eixo devem procurar conhecê-lo, pois por seu intermédio 
descortina-se um cabedal de ideias e provocações que só 
nos fanzines encontra solo fértil para suas criações.

A terceira edição do festival tem muitas novidades, a 
começar pela nova localização, além de dobrar o período 
do evento. Os dias 6 e 7 de abril verão se desenrolar mui-
tas atividades no Centro Cultural São Paulo, que é um dos 
espaços mais queridos da capital paulista, onde está si-
tuada a prestigiada Gibiteca Henfil.

O Ugra Zine Fest é, naturalmente, dedicado ao univer-
so dos fanzines e outras publicações independentes, mas 
dialoga com a música e outras expressões da cultura un-
derground. O evento, segundo o organizador, terá várias 
atividades e participantes de diferentes áreas de atuação, 
favorecendo a reflexão, a prática e a confraternização.

A programação do festival conta com oficinas, pales-
tras e debates, lançamentos de vídeo, mostras autorais de 
quadrinhos e exposição, troca e venda de fanzines. Dentre 
os participantes, a presença ilustre de Fernanda Meireles, 
que fará a palestra “Construindo uma Fanzinoteca”; Már-
cio Sno lançará o terceiro capítulo de sua cultuada série 
de documentários “Fanzineiros do Século Passado; Anita 
Costa Prado e Julie debaterão sobre “Fanzines, sexuali-
dade e questões de gênero”, com mediação de Fernanda 
Meireles.

O objetivo deste artigo não é apenas a divulgação 
do evento, que não se resume aos itens citados acima – 
para isso, recomenda-se visitar o blog http://3uzf.wor-
dpress.com. Ressalto a importância de atitudes como a 
de Douglas Utescher e dos convidados que animarão o 
festival, que projetam os fanzines para além do espaço 
confidencial de suas pequenas tiragens e seu círculo de 
iniciados. 

Val Donato e Escurinho realizarão 
show nesta sexta, na capital

Nesta sexta-feira,  Val  Donato e Os Cabeças, juntamente 
com Escurinho e Banda Labacé, realizarão shows a partir das 
23h, na Vila do Porto (antigo Intoca), localizada defronte ao 
Hotel Globo, no bairro Varadouro, no Centro Histórico de João 
Pessoa. Na ocasião, Val Donato lançará a inédita canção  A Dit-
adura do Povo, música título do seu primeiro CD autoral, cujo 
lançamento está previsto ainda neste primeiro semestre. Tra-
ta-se de uma composição polêmica, um rock de protesto enga-
jado na atual face política e social do Brasil. Será a primeira vez 
que Val dividirá o palco com Escurinho, que também se prepara 
para lançar um novo álbum em 2013. Preço do ingresso: R$ 15. 
Informações: (83) 9633-7777 e (83) 8853-7777. 

A biografia Zé Katimba 
- que grande destino reser-
varam pra você! (Editora 
Panorama) e o livro Anota-
ções sobre discursos no reli-
se difusionista - linguagem 
científica e tecnológica no 
jornalismo (Editora Ideia), 
dos jornalistas Fernando 
Paulino e Dalmo Oliveira, 
respectivamente, serão 
lançados amanhã, às 17h, 
na área de eventos do Sebo 
Cultural, localizado na a Av. 
Tabajaras, centro de João 
Pessoa. A obra de Paulino 
conta a história do sambista 
paraibano José Ignácio dos 
Santos Filho. O livro de Dal-
mo é resultado de sua dis-
sertação de mestrado em 
Comunicação pela UFPE.

 

Dois livros em 
lançamento no 
Sebo Cultural

O Festival Lollapa-
looza Brasil será realiza-
do nos dias 29, 30 e 31 
deste mês, no Jockey 
Club, localizado na ci-
dade de São Paulo. No 
primeiro dia do evento, 
as atrações principais 
serão The Killers, Dead-
mau5, Flaming Lips e 
Cake; na data seguinte, 
destaque para as apre-
sentações do Black Keys, 
Queens of the Stone 
Age, A Perfect Circle e 
Franz Ferdinand, entre 
outros. E, no último dia 
do festival, as atrações 
principais serão os gru-
pos Pearl Jam, Planet 
Hemp, The Hives e Kai-
ser Chiefs.

Festival de música 
acontecerá neste 
mês, em São Paulo

Mídias em destaque

Drops & notas

FOTO: Ortilo Antônio

da música tradicional paraiba-
na. Na época, além de pedreiro, 
eu trabalhava em uma padaria 
no bairro de Nova Iguaçú. Na 
ocasião, comprei um pedaço de 
ferro no Novo Leblon e fiz um 
triângulo e foi quando surgiu 
um dos grandes grupos de forró, 

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com

O sanfoneiro Zé Mago  
é o fundador e líder do 
Raízes do Nordeste

Em cartaz

Amor

O amor entre um casal de idosos é abordado no filme 

Georges e Anne são um 
casal de aposentados, que cos-
tumava dar aulas de música. 
Certo dia, Anne sofre um derra-
me e fica com um lado do corpo 
paralisado. O casal de idosos 
passa por graves obstáculos, 
que colocarão o seu amor em 
teste.

FOTO: Divulgação/Imovision
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

Os Três do Nordeste”, lembrou 
Zé Mago, que depois veio morar 
em João Pessoa e, hoje, integra o 
Raízes do Nordeste com os mú-
sicos Ademir (Zabumba e voz) e 
Zé de Arruda (sanfona). Mas ele 
fez questão de ressaltar que não 
esqueceu o Rio, para onde viaja 

anualmente para gozar férias e 
rever os amigos, com os quais 
realiza apresentações na Feira 
de São Cristóvão, mostrando o 
forró paraibano.

O grupo Raízes do Nordes-
te registrou importantes músi-
cas no cancioneiro nordestino. 
Entre as faixas do disco mais re-
cente estão: Vê quem bate aí, de 
Parafuso e Zé Pacheco (Os Três 
do Nordeste) e Pau de Arara, de 
Gilberto Santana e gravada por 
Luiz Gonzaga). Recentemente, o 
grupo gravou seu primeiro DVD. 
Contatos para shows podem ser 
feitos pelos números (83) 3242-
4026 e 8772-2468. 

Já o sanfoneiro Epitácio 
Raimundo da Silva, conhecido 
por Piancó e líder do grupo de 
forró Raízes Nordestinas, infor-
mou que o segundo disco que 
gravará em João Pessoa, a par-
tir do final deste mês de mar-
ço, terá título homônimo ao do 
grupo. Do total de 16 faixas, se-
gundo ele, cinco serão autorais 
e outras de artistas como Luiz 
Gonzaga, Flávio José, Jackson do 
Pandeiro e o Trio Nordestino. 

Outro artista que tem uma 
carreira voltada para a divulga-
ção do forró pé de serra é o san-
foneiro Francisco Cândido de 
Sousa, do Alegria do Forró. Os 
músicos já lançaram dois discos, 
o mais recente em 2012, cujo tí-
tulo é homônimo ao do grupo. 
“Nós nos mantemos fiéis ao for-
ró pé de serra autêntico porque 
a receptividade do público tem 
sido positiva”, disse ele.           
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Teatro

Peça de grupo paulista que usa o teatro em canteiros como alerta na 
prevenção de acidentes será encenada hoje, na Estação Cabo Branco 

Sensibilizar os trabalhadores da 
construção civil para a importân-
cia da prevenção dos acidentes de 
trabalho; o combate ao alcoolismo; 
dicas para o uso racional da água e 
da energia elétrica e a necessidade 
da limpeza dos canteiros de obras. 
Esses são os objetivos do espetá-

culo Arte no Canteiro, que o grupo de teatro 
paulista XPTO apresenta gratuitamente hoje, 
a partir das 16h, a céu aberto, no estaciona-
mento da Estação Cabo Branco, localizada 
no bairro Altiplano, em João Pessoa. Dirigida 
pelo argentino Osvaldo Gabrieli, a peça é uma 
mega produção, que já foi encenada nos es-
tados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

“A intenção, ao trazer este espetáculo, 
é conscientizar - por meio da cultura - so-
bre a importância de preservar a saúde, 
começando pela segurança e, assim, evitar 
os acidentes de trabalho. Além disso, a apre-
sentação será uma oportunidade ímpar dos 
funcionários de assistir a uma peça de teatro, 
já que muitos nunca tiveram a chance nem 
mesmo de frequentar um cinema”, disse Ran-
gel Júnior, um dos organizadores do evento.

Projetada para 200 espectadores, para 
que o espetáculo Arte no Canteiro possa ser 
assistido se faz necessária a montagem de 
uma verdadeira mega estrutura, que inclui 
um palco montado em forma de andaimes, 
um guindaste para transportar os atores, 
que são suspensos por cabos de aço, e ar-
quibancadas. Além de informação, aspecto 
bastante necessário para conscientizar os 
espectadores quanto à importância de se pre-
venir nos canteiros de obras, o projeto ainda 
consiste em uma combinação de humor, ação 
e criatividade. 

“Nossa proposta é conscientizar, educar 
e divertir a partir dos objetos da indústria que 
fazem parte do repertório do trabalhador da 
construção civil. Um pouco como a palavra 
geradora de Paulo Freire”, explicou a diretora 
de criação Lina Rosa Vieira, idealizadora do 
projeto. 

Já o diretor do espetáculo, Osvaldo Ga-
brieli, comentou que “personagens criados 
a partir de objetos utilizados na construção 
civil, como uma desempenadeira, um bal-
de, um carrinho de mão, uma caçamba e 
uma pá, encenam uma série de situações 

Obra de arte

Nestas cinco décadas de vida tenho 
acumulado sentimentos de orgulho em re-
lação a algumas pessoas que me cercam: 
orgulho do meu marido, o jornalista e escritor 
Fernando Moura, para mim um dos melhores 
da nossa “pequenina”, que me traz poesias 
e flores sempre que possível; do meu filho 
mais velho, Tiago, músico profissional e com-
positor de primeira linha, dono de uma voz 
bela e afinada; da minha filha Tamara, artista 
visual que a cada dia descobre e mostra seu 
talento com os pincéis, seguros com muita 
sensibilidade, e de Tasso, meu caçula, que não 
é artista mas, seguramente, pensa como um 
quando o assunto é trabalho e faz disso a 
sua melhor obra.

Mas o meu orgulho primeiro vem desde 
a infância e tem nome forte: Helena Alves de 
Souza, primeira juíza da Paraíba, responsável 
por parte da minha formação ao lado da minha 
mãe, Maria; do meu pai, Genaro, e da minha tia 
Ceta, os três já em plano superior. Felizmente 
restou tia Helena, que sempre esteve à frente 
do seu tempo. Fez concurso para juíza, mas só 
foi aprovada na segunda tentativa, adivinha por 
quê? Foi boicotada no primeiro pelo simples fato 
de ser mulher. 

Por esse mesmo motivo, foi afastada da 
sonhada carreira em 1969 em ato inexplicável até 
hoje. Acabaram seus sonhos, mas não arrefece-

ram seu ânimo. Helena continuou em sala de aula 
e em casa, passando para as gerações futuras 
um legado de justiça, trabalho e retidão, alicerces 
para os que tiveram o privilégio de conviver com 
ela, na escola ou na sala de casa.

Por conta do laço familiar, sempre relutei 
em escrever sobre a mulher forte e destemida, 
que assumiu a Comarca de Cabedelo e mudou 
o perfil de uma cidade acostumada com a ex-
ploração sexual de adolescentes por conta do 
movimento portuário. “Chamou o feito à ordem” 
e mandou prender muita gente, que não acredi-
tava na determinação de uma representante do 
“sexo frágil”.

“Se deu ao respeito”, no dito popular. O 
mesmo respeito que impunha aos sobrinhos – não 
teve filhos e nós preenchíamos direitinho essa 
lacuna – quando bastava um único olhar para 
entender que estávamos fazendo trela. Só para 
ilustrar: a juíza Helena Alves de Souza dirigia um 
fusca, quando muitas mulheres ainda “pilotavam” 
somente o fogão. E bastava apontar com o carro 
na esquina da rua, para os quatro irmãos correrem 
pra dentro de casa e se esconder, a fim de não 
levar “carão” da tia durona, mas que sempre nos 
dava o melhor, seja na educação, nos presentes, 
no vestuário...

Então, hoje, decidi deixar os pruridos de 
lado e escrever para homenagear tia Helena na 
celebração de seus 90 anos, com a bênção da 
perfeita lucidez. Bom mesmo seria se ela fosse 
eterna, porto seguro que é, de todos nós! Mas 
será em nossa eterna memória!

A encenação da peça exige uma grande estrutura que inclui, por exemplo, um palco montado em forma de andaimes 

Silvana Sorrentino
Jornalista

que levam os operários a refletir sobre 
a segurança em suas próprias rotinas de 
trabalho”.

A iniciativa da Estação Cabo Branco em 
abrir espaço para a apresentação do Arte no 
Canteiro é resultado da preocupação com 
o aumento do número de acidentes com 
esses trabalhadores, cujo registro tem sido 
proporcional ao crescimento do mercado da 
construção civil, principalmente na cidade de 
João Pessoa. Nesse sentido, para que a men-
sagem seja transmitida de maneira didática 
aos espectadores, os problemas de segurança 
encontrados diariamente nos canteiros são 

tratados, na peça, com um enfoque que, mes-
mo pautado em normas técnicas, privilegia 
uma abordagem mais humana e divertida 
no conteúdo.

Dentro da preocupação em incutir nos 
operários que trabalham nos canteiros de 
obras a importância da prevenção contra aci-
dentes, durante a apresentação do espetáculo 
ainda são enfocadas algumas questões, como 
se utilizar os equipamentos de proteção indi-
vidual (EPIs) e o manuseio dos materiais na 
execução das tarefas nos canteiros de obra. 
A ação busca motivar e instalar a mudança 
de comportamento, focando a saúde do tra-

balhador da construção civil, o controle do 
desperdício de materiais e o cuidado com o 
meio ambiente. “O personagem Baldemiro 
bebe durante o almoço e provoca uma grande 
confusão, expondo seus colegas - e a si pró-
prio - a uma série de riscos”, exemplificou o 
diretor, Osvaldo Gabrieli. 

“Palestras já são dadas pelas empresas. 
Então, de um jeito divertido, com muita 
música, queremos que os trabalhadores 
se identifiquem com a história encenada 
e reflitam sobre os riscos da dispensa dos 
equipamentos”, disse um dos atores do 
grupo XPTO, Paulo Cruz.

 
 
 

FOTO: Divulgalção

Prorrogado até o dia 19 de abril o 
prazo das inscrições para os interessados 
em participar do Projeto “Rede de Pontos 
de Cultura” - iniciativa que é vinculada aos 
Programas Mais Cultura e Cultura Viva, do 
Ministério da Cultura (Minc) - da capital. A 
informação foi divulgada ontem pela  Fun-
dação Cultural de João Pessoa - Funjope 
órgão da Prefeitura do Município. Há duas 
alternativas para se efetuar a inscrição: 
uma é enviar pelos Correios os documen-
tos exigidos no edital e as solicitações 
devidamente preenchidas e assinadas; a 
outra é entregar o material no setor de 
Protocolo da própria Fundação, também 
em envelope lacrado, em datas e horário 
específicos.

Se a opção escolhida para a entrega 
for pelos Correios, o envelope deve ser 
destinado ao “Programa Mais Cultura e 
Cultura Viva - Edital de Pontos de Cultura 
do Município de João Pessoa” e encaminha-
do, via Sedex, ou carta registrada, para o 
seguinte endereço: Fundação Cultural 
de João Pessoa, Rua Duque de Caxias, nº 
352 – Centro – Cep 58010-821. A outra 
maneira é fazer a entrega do material no 
setor de Protocolo da Funjope, também em 
envelope lacrado, de terça à sexta-feira, no 
período das 8h às 12h ou das 14h às 18h. 
Serão consideradas válidas as propostas 
entregues ou postadas até as 18h do dia 
19 de abril de 2013.

O edital é resultado de um convênio 
entre a Prefeitura de João Pessoa, por meio 
da Funjope, e o Ministério da Cultura. A 
iniciativa tem por objetivo apoiar 20 pro-
postas de instituições da sociedade civil 
sem fins lucrativos, por meio de repasse 
financeiro dos Programas Mais Cultura e 
Cultura Viva. 

Mais detalhes sobre a retificação e o 
edital completo dos Pontos de Cultura po-
dem ser adquiridos acessando a página da 
Funjope, que fica no portal da Prefeitura 
de João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.
br/secretarias/funjope). Depois, é só 
clicar no link “editais da Funjope”, onde 
ficam todas as publicações.

Quanto à análise dos documentos, 
esse trabalho será realizado por uma equi-
pe técnica da própria Funjope, designada 
pela direção executiva da instituição e 
formada por, pelo menos, três membros. O 
valor anual a ser transferido a cada Ponto 
de Cultura será de R$ 60 mil, disponibili-
zados de 2013 a 2015, em forma de capital 
e de custeio. 

Tais recursos financeiros beneficia-
rão um leque de áreas, pois atenderão 
às necessidades de setores como cultura 
popular; grupos étnicos culturais; patri-
mônio material; audiovisual e radiofusão; 
culturas digitais; gestão e formação cultu-
ral; pensamento e memória; expressões 
artísticas; e ações transversais. 
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Brasileiros consomem 5 quilos de veneno por ano

Hoje, Dia Estadual de Comba-
te ao Uso de Agrotóxico, acontece 
uma feira agroecológica no Ponto 
de Cem Réis, das 7h às 13h, na ca-
pital, qual o público poderá com-
prar frutas, legumes, hortaliças e 
outros produtos ecologicamente 
corretos. O evento foi criado a par-
tir da Lei Estadual 9.781/2012, 
que institui o dia 19 de março 
como de combate ao uso de agro-
tóxico sem controle e fiscalização.
Além da feira, haverá ainda stands 
com artesanato, cultura popular e 
mostra de experiências desenvol-
vidas na agricultura com defensi-
vos naturais.

A venda de agrotóxicos no 
Brasil em 2010 teve um aumento 
de 190% em comparação a 2009. 
Isso significa que cada brasileiro 
consome cerca de 5 quilos de ve-
nenos agrícolas por ano. Os dados 
fazem parte de um estudo da As-
sociação Brasileira de Saúde Co-
letiva (Abrasco), baseado em in-
formações disponibilizadas pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O estudo foi 
apresentado, em dezembro pas-
sado, na Cúpula dos Povos pela 
médica sanitarista Lia Giraldo da 
Silva Augusto, da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE).

Ela credita o aumento na 
venda dos agrotóxicos ao bom 
momento do mercado agrícola, 
puxado principalmente por uma 
forte demanda chinesa. O produto 
que mais recebe venenos é a soja 
transgênica, que precisa do glifo-
sato para produzir, em um tipo de 
“venda casada”, explicou a pesqui-
sadora.

Valdivan Almeida, que integra 
o programa de Assessoria aos As-
sentados do Incra, reforça o estu-
do da Abrasco, ou seja, cada bra-
sileiro consome cerca cinco litros 
de veneno por ano. “O estudo fez 
a relação da quantidade de vene-
no colocada todo ano nas lavou-
ras com a quantidade de pessoas 
que consomem esses alimentos e 
tivemos a incrível média de cinco 
litros de veneno consumidos por 
pessoa durante um ano no Brasil”, 
explicou. 

Valdivan Almeida disse ainda 
que a agricultura familiar é o se-
tor da agricultura que mais aderiu 
ao uso dos defensivos naturais, 
que são aqueles feitos a partir 
de plantas e outros elementos da 
natureza que repelem as pragas, 
sem substâncias nocivas à saúde 
humana. 

“Os mais resistentes ao uso de 
defensivos naturais são os grandes 
produtores, principalmente os que 
usam da monocultura de tomate, 
de soja ou de cana-de-açúcar”, co-
mentou. Ele disse ainda que o In-
cra estimula a produção com o uso 
de defensivos naturais e a produ-
ção nos assentamentos é direcio-
nada para a produção orgânica. 

De acordo com o presiden-
te da Cooperativa de Produtores 
Agroecológicos de João Pessoa 
(Prohort), Valter de Souza, a cada 
semana percebe-se o aumento de 
pessoas procurando produtos na-
turais. “As pessoas estão cada vez 
mais conscientes, cada vez mais 
sabem da proliferação de doen-
ças que esses produtos químicos 
trazem. Além do mais, nas nossas 
feiras não temos a figura do atra-
vessador, o que faz nosso produto 
ter o mesmo preço de um produto 
cultivado com agrotóxico, quando 
na maior parte dos casos esses 
produtos naturais são vendidos 
30% mais caros”, esclareceu.
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Vários órgãos estaduais de-
ram início às comemorações 
ao Dia Mundial da Água

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

O que são 
os produtos?

Agrotóxicos são produtos utilizados na 
agricultura para controlar insetos, doenças, 
ou plantas daninhas que causam danos às 
plantações. A maior problemática do uso de 
agrotóxicos se iniciou devido às incertezas 
quanto a sua segurança para a saúde humana 
e animal, bem como para o meio ambiente. 
Eles podem ser os inseticidas (destinados 
ao controle de insetos, ácaros, nematoides e 
moluscos), fungicidas (destinados ao contro-
le de doenças causas pelos fungos, bactérias 
e vírus) e os herbicidas (destinados ao con-
trole de plantas daninhas). A venda só pode 
ser realizada sob prescrição e supervisão de 
um engenheiro agrônomo

Agrotóxicos e sAúde

Caso o agrotóxico seja usado da forma como 
é regulamentando pela lei 7.802/1989, não 
há riscos à saúde, pois ele terá sido aplicado 
sob supervisão de um engenheiro agrônomo 
e levará o tempo de degradação do produto, 
antes da colheita. O problema é quando a 
quantidade aplicada é exagerada ou o 
tempo que ele permanece na plantação é 
inferior ao recomendado (que varia 
dependendo do produto).
Outro grave problema apontado é o uso de 
substâncias não recomendadas ou usadas 
acima da capacidade permitida, que podem 
causar dores de cabeça constantes, proble-
mas musculares, problemas na articulação, 
má formação genética. “Esses problemas 
podem ser apresentados tanto pelos 
agricultores quanto pelas pessoas 
que têm contato com suas roupas”, 
comentou Valdivan Almeida.

onde comprAr produtos 
orgânicos em João pessoA 

Terça-feira – Estacionamento do Shopping 
Sebrae, no Bairro dos Estados
Quarta-feira – Praça Alcides Carneiro, na 
Avenida João Câncio, em Manaíra
Quinta-feira – Busto de Tamandaré, em 
Tambaú/ Bessa em frente ao Cidade Viva
Sexta-feira – Praça da Paz, nos Bancários/ 
estacionamento da UFPB
Sábado e domingo – Mercado do Valentina
 
As feiras ocorrem das 5h às 9h, com exceção 
da do Bessa, que funciona o dia inteiro.

progrAmAção 

Das 7h às 13h
- Feira de produto agroecológicos (com a 
oferta de frutas, bolos, doces)
- Café da manhã com produtos agroecológicos 
- 35 feirantes ofertando os produtos expli-
cando os benefícios dos produtos agroecoló-
gicos e malefícios dos agrotóxicos 
- estande de instituições, governamentais, 
não governamentais, movimentos sociais 
e sindicatos propiciando diálogos educativos 
sobre o tema.

pArceriA 

O evento é uma parceria entre o Incra 
e  Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), MST, CPT, Polo Sindical da Borborema, 
Articulação do Semiárido Paraibano (ASA-PB), 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Pastoral da Juventude Rural, Fórum Estadual 
da Economia Solidária. Participam também 
outros órgãos públicos estaduais, municipais 
e federais, a exemplo da Emater, Centros de 
Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), 
Conab, Secretarias de Saúde, Educação e de 
Políticas Públicas para as Mulheres 
do Município de João Pessoa.

A Secretária Estadual de Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca irá participar 
da feira agroecológica por meio de estandes 
apresentando as ações que são feitas pela 
secretaria e suas vinculadas no combate ao 
agrotóxico. Através da Emater serão de-
monstradas práticas alternativas de controle 
e manejo das culturas, incentivando a agro-
ecologia. Tais práticas já são feitas e incenti-
vadas pela Emater em seu serviço rotineiro 
de assistência técnica aos agricultores fami-
liares no Estado.

Através da Empresa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária serão apresentadas as linhas 
de pesquisa desenvolvidas no que diz respei-
to ao controle alternativo de pragas. Mais 
especificamente, do trabalho de controle al-

ternativo da mosca negra dos citros, praga 
que ataca as culturas da laranja, limão e tan-
gerina, que vem sendo combatida com o uso 
do óleo da casca da laranja. Totalmente na-
tural, essa pesquisa é financiada em parceria 
com o Cooperar, Emepa e a Coopertange, e 
está em processo de validação com conclu-
são agora em abril.

Além dessa pesquisa, também será apre-
sentada a pesquisa sobre o combate a fusa-
riose, fungo que ataca e apodrece o abacaxi. 
A pesquisa inédita, utiliza o “tanino”, subs-
tância natural de defesa das plantas contra 
insetos, como fungicida da fusariose. A fis-
calização da utilização de agrotóxico no Es-
tado é feita pela Defesa Agropecuária, pela 
Gerência Operacional de Defesa Vegetal. 

Secretaria combate uso irracional

Brasília – Nos últimos dez 
anos, mais de 237 mil toneladas 
de embalagens de agrotóxicos 
utilizadas nas propriedades ru-
rais brasileiras voltaram para os 
fabricantes que reutilizaram ou 
eliminaram o material, seguindo 
padrões ambientais definidos em 
lei. A prática, conhecida como lo-
gística reversa, se tornou obriga-
tória para o setor em 2002.

Apenas no ano passado, se-
gundo balanço divulgado pelo 
Instituto Nacional de Proces-
samento de Embalagens Vazias 
(inpEV), o volume de embalagens 
recolhidas e corretamente des-
tinadas por agricultores, comer-
ciantes e fabricantes superou as 
37,7 mil toneladas. O balanço 
mostra um aumento de 9% em 
relação ao registro de 2011.

Representantes do inpEV, 
que reúne a indústria fabricante 
de agrotóxicos instalada no país, 
destacaram, ao longo de todo o 

ano passado, que o aumento do 
volume de embalagens recolhidas 
reflete o maior uso de agrotóxi-
cos no país, mas também mostra 
que o atendimento à legislação 
nacional tem acompanhado o in-
cremento da atividade agrícola.

De acordo com os números 
do sistema da logística reversa 
de embalagens vazias de defen-
sivos agrícolas, conhecido como 
Sistema Campo Limpo, Paraná 
(4,8 mil toneladas), São Paulo 
(4,5 mil toneladas) e Goiás (4 mil 
toneladas) foram os estados que 
mais encaminharam embalagens 
vazias para a destinação final no 
ano passado. Juntamente com 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e 
Bahia, esses estados respondem 
por 62% do total de embalagens 
vazias que foram retiradas do 
campo no Brasil.

Apesar de ainda estar lon-
ge do topo da lista, em 2012, os 
agricultores, fabricantes e co-
merciantes de Alagoas recolhe-
ram 395% mais embalagens do 
que no ano anterior, passando de 
34 para 170 volumes. No Pará, a 

logística reversa teve um salto de 
132%, passando de 63 para 147. 
E no Rio Grande do Norte, onde 
foi registrado o terceiro maior 
crescimento percentual da me-
dida, o volume recolhido passou 
de 38 para 74, com aumento de 
96%.

A gestão pós-consumo, pre-
vista em lei, atribui responsabi-
lidades para toda a cadeia pro-
dutiva, incluindo agricultores, 
fabricantes e canais de distribui-
ção e o apoio do Poder Público.

Agricultor não segue padrão ambiental
Carolina Gonçalves
Repórter da Agência Brasil

Venda dos 
produtos no 
Brasil em 2010 
apresentaram um 
aumento de 190% 
em comparação 
com o ano de 2009

Soja transgênica é o produto que mais recebe venenos, segundo aponta estudo da Universidade Federal de Pernambuco 

Foto: Arquivo
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País tem mais de 5 milhões de doentes
Alcoolismo

Tratamento do paciente 
dura um ano e meio em 
sua fase mais intensiva 

São Paulo - Histórico de 
consumo abusivo de álcool, 
síndrome de abstinência e ma-
nutenção do uso, mesmo com 
problemas físicos e sociais 
relacionados, é o tripé que ca-
racteriza a dependência em ál-
cool, segundo a psiquiatra Ana 
Cecília Marques, professora da 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp).

O tratamento da doen-
ça, que atinge cerca de 5,8 
milhões de pessoas no país, 
segundo o Levantamento Do-
miciliar sobre o Uso de Dro-
gas Psicotrópicas no Brasil, 
de 2005, não é fácil: dura pelo 
menos um ano e meio em sua 
fase mais intensiva e tem ín-
dice de recaída de cerca de 
50% nos primeiros 12 meses.

“Ele precisa preencher os 
três critérios. Um só não bas-
ta para se considerar depen-
dente”, destaca a psiquiatra. 
Ela explica que o consumo 
contínuo e abusivo leva a uma 
tolerância cada vez maior do 
usuário à bebida. “O corpo 
acostuma-se com o [álcool]. 
Ele resiste mais e, para obter 
o efeito que tinha no come-
ço com uma lata de cerveja, 
precisará tomar cinco”. A fal-
ta do álcool provoca uma sé-
rie de sintomas graves, como 
elevação da pressão arterial, 
tremores, enjoo, vômito e, em 
alguns pacientes, até mesmo 
convulsão. Esse é o quadro da 
síndrome de abstinência.

Problemas
O terceiro critério para 

caracterização da dependên-
cia alcoólica está ligado aos 
problemas de relacionamento 
e de saúde provocados pelo 
consumo abusivo. “O indiví-
duo tem problemas no tra-
balho por causa da bebida. 
Ele perde o dia de trabalho 

RF recebeu mais de 
três milhões de iR 

Brasília – O número de contri-
buintes que enviou a declaração do im-
posto de renda passou de 3 milhões. Até 
as 16h de ontem, a Receita Federal tinha 
recebido 3.013.324 declarações, ante 
2.596.297 enviadas até o mesmo ho-
rário de sexta-feira passada. Somente 
nos últimas três dias, 417 mil pessoas 
físicas acertaram as contas com o Fisco. 
O prazo de entrega vai 30 de abril.

Neste ano, o Fisco espera receber 
mais de 26 milhões de declarações, ante 
25.244.122 do ano passado. O progra-
ma gerador está disponível na página da 
Receita Federal desde 25 de fevereiro. 
Para transmitir a declaração, é preciso 
instalar também o Receitanet, dispo-
nível no mesmo endereço. A Receita 
publicou um passo a passo na internet 
com os procedimentos para a entrega 
da declaração. Está disponível ainda 
um manual com perguntas e respostas 
sobre o preenchimento do documento. 
O contribuinte também conta com uma 
animação sobre a instalação do pro-
grama. Além da internet, a declaração 
poderá ser entregue em disquetes de 
computador nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal e do Banco do Brasil

Transporte continua 
sem solução no país

Brasília - As obras para me-
lhoria da mobilidade urbana no 
Brasil não têm sido eficazes e os 
problemas voltam poucos anos 
depois, segundo constatou estudo 
do Ipea. O estudo analisou dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), sobre o tempo de desloca-
mento casa/trabalho no Brasil.

A pesquisa, feita entre 1992 e 
2009, mostra que, em determinado 
período, houve ligeira redução no 
tempo gasto de casa para o trabalho 
em locais como o Rio de Janeiro e 
Brasília. Na capital fluminense, con-
tribuiu para isso a construção da Li-
nha Amarela do metrô e de nove es-
tações. Essas melhoras, no entanto, 
não se estenderam por muito tempo, 
já que “a expansão da infraestrutura 
pode ajudar a reduzir os tempos de 
viagem por um certo período, mas 
seus efeitos positivos diminuem 
com o tempo, à medida que a deman-
da de viagens se aproxima do ponto 
de saturação do sistema em termos 
da capacidade máxima de passagei-
ros e veículos”, diz o estudo.

Vítimas de violência 
terão banco de dados

Brasília - Uma estratégia in-
tersetorial, envolvendo diversos 
ministérios, deve ser lançada no 
segundo semestre deste ano para 
integrar os dados relativos ao aten-
dimento e à assistência a vítimas de 
violência em todo o país. Segundo 
a coordenadora de vigilância e pre-
venção de violências e acidentes 
do Ministério da Saúde, Marta Silva, 
por meio de uma ficha padronizada 
serão repassadas à pasta informa-
ções produzidas por todos os órgãos 
considerados portas de entrada 
para mulheres, idosos, crianças e 
adolescentes que sofrem agressões 
e abusos.

O Ministério da Saúde ficará 
responsável pela consolidação das 
notificações feitas por profissionais de 
saúde, educação, assistência social, de 
conselhos tutelares, delegacias espe-
cializadas, entre outros. Os números 
serão adicionados ao Sistema de In-
formação de Agravos de Notificação 
(Sinan), que reúne dados das doenças 
de notificação compulsória, como den-
gue, rubéola e hepatite B. Marta Silva 
ressaltou que a integração das infor-
mações vai oferecer subsídios para 
orientação de políticas públicas.

Camila Maciel 
Da Agência Brasil

mas, mesmo assim, bebe de 
novo”. A professora destaca 
que, além da questão profis-
sional, devem ser considera-
dos diversos aspectos da vida 
do paciente, como problemas 
familiares, afetivos, econômi-
cos, entre outros. Em relação 
às outras drogas, a psiquiatra 
informou que o tratamento da 
dependência de álcool se dife-
rencia principalmente na pri-
meira fase, que dura em média 
dois meses. “Cada substância 
tem uma forma de atuar no 
cérebro, portanto, vai exigir, 
principalmente na primeira 
fase do tratamento, diferentes 
procedimentos farmacológi-
cos para que a gente consiga 
promover a estabilização do 
paciente”, explica.

De acordo com a médica, 
o álcool se enquadra na cate-
goria de substâncias psicotró-
picas depressoras, juntamente 
com os inalantes, o clorofór-
mio, o éter e os calmantes. Há 
também as drogas estimulan-
tes, como a cocaína, a cafeína e 
a nicotina, e as perturbadoras 
do sistema nervoso central, 
como a maconha e o LSD.

“Na segunda e terceira 
fases, o tratamento entra em 
uma etapa mais semelhan-
te, que é quando você vai se 
aprofundar no diagnóstico 
e preparar o individuo para 
não ter recaída”, acrescenta.

A segunda fase do trata-
mento, a chamada estabili-
zação, quando se trabalha a 
prevenção da recaída, dura, 
em média, de oito a dez me-
ses. Nessa etapa, são perce-
bidas e tratadas as doenças 
correlatas adquiridas pelo 
consumo do álcool e, então, 
o paciente é preparado para 
readquirir o controle sobre 
droga. “A dependência é a 
doença da perda do controle 
sobre o consumo de determi-
nada substância. É feito um 
trabalho para que ele volte a 
se controlar, a entender esse 
processo e readquirir a au-
tonomia. Não é mais a droga 
que manda nele”.

São Paulo - “Vim de 
uma situação em que pas-
sava praticamente 24 horas 
do dia alcoolizado. Acorda-
va, a garrafa estava do lado. 
Ia dormir, a garrafa também 
estava lá”. Durante quase dez 
anos, esse foi o cotidiano do 
auxiliar mecânico de aero-
nave Pedro Carlos de Vieira, 
40 anos. “Agora, vejo a vida 
de outro jeito. Vejo o quanto 
perdi. Passei todo esse tem-
po sem fazer planos”. Assim 
como Pedro, 1.970 pessoas, 
na média mensal, foram às 
unidades do Centro de Apoio 
Psicossocial Álcool e Drogas 
(Caps AD) do município de 
São Paulo para buscar trata-
mento para a dependência 
do álcool no ano passado.

Em três anos, o total de 
atendimentos cresceu cer-
ca de 37%. Foram 1.238 em 
2010 e 1.542 em 2011. Se-
gundo o psicólogo Vilmar 
Ezequiel dos Santos, geren-
te do Caps AD de Santana, a 
crescente procura pode estar 
relacionada à tendência de 
uma busca pelo tratamento 
cada vez mais precoce. “Pela 
nossa experiência na área, 
percebemos que havia a bus-
ca depois de muitos anos de 
consumo, até 20 ou 30 anos. 
Agora, a gente está obser-
vando que esse tempo de se 
reconhecer doente tem dimi-
nuído”.

Em dezembro do ano 
passado, foram atendidos 

1.596 dependentes de álco-
ol nas 25 unidades do Caps 
existentes na capital pau-
lista. Desse total, 18,5% são 
mulheres. Na divisão por 
faixa etária, sete em cada dez 
pessoas atendidas têm idade 
entre 40 e 59 anos.

Santos acredita que essa 
tendência de mudança tem 
relação com o amadureci-
mento da sociedade para a 
abordagem da questão. “Hoje, 
as pessoas estão mais pre-
ocupadas. Há a questão do 
trânsito. A Lei Seca chamou a 
atenção para isso, que não se 
pode beber e dirigir. Essa per-
cepção vai produzir impacto 
na população de incentivo à 
procura de atendimento. A 
família, que antes não queria 
saber do dependente, que 
deixava de canto, está mais 
atenta, preocupada”.

Foi a família de Pedro 
que identificou um quadro 
preocupante e tomou uma 
atitude. “Se não fosse minha 
irmã, ainda estaria do mes-
mo jeito e não sei por quanto 
tempo mais. Eu não era vio-
lento, nem prejudicava nin-
guém, mas minha mãe estava 
muito triste com a situação”, 
relatou. Ele, que é do Recife 
(PE), foi trazido a São Paulo 
em setembro do ano passado 
com o desafio de construir 
um novo projeto de vida. 
“Consegui um emprego de 
porteiro, por enquanto. Já é 
alguma coisa. Mas quero um 

emprego na minha área de 
aviação”.

O gerente do Caps AD 
explica que, mais do que to-
mar remédio ou fazer tera-
pia, o tratamento deve forne-
cer uma perspectiva de vida 
ao paciente. Segundo ele, é 
preciso ajudar a pessoa a re-
tomar o sentido da vida, ou 
seja, olhar para a frente e ver 
uma situação diferente dessa 
que ela vive antes do trata-
mento. “Não basta parar de 
usar”, explica.

Santos diz que, em mé-
dia, o tratamento para de-
pendentes de álcool dura en-
tre dois e três anos. “Não dá 
para ser a curto prazo. Mas 
varia muito de acordo com 
a pessoa, a problemática e o 
comprometimento. Há casos 
em que o comprometimento 
já é tamanho que a pessoa 
vai ficar se tratando para 
sempre”.

Na comparação com 
outras drogas, ele diz que 
não é possível determinar 
se a dependência do álcool 
é mais fácil de ser tratada. 
“Vai depender de cada caso, 
Às vezes, o álcool é mais di-
fícil, sim. É uma coisa mais 
arraigada, faz parte da vida 
da pessoa. O álcool é mais 
aceito socialmente. A socie-
dade é mais complacente, ele 
é mais conhecido em termos 
de uso. Identificar que isso é 
um problema é uma questão 
mais difícil”. (camila maciel)

Atendimento em SP cresceu 
cerca de 37% em três anos

saiba mais

Brasília - O trabalhador dependente de 
álcool só poderá ser demitido por justa 
causa quando recusar tratamento médi-
co, inclusive os oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Isso é o que prevê 
o projeto de lei aprovado em dezembro 
do ano passado na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado que, agora, será vota-
do na Comissão de Constituição e Justiça 
antes de ser remetido à Câmara dos De-
putados.
Hoje, a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) prevê a embriaguez habitual ou em 
serviço como uma das hipóteses passíveis 
de demissão por justa causa. Pela propos-
ta, os casos de alcoolismo passam a ser 

tratados como doença.
“É urgente a atualização da norma para que 
ela passe a refletir aquilo que a sociedade 
como um todo já compreendeu e assimilou: 
o alcoolismo é doença e não desvio de 
caráter”, ressaltou o relator do projeto de 
lei Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).
O parlamentar ressaltou ainda que a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e a 
Justiça brasileira, quando acionada, reco-
nhecem que ao trabalhador dependente 
de álcool não se aplica a demissão por 
justa causa. Rollemberg acrescentou que 
pelo entendimento dos juízes, essa “de-
missão sumária” agrava ainda mais a bai-
xa estima do dependente.

Paciente que se submete a tratamento tem índice de recaída de 50% nos primeiros doze meses

A psiquiatra desta-
ca que, nesse processo, 
a recaída é entendida 
como algo normal e 
que não invalida o tra-
tamento. “Ele pode ter 
uma recaída e não é que 
o tratamento não este-
ja no caminho certo ou 
que ele não queira se 
tratar. Faz parte da do-
ença, é um episódio de 
agudização dessa doen-
ça crônica que é a de-
pendência do álcool. Faz 
parte recair”, esclarece.

Na terceira etapa, 
que dura cerca de seis 
meses, ocorre o “des-
mame da tutela do 
tratamento”. “Ele está 
manejando essa nova 
autonomia. Ele volta 
para as avaliações com 
menos frequência”. Por 
fim, o paciente passa a 
ir ao médico com maio-
res intervalos entre as 
consultas. “Ele segue 
em tratamento como 
qualquer indivíduo que 
tem doença crônica. 
Pelo menos uma vez 
por ano, ele passa pelo 

médico. A bem da ver-
dade, no tratamento 
dessasdoenças crônicas, 
a gente não dá alta”.

Levantamento fei-
to em 2005 pelo Centro 
Brasileiro de Informa-
ções sobre Drogas Psi-
cotrópicas (Cebrid), da 
Unifesp, e pela Secreta-
ria Nacional Antidrogas 
(Senad), mostra que o 
uso do álcool prevale-
ce entre os homens em 
todas as faixas etárias. 
Mais de 80% deles de-
clararam fazer uso de 
álcool. Entre as mulhe-
res, o percentual cai 
para 68,3%.

No que diz respei-
to à dependência, eles 
também estão na fren-
te. O índice de depen-
dentes do sexo masculi-
no (19,5%) é quase três 
vezes o do sexo femini-
no (6,9%). A faixa etária 
de 18 a 24 anos, por sua 
vez, apresenta os maio-
res índices, com 27,4% 
de dependentes entre 
os homens e 12,1% en-
tre as mulheres.

Recaída é normal

FoTo: Arquivo



Consumo

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de março de 2013

Ações na Paraíba comemoram o Dia Mundial da Água

Conservação
Palestras, exposições, planfeta-

gens e exposições, atividades empre-
endidas por vários órgãos estaduais, 
no momento, na capital e no interior, 
integram as comemorações ao Dia 
Mundial da Água. As ações têm como 
principal objetivo chamar a atenção 
para a necessidade de conservação 
da água, com preservação das nas-
centes e uso racional no dia a dia. 
O Brasil já é protagonista em nível 
mundial porque tem 12% da água 
potável do mundo.

 A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), por meio da Gerência Executi-
va de Vigilância em Saúde, Gerência 
Operacional de Vigilância Ambiental 
e Núcleo de Não Fatores Biológicos, 
preparou uma programação espe-
cial alusiva ao Dia Mundial da Água, 
comemorado na próxima sexta-feira. 

Durante toda semana serão realiza-
das ações de conscientização junto 
ao público sobre a importância de 
conservação da água, em parceria 
com a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), Companhia de Água e Es-
goto da Paraíba (Cagepa), Superin-
tendência de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) e Agência Exe-
cutiva de Gestão de Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa).

“A ideia foi de planejar ações 
com todos esses órgãos para chamar 
a atenção da sociedade sobre o uso 
racional da água. Queremos poten-
cializar as ações desenvolvidas para 
cada órgão e realizar uma interação 
em todo Estado”, disse a gerente ope-
racional de Vigilância Ambiental da 
SES, Djanira Lucena.

As atividades tiveram início 

ontem, às 9h, no auditório da Aesa, 
espaço que acolheu a apresentação 
e debate do Programa Água Doce. 
Hoje, a Aesa, SES, Cagepa e Sindicato 
da Cagepa realizarão panfletagem na 
Avenida Epitácio Pessoa. No mesmo 
dia, a Sudema participa de mobiliza-
ção na cidade de Monteiro, com pa-
lestra sobre o uso racional da água, 
coleta de amostra de água, reuso 
ecologicamente correto e aprovei-
tamento da chuva. Amanhã, haverá 
uma mobilização em Campina Gran-
de, com participação da 3ª Regional 
de Saúde, Aesa, Cagepa, Defesa Civil e 
Vigilância Ambiental. A mobilização 
será realizada na Praça da Bandeira, 
das 8h às 17h.

Mobilização 
Na próxima quinta-feira, a 

Funasa realizará palestras na Es-
cola Municipal Professor Carlos 
Arnóbio Maroja Di Pace, no bairro 
de Várzea Nova, em Santa Rita. No 
mesmo dia, a 5ª Gerência Regional 
de Saúde, a Prefeitura Municipal de 
Monteiro, o Laboratório da Água, 
Cemed, a Secretaria Municipal de 
Saúde, UFPB, IFPB, o Ministério 
Público Estadual, Projeto Dom 
Helder, a Câmara de Vereadores, a 
Associação de Trabalhadores Ru-
rais, Embrapa, Emater, Cagepa, e 
escolas municipais e estaduais do 
município de Monteiro realizarão 
uma mobilização na praça da cida-
de, com enfoque na “Importância 
da Água em Nossa Vida”.

Na próxima sexta-feira, serão 
realizadas atividades em várias loca-
lidades, simultaneamente. Em João 

Pessoa, a partir das 8h, no Ponto de 
Cem Réis, haverá apresentação da 
Banda de Música da Polícia Militar 
da Paraíba e ações como apresenta-
ção de vídeos sobre a importância 
da água, slides sobre o Laboratório 
Central de Saúde Pública, exposição 
de Laboratório de Entomologia, dis-
tribuição de material informativo, 
entre outros. 

Simultaneamente estarão acon-
tecendo atividades nos municípios 
de Patos, Catolé do Rocha, Itabaiana, 
e Mogeiro. Para encerrar as ativida-
des, no próximo sábado, a Cagepa, 
Aesa e SES realizarão panfletagem 
no Busto de Tamandaré, em João Pes-
soa. Além disso, a Sudema realizará 
uma mobilização junto à população 
de Gramame, com o objetivo de dimi-
nuir a poluição do Rio Gramame.

Rio de Janeiro – Pesquisa di-
vulgada em julho do ano passado 
pela organização não governa-
mental WWF-Brasil revela que é 
grande o desperdício de água en-
tre os brasileiros. “Mais de 80% 
dos brasileiros consultados em 26 
estados da Federação reconhe-
ceram que vão ter problemas de 
abastecimento de água no futu-
ro e, desses, 68% reconheceram 
que o desperdício de água é a 
principal causa desse problema”, 
disse o coordenador do Programa 
Água para a Vida da WWF-Brasil, 
Glauco Kimura de Freitas.

A sondagem chama a aten-
ção para o desconhecimento da 
maioria da população sobre o 
real consumo de água no Brasil. 
Na pesquisa, 81% dos entrevista-
dos apontaram a indústria e o se-
tor residencial como os vilões do 
gasto de água quando, na verda-
de, o setor agrícola, em especial 
a irrigação, é o maior consumidor 
do insumo (69%). A pecuária con-
some 11% de água; as residências 
urbanas, também 11%; e a indús-
tria, 7%.

“Como 80% da população 
brasileira vive nas cidades, a per-
cepção do cidadão é muito vol-
tada aos problemas da água que 
ele enfrenta nas metrópoles. So-
mente 1% das pessoas reconhe-
ceu que o problema de água está 
na zona rural também. Ou seja, 
que aquela água que sai da tor-

neira dele vem de uma nascente 
que está, às vezes, a quilômetros 
da sua casa”, disse Freitas.

De acordo com a pesquisa, 
só 1% dos consultados admitiu 
que o desmatamento e a degra-
dação dos sistemas naturais cau-
sam problemas de água. “Isso 
mostra que o cidadão tem uma 
visão bastante limitada da tor-
neira para frente. Da torneira 
para trás, há um desconhecimen-
to muito grande”.

Residências
O desperdício é elevado nas 

residências. Cerca de 48% dos 
entrevistados reconheceram que 
desperdiçam água em suas casas, 
o que revela crescimento em re-
lação aos cinco anos anteriores, 
quando essa parcela atingia 37%. 
“Mais de 45% reconheceram que 
não adotam nenhuma medida 
de economia de água nas suas 
casas”.

Segundo Freitas, falta coe-
rência entre o discurso e a atitu-
de. Do total de consultados, 30% 
disseram tomar banhos demora-
dos, de mais de dez minutos. Em 
2006, essa parcela era 18%.

Freitas atribuiu costumes 
como não fechar a torneira en-
quanto se escova os dentes ou 
lavar a calçada com mangueira à 
cultura de abundância que existe, 
de forma geral, no Brasil, devido 
à sua dimensão continental e à 
abundância de florestas e rios. 
Com isso, a cultura da abundân-
cia acaba levando ao desperdício. 

“Infelizmente, o brasileiro come-
ça a sentir o problema quando ele 
já está instalado. Ou seja, quando 
tem racionamento, escassez”.

A sondagem revelou ainda 
que 67% dos lares pesquisados 
enfrentam escassez de água. No 
Nordeste brasileiro, 29% dos do-
micílios sofrem esse problema. O 
consumo médio diário de água 
por brasileiro, da ordem de 185 
litros, está próximo ao da União 
Europeia (200 litros per capita). 
Segundo Freitas, “a média mas-
cara uma desigualdade”, uma 
vez que o Semiárido do Brasil 
apresenta consumo médio de 
água diário inferior a 100 litros, 
aproximando-se, portanto, de re-
giões da África Subsaariana, onde 
o consumo é abaixo de 50 litros/
dia por pessoa.

“O problema no Brasil não 
é questão de falta d’água. É a 
má distribuição. Existe um des-
compasso entre a demanda e a 
oferta”. Freitas destacou que, 
no Nordeste, que concentra um 
grande contingente da popula-
ção brasileira, já existe escassez 
de água, enquanto em regiões 
como o Centro-Oeste e o Norte, 
que concentram menos de 10% 
da população, há mais abundân-
cia do recurso.

A pesquisa servirá de base 
para a elaboração de novas 
campanhas de educação e cons-
cientização dos cidadãos sobre a 
necessidade de preservação dos 
mananciais de água na zona rural 
no Brasil.

Brasileiros reconhecem que desperdiçam

Brasília – O Brasil está em uma 
situação confortável em relação à 
disponibilidade de recursos hídricos 
comparado a outros países, segundo 
a Agência Nacional de Águas (ANA). O 
documento Conjuntura dos Recursos 
Hídricos no Brasil 2012, divulgado, 
em Brasília, ano passado, revelou que 
o volume de água no país representa 
12% da disponibilidade do planeta. 
Mas o mesmo documento alerta que o 
aparente conforto convive com a dis-
tribuição desigual desses recursos.

O levantamento mostrou que 
mais de 80% da disponibilidade hídri-
ca está concentrada na região hidro-
gráfica amazônica. “O Brasil tem uma 
grande reserva de água doce, mas a 
distribuição é bastante desigual. Em 
algumas regiões, há um potencial 
hídrico muito grande, enquanto em 
outras regiões você tem até a falta de 
água”, disse o diretor-presidente da 
ANA, Vicente Andreu.

Os reservatórios artificiais são 
apontados pelos técnicos da ANA 
como elementos estratégicos para 
equacionar essas concentrações. “Esse 
é um dos principais assuntos que va-
mos tratar na Rio+20. Em relação ao 
aumento da preservação, queremos 
rediscutir se reservatórios só têm im-
pactos negativos. Evidentemente que 
os reservatórios têm impactos am-
bientais e sociais significativos, mas 
podem ser instrumentos eficazes no 
controle de inundações e na oferta de 
água”, acrescentou Andreu.

Pelas contas da agência regula-
dora do setor, o Brasil possui 3,6 mil 
metros cúbicos de volume armazena-
do em reservatórios, por habitante. 

O número é superior ao apresentado 
em vários continentes. Na Europa, por 
exemplo, a relação de recursos hídri-
cos armazenados por habitante é da 
ordem de 1,4 mil metros cúbicos. Na 
América Latina e no Caribe, é 836 me-
tros cúbicos por habitante.

Em 2011, açudes considerados 
importantes nessa relação, no Brasil, 
como os da região Nordeste do país, 
que têm a função de acumular água 
em períodos úmidos para garantir o 
recurso durante as secas, apresen-
taram acréscimos de 9% no volume 
armazenado em relação a 2010. A mé-
dia de estoque na região tem se man-
tido em torno de 68%. Mas quando 
os técnicos avaliaram os cenários em 
cada Estado, constataram, por exem-
plo, que, na Bahia, os valores estoca-
dos estão abaixo da média de região, 
com 42% do volume.

Irrigação
A agricultura, com cultivos irriga-

dos se mantém na liderança do con-
sumo desses recursos. O estudo mos-
trou que 54% da retirada de águas são 
promovidos pela atividade agrícola. 
De acordo com a agência, essa parcela 
ganha ainda mais importância com o 
crescimento da área irrigável no país 
que, segundo os dados, responde hoje 
por 5,4 milhões de hectares (20% a 
mais do que a área apontada no cen-
so agropecuário de 2006). “O que 
precisamos é combinar as políticas, 
para que a expansão agrícola, prin-
cipalmente a das culturas irrigadas, 
aconteça em locais onde os solos e a 
disponibilidade de água seja adequa-
da. Há estatística de que a agricultura 
irrigada com produtividade, para de-
terminadas produções, aumenta em 
até quatro vezes”, explicou Andreu.

País tem má distribuição
Carolina Gonçalves
da Agência BrasilAlana Gandra

da Agência Brasil

A atenção mundial será voltada 
para o uso racional de água na 

próxima sexta-feira  
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Mulher forte e de valor
DURANTE TODO este mês, mulheres estão sen-

do homenageadas com eventos culturais realizados 
pelo Governo do Estado da Paraíba em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mulher.

São ações que fazem parte da campanha “Pa-
raíba Mulher Forte e de Valor” e que acontecem nas 
cidades de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, 
Santa Luzia, São José do Sabugi, Patos, Queimadas, 
Conde e Mulungu. 

Alessandra e Clodoaldo Soares de Oliveira, Carmelita Chang, Gerardo 
Rabello, Valdívia Santiago, Netinha Viana e Roberto Santiago

Jorge Aragão, Alcione, Gerlane Farias e Nivaldo Garcia com o compositor Zé Katimba na Domus Hall
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Social

Ele disse Ela disse
“O que me preocupa não 
é o grito dos maus. É o 
silêncio dos bons”

“A condição negativa do 
mundo atual se relaciona 
mais à omissão dos bons do 
que à ação dos maus”

MARTIN LUTHER KING ROSANE ROCHA DE FREITAS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O Festival de Turismo de 
João Pessoa vai premiar, em 
setembro vindouro, mulheres 
que contribuem para o turismo 
da Paraíba.
   São elas: Ruth Avelino 
(PBTur), Elisia Lopes (Con-
vention), Manuelina Hardman 
(Câmara de Turismo), Môni-
ca Barros (Sesc-PB), Regi-
na Amorim (Sebrae), Simone 
Farret (Communicare) e Vera 
Lúcia (Senac) e Christiane Pe-
reira (Luck Receptivo).

Zum Zum Zum
   O guitarrista Zé Filho promove amanhã mais um workshop. Será às 17h 
na Eletronew, localizada na Av. General Osório, 477, no centro.

Sra. Cristiane Immisch 
Lacet, pastor Edson de 
Oliveira Costa, jornalista 
José de Souza, empre-
sários Salatiel Barros 
Filho, Abelardo Coutinho 
e Sávio Parente, médi-
co Donato Braga Filho, 
arquiteta Madalena 
Zaccara, vice-governador 
da Paraíba, Rômulo José 
de Gouveia, ex-deptuada 
Socorro Marques, atleta 
Zé Marco Nóbrega Melo.
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   Para quem está às voltas com concursos e vestibulares, a professora 
Tânia Castelliano vai promover curso de redação no próximo dia 25, no Hotel 
Xênius.

oretti G Zenaide

Turismo
UMA REUNIÃO 

seguida de jantar no 
restaurante Sapore 
d´Itália, no Cabo Bran-
co, será promovida 
hoje pela Operadora 
de Turismo Schultz, 
do Paraná, que tem à 
frente o empresário 
Luciano Bonfim.

O evento reunirão 
agentes de viagens e 
imprensa especializada 
para conhecer os pa-
cotes e roteiros da-
quele estado, além da 
assistência de viagem 
denominada Vital Card.

FOTO: Goretti Zenaide

Vice-governador Rômulo Gouveia e Eva, ele é o festejado 
aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

   Será na próxima segunda-feira, 25, o primeiro encontro do ano do 
Clube Amigas para Sempre e não ontem, conforme anunciamos. O evento vai 
homenagear mulheres parceiras da entidade pelo Dia Internacional da Mulher.

Passeio ciclístico
A POLÍCIA MILITAR da Paraíba está em festa com as 

comemorações pelos 88 anos do seu primeiro Batalhão.
Para isso, realizou no último domingo, um passeio ci-

clístico que levou 500 pessoas às ruas da capital paraibana, 
com a proposta de fortalecer a integração dos policiais 
com a população. A largada foi na Praça Pedro Américo, 
no centro, com chegada no Largo da Gameleira, na Praia 
de Tambaú, onde realizaram sorteios de brindes.

Memória afrodescendente
A MINISTRA da Cultura Marta Suplicy está 

nos Estados Unidos com o propósito de estudar 
experiências norte-americanas bem-sucedidas na 
instalação de museus. A ideia é criar em Brasília um 
museu da Memória Afrodescendente, cuja pedra 
fundamental foi colocada por Nelson Mandela, em 
sua visita ao Brasil nos anos 90.

O museu, ligado à Fundação Cultural Palmares, 
será construído às margens do Lago Paranoá.

Show
O SAMBA tomou 

conta na Domus Hall, no 
Manaíra Shopping, na úl-
tima sexta-feira. Com os 
shows dos astros Jorge 
Aragão e Alcione, que 
teve participação espe-
cial do grupo paraibano 
de Mirandinha, que foi 
um espetáculo à parte.

Nos camarotes, 
avistamos Nelly e João 
Bosco Braga, Fabiana e 
George Carneiro Braga, 
Cristina e Victor Hugo 
Rocha, Tereza e Júnior 
Neiva, Cláudia Studart e 
Ricardo Leal.

SOS Seca Paraíba
A CAMPANHA SOS Seca Paraíba ganha um alento. O 

presidente da ALPB, deputado Ricardo Marcelo recebeu 
ofício do gabinete pessoal da Presidência da República 
comunicando que a presidente Dilma Rousseff deu en-
caminhamento aos documentos entregues a ela em sua 
visita à Paraíba, com relatórios das visitas de inspeção ao 
projeto de Transposição do São Francisco.

Os relatórios foram encaminhados por Dilma para a 
Sudene e os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da 
Fazenda. Vamos ver se andam!

Juceli Monteiro de Oliveira e pastor Edson de Oliveira Costa, ele 
está aniversariando hoje e ela no último dia 12

Encontro
ACONTECE hoje 

no auditório da Fiep, 
em Campina Grande, 
o 2o Encontro dos 
Empreendedores Indi-
viduais promovido pelo 
Sebrae e oferecido aos 
seis mil empresários 
nesta categoria naque-
la cidade. 

Durante o evento, 
os empresários parti-
ciparão de palestras, 
inclusive um painel 
de discussão com as 
vencedoras do Prêmio 
Sebrae Mulher de Ne-
gócios na Paraíba.

90 anos
A JUÍZA aposentada 

Helena Alves de Souza 
comemora hoje seus 
gloriosos 90 anos, mas a 
celebração será no pró-
ximo sábado onde reuni-
rão amigos e familiares 
na Granja Menino Jesus 
de Praga, no Conde. Ela 
foi a primeira mulher a 
abraçar a carreira jurídica 
na Paraíba e instalou o 
Fórum Eleitoral de Cabe-
delo. 

Rozeane Gondim, Berivaldo Araújo, Fernanda Melo e Douglas Pereira no show da última sexta-feira

FOTO: Divulgação
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Operação Nômade 
apreende armas, drogas 
e veículos irregulares

Página 14

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas (AESA) in-
forma que vai chover em vá-
rios municípios da Paraíba 
até a próxima sexta-feira, 22, 
principalmente nas regiões 
do Cariri e Sertão. A meteoro-
logista Carmem Becher disse 
que para hoje, dia de São José, 
quando os agricultores acredi-
tam que as chuvas são essen-
ciais para um bom inverno e a 
promessa de que não vai faltar 
água nos próximos meses, a 
previsão é de chuvas isoladas 
no fim do dia nas regiões do 
Cariri, Sertão e Alto Sertão.

Para as regiões do Brejo 
e Agreste a previsão é de céu 
parcialmente nublado com 
possibilidade de chuvas oca-
sionais. A mesma previsão 
também vale para o Litoral do 
Estado, no entanto as chuvas 
não vão abranger todos os mu-
nicípios, lembra Carmem.

As chuvas previstas para 
esta semana não serão sufi-
cientes para encher manan-

ciais, mas deve ocorrer arma-
zenamento de água em alguns 
locais. Com isso, para o dia de 
São José, padroeiro das chuvas, 
a previsão é de poucas chuvas 
em todo o Estado. 

A Paraíba vem sofrendo 
desde o ano passado com a es-
tiagem que tem prejudicado a 
lavoura e também a pecuária. 
Em todo o Nordeste, há o cla-
mor do agricultor pela chuva, 
pelo menos para garantir um 
pouco de água nos reservató-
rios e amenizar os efeitos da 
seca no Sertão.

A crença popular diz que 
quando chove no dia de São 
José a promessa de inverno 
para o ano é boa. Com esse 
pensamento, muitos agricul-
tores esperam ansiosos pelo 
dia 19 de março, para iniciar o 
plantio e começam a preparar 
a terra para o plantio. 

Apesar da fé, para meteo-
rologistas não há relação entre 
as precipitações nesta data e a 
qualidade da estação chuvosa. 
Para a meteorologista da Aesa 
as chuvas estão relacionadas 
a questões climáticas, não há 
qualquer relação entre as pre-
cipitações nesta data e a qua-
lidade da estação chuvosa. No 
entanto, respeita a crença dos 
agricultores.

13

Para hoje a  previsão é 
de precipitações isoladas 
em algumas regiões

Aesa prevê semana de chuvas na PB
dia de sãO jOsé

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Muitos agricultores esperam ansiosos pelo dia de São José e começam a preparar a terra

Oração a 
são josé

Ó glorioso São José, 
a quem foi dado 
o poder de tornar possíveis 
as coisas humanamente impossíveis, 
vinde em nosso auxílio 
nas dificuldades em que nos achamos. 
Tomai sob a vossa proteção 
a causa que vos confiamos, 
para que tenha uma solução favorável.

Ó S. José muito amado, 
em vós depositamos 
toda nossa confiança. 
Que ninguém possa jamais dizer 
que vos invocamos em vão. 
Já que tudo podeis junto a 
Jesus e Maria, 
mostrai-nos que a vossa bondade 
é igual ao vosso poder.

São José, 
a quem Deus confiou o cuidado 
da mais santa família de sempre, 
sede o pai e protetor da nossa 
e alcançai-nos a graça 
de vivermos e morrermos 
no amor de Jesus e Maria.

São José do Perpétuo Socorro, 
rogai por nós, que recorremos a vós.

Amém.

FOtO: Arquivo
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PM realiza operação na PB 
e apreende drogas e armas

Em mais uma edição 
da Operação Nômade, que 
vem sendo desenvolvida em 
todo o Estado desde o ano 
passado, a Polícia Militar da 
Paraíba apreendeu drogas e 
armas além de carros e mo-
tos irregulares. A Operação 
tem o objetivo de intensifi-
car a prevenção e repressão 
de práticas delituosas, apre-
ender entorpecentes e obje-
tos ilícitos, além de cumprir 
mandados de prisão. 

Só em João Pessoa, fo-
ram apreendidas cinco ar-
mas de fogo, detidas quatro 
pessoas e recuperadas duas 
motos roubadas. Segundo o 
comandante geral da PM, co-
ronel Euler Chaves, as ações 
irão continuar com a inten-
sificação de rondas, aborda-
gens e blitze em locais e ho-
rários alternados. 

Ainda na capital 80 po-
liciais militares e 23 viaturas 
ocuparam vários bairros, na 
noite da última sexta-feira 
e madrugada do sábado. As 
ações foram coordenadas 
pelo próprio comandante 
geral, Coronel Euller Chaves, 
e percorreu 22 bairros da ci-
dade.

Na comunidade Patrí-
cia Tomaz, em Mangabeira, 
os policiais da Rotam do 5º 
Batalhão prenderam, após 
uma abordagem, Cleonir 
Chaves da Silva, 26 anos, 
que estava portando uma 
pistola calibre 635 e um 
revólver calibre 32. Ele foi 
levado para a 9ª Delegacia 
Distrital, que fica no mesmo 
bairro, e autuado por porte 
ilegal de arma.

Simultaneamente, no 
bairro do Valentina, policiais 
da UPS do Geisel recupera-
ram uma moto roubada e 
conseguiram deter dois sus-
peitos. Alef Juan da Silva Via-
na, 18 anos, e um adolescen-
te, de 15 anos. Eles tinham 
acabado de praticar um as-
salto utilizando um revólver 
calibre 38, que também foi 
apreendido pelos policiais.

As ações irão continuar 
com a intensificação de 
rondas e abordagens

O comandante geral da 
Polícia Militar participou da 
operação na capital e expli-
cou os objetivos do traba-
lho. “Estamos ocupando em 
todo Estado os pontos con-
siderados quentes, que são 
aqueles traçados pelas esta-
tísticas como ambientes com 
o maior número de ocor-
rências policiais, para assim 
devolver a sensação de segu-
rança aos moradores desses 
locais e agir preventivamen-
te, identificando suspeitos e 
retirando o maior número 
possível de armas de circula-
ção”, disse Euler Chaves.

Campina Grande 
Policiais do 2º Batalhão 

apreenderam um revólver 
calibre 38 ao realizar abor-
dagens, no bairro Jardim 
Verdejante. A arma foi en-
contrada com João Paulo 
Coutinho da Silva, 20 anos, 
que foi levado até a Central 
de Polícia da cidade.

São Bento 
A Operação Nômade, 

na cidade de São Bento, no 
Sertão do Estado, começou 
com a prisão de um homem 
armado com uma pistola ca-
libre 380, no bairro de São 
Bentinho. João Dantas da Sil-
va, 40 anos, foi flagrado com 
a arma após policiais da 2ª 
Companhia do 12º Batalhão 
iniciarem as abordagens. 
Ainda durante a operação, os 
policiais apreenderam uma 
moto adulterada, com placa 
do Estado de São Paulo. A 
moto que havia sido roubada 
foi encontrada com Wander-
son Alves da Silva, 18 anos. 
Ele foi conduzido até a dele-
gacia da cidade. 

Alhandra
Em Alhandra, por volta 

das 23h, da última sexta-fei-
ra, policiais militares da 1ª 
Companhia de Polícia Militar 
Independente, apreenderam 
um revólver Taurus, calibre 

38, com cinco munições in-
tactas. A arma estava com 
um homem não identificado 
em uma construção inaca-
bada. O homem foi encami-
nhado para a Delegacia do 
Conde.

Com esta apreensão su-
biu para seis o número de 
armas de fogo apreendidas 
pela 1ª CPMI em menos de 
uma semana. Para o major 
Lucas, comandante da Com-
panhia, este bom resultado 
é fruto das intensas rondas 
e abordagens em todo Lito-
ral Sul. “Intensificamos as 
abordagens e as barreiras 
policiais para que o cidadão 
possa ter mais tranquilidade 
e segurança”, disse o major.

Cuité e Nova Floresta
Na noite da sexta-feira 

e madrugada do sábado, 20 
policiais do 9º Batalhão de 
Polícia Militar do Estado, 
cumprindo determinação 
do Comando de Policia-

Trinta e sete acidentes e duas 
mortes foram registradas pela Polícia 
Rodoviária Federal, no último final 
de semana nas rodovias federais que 
cortam o Estado da Paraíba. Do total 
de acidentes, 28 pessoas ficaram fe-
ridas, segundo informações do inspe-
tor Genésio Vieira.

Dos acidentes com vítimas fatais, 
um ocorreu no sábado (16) às 12h40 no 
km 5,0 da rodovia BR-434, no municí-
pio de Uirauna, local onde um homem 
de 33 anos teve morte instantânea 
após sofrer uma queda da motocicleta 
que conduzia, uma Yamaha 125.

A outra ocorrência com morte 
foi um atropelamento de pedestre às 
20h no km 142,3 da BR-412, no muni-

cípio de Monteiro (Cariri da Paraíba). 
A vítima fatal foi um homem de 43 
anos. Ele caminhava na pista quando 
foi atingido por uma motocicleta. O 
condutor da moto, um jovem de 20 
anos, sofreu ferimentos graves.

Lei Seca
A PRF também fiscalizou 1.824 

veículos, lavrou 579 autos de infra-
ção de trânsito, 31 veículos ficaram 
retidos para regularização, nove ani-
mais foram recolhidos e oito pessoas 
foram encaminhadas para Delegacia 
de Polícia por conduzir veículo alcoo-
lizadas. Dos 470 testes de alcoolemia 
realizados, 32 motoristas foram re-
provados e autuados. (JA)

PRF registra 37 acidentes nas rodovias federais 
OCORRÊNCIAS NO FIM DE SEMANA

Quase dois mil veículos foram fiscalizados por policiais rodoviários federais no fim de semana

Na mais nova edição da Operação Nômade, oitenta policiais e 23 viaturas ocuparam vários bairros na capital

FOTOS: Arquivo

José Alves
zavieira2@gmail.com

Violência de 
gênero e mulher 
na polícia serão 
temas de debate

A inserção de mulheres 
nas polícias e o enfrentamen-
to à violência serão debatidos 
pelo Núcleo Interdisciplinar de 
Pesquisa e Ação sobre Mulher 
e Relações de Sexo e Gênero 
(Nipam) da UFPB em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana. É a 2ª Ciranda de Con-
versas que acontece quinta-fei-
ra (21), às 14h30, no auditório 
412, do CCHLA, na UFPB. O 
evento tem como tema  “Apre-
sença das mulheres na polícia e 
o combate à violência de gêne-
ro” e integra a programação do 
8 de Março. A secretária da Mu-
lher e da Diversidade Humana, 
Gilberta Soares, vai apresentar 
dados sobre avanços e desafios 
em relação ao combate à vio-
lência contra a mulher .

Para discutir a inserção 
das mulheres  nas corporações 
policiais, a professora e doutora 
Márcia Esteves de Calazans, da 
Universidade Católica de Salva-
dor, abrirá o debate que conta 
ainda  com a participação da  
coronel Iris Oliveira do Nasci-
mento e da capitã Monica Luís 
Rodrigues, ambas da Polícia 
Militar da Paraíba. De acordo 
com Márcia, é necessário discu-
tir e ampliar as pesquisas sobre 
as desigualdades de gênero nas 
forças policiais e o impacto da 
violência institucional sobre as 
mulheres. “Ainda observamos 
preconceitos quanto ao gênero 
nos quadros policiais. Estudos, 
práticas e projetos têm apon-
tado que as experiências das 
mulheres trazem consigo a po-
tencialidade do novo”, defende 
a pesquisadora.

O Ciranda de Conversas é 
um evento promovido pelo Ni-
pam que divulga e promove o 
debate acerca das questões das 
mulheres e gênero. “A comuni-
dade acadêmica e a sociedade 
em geral precisam ter perma-
nentemente um espaço de di-
álogo sobre as realidades múl-
tiplas que envolvem a temática 
de gênero, sexualidades e di-
versidade humana”, enfatiza a 
diretora do Nipam e docente 
da UFPB, Flávia Maia.

mento Regional I (CPR I), 
que tem à frente o coronel 
Wolgrand, realizaram di-
versas abordagens nas ro-
dovias estaduais visando o 
combate ao crime.  Barrei-
ras móveis foram montadas 
ao longo da BR 104 com 
destino ao vizinho Estado 
do Rio Grande do Norte e 
vários carros e motos foram 
vistoriados pelos policiais 
militares. As ações também 
se concentraram nos bares 
das cidades, bem como em 
toda a zona rural, dos muni-
cípios de Cuité e Nova Flo-
resta. 

 “Temos de agradecer 
aos nossos comandados pelo 
empenho durante a opera-
ção. São homens que vão às 
ruas superando as adversi-
dades para garantir a segu-
rança e a integridade física 
do cidadão e seu patrimô-
nio”, destacou o comandante 
do 9º BPM, Major PM Galvão.

Santa Helena
No Sítio Lagoa de Den-

tro, zona rural de Santa He-
lena, Sertão da Paraíba foi 
preso na última sexta-feira 
durante a Operação Nômade 
em conjunto com a PM/PB e 
PM/CE, Abraão de Carvalho 
Silva, por porte de drogas. Na 
ocasião ele estava com 102 
gramas de maconha e foi en-
caminhado para a Delegacia 
de Cajazeiras. 

Lei Seca 
Enquanto a Operação 

Nômade estava sendo rea-
lizada simultaneamente em 
diversos municípios da Para-
íba, Uma blitz da Lei Seca, foi 
realizada em João Pessoa, por 
policiais do Batalhão de Trân-
sito (BPTran), em conjunto 
com o Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), no 
bairro de Manaíra. Durante a 
Blitz foram flagrados e multa-
dos 13 motoristas dirigindo 
sob efeito de álcool. Desse 
total, dois deles foram con-
duzidos para a delegacia por 
embriaguez. No total, 29 con-
dutores foram multados por 
seus veículos apresentarem 
irregularidades, oito veículos 
foram apreendidos e 12 con-
dutores tiveram suas cartei-
ras de habilitação recolhidas.



Trecho da Rodovia da Integração
começa a receber camada de asfalto
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As obras da Rodovia 
da Reintegração seguem 
em ritmo acelerado. Entre 
as cidades de Assunção e 
Salgadinho vários quilôme-
tros já receberam asfalto, 
além da terraplanagem e 
construções de pontes. 

Recentemente, a obra 
foi inspecionada pelo di-
retor-superintendente e 
o diretor de obras do De-
partamento de Estradas 
de Rodagem (DER), Carlos 
Pereira de Carvalho e Hélio 
Cunha Lima, respectiva-
mente. A vistoria foi acom-
panhada por engenheiros 
do DER e da Construtora 
Furlani. 

Os dirigentes do DER 
também inspecionaram o 
outro trecho da rodovia li-
gando Areia de Baraúnas, 
Passagem, Quixaba, BR-
230, em construção pela 
construtora Artec. Nos dois 
trechos, as obras são exe-
cutadas dentro do crono-
grama traçado, de acordo 
com os diretores. 

A ordem de serviço foi 
assinada no dia 7 de de-
zembro pelo governador 
Ricardo Coutinho para exe-
cução de melhoramento e 
pavimentação da PB-228, 
a já denominada Rodovia 
da Reintegração, com 84,2 
km, interligando os muni-

cípios de Assunção, Salga-
dinho, Areia de Baraúnas, 
Passagem, Quixaba, en-
troncamento da BR-230 e 
acesso a Cacimba de Areia, 
incluindo a restauração e 
adequação de capacidade 
do Entroncamento da BR-
230 a Assunção, com 8 km. 
O investimento total é de 
R$ 62.409.907.92. 

A obra, uma das maio-
res de pavimentação rodovi-
ária dos últimos anos na Pa-
raíba, está dividida em dois 
lotes. O lote I, com 39,3 km, 
contempla o trecho da rodo-
via entre Assunção/Salga-
dinho/Areia de Baraúnas/
Entroncamento do acesso a 
Passagem. O valor estima-
do é de R$ 35.209.982,29. 
O lote II, com 37 km, vai do 
acesso a Passagem/Quixa-
ba/Entroncamento da BR-
230, inclusive os acessos 
a Passagem e Cacimba de 
Areia. O valor estimado é de 
R$ 27.199.925,63.   

Beneficiados
Com a obra, incluída 

no Programa Caminhos da 
Paraíba, o Governo do Esta-
do contempla uma popula-
ção de 117.141 habitantes 
dos municípios beneficia-
dos, além de Patos. A rodo-
via terá um tráfego médio 
diário no primeiro ano de 
1.091 veículos. É previs-
to um aumento acentuado 
com o desvio do tráfego 
que demanda para o Sertão 
e vice-versa, através da BR-

As obras estão em ritmo 
acelerado e foram 
inspecionadas pelo DER

230, evitando acidentes na 
serra de Santa Luzia.  

Estão programados ser-
viços  de terraplanagem, pavi-
mentação asfáltica, seis novas 
pontes em concreto armado, 
drenagem profunda e super-

ficial, cercas com estacas de 
concreto, recuperação de áre-
as degradadas, paisagismo e 
sinalização horizontal e ver-
tical. 

A iniciativa do Governo 
do Estado visa promover o 

desenvolvimento sócio-eco-
nômico da Paraíba, moderni-
zação e ampliação da infra-es-
trutura rodoviária estadual, 
integração das sedes dos mu-
nicípios à malha rodoviária 
pavimentada, proporcionar 

rapidez no escoamento da 
produção econômica regio-
nal, geração de prosperidade 
e elevação da qualidade de 
vida da população e oferecer 
conforto e segurança aos usu-
ários da rodovia.

O trecho que liga as cidades de Assunção e Salgadinho já recebeu várias obras, como terraplanagem, asfalto e construção de pontes

Foto: Secom-PB

O Governo do Estado, em par-
ceria com quinze municípios parai-
banos, iniciou ontem a Campanha 
Nacional de Hanseníase e Geohel-
mintíases que faz parte do Plano 
Integrado de Ações Estratégicas do 
Ministério da Saúde.  Na Paraíba, a 
campanha vai se estender até o dia 
22 de março e será coordenada pela 
Gerência Executiva de Vigilância em 
Saúde da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), que fará o  monitora-
mento dos dados. 

A meta é investigar os sinais e 
sintomas da hanseníase em 70% 
dos escolares; tratar 90% dos esco-
lares (população alvo) com idade 
entre 5 e 14 anos para geohelmin-
tíases e realizar, no mínimo,  80% 
do  tratamento dos casos positivos 
e de seus contatos de acordo com 
as normas padronizadas pelo Mi-
nistério da Saúde.

Ao todo, quinze municípios 
vão participar das duas campanhas. 
João Pessoa, Campina Grande, Ca-
jazeiras, Alhandra, Araruna, Cacim-
bas, Cajazeirinhas, Casserengue, 
Damião, Manaíra, Itatuba, Santa 
Cecília, Vieirópolis, Bananeiras e 
Riachão. Eles foram escolhidos por 
critérios populacional e de desen-
volvimento humano dentre ou-
tros determinados pela Portaria No 
2.556 de 28 de outubro de 2011 que 
estabeleceu repasse fundo a fundo 
para implantação, implementação 
e fortalecimento da Vigilância Epi-
demiológica destes agravos para o 
ano de 2012.

No caso da campanha para 
Geohelmintíases, o público alvo 
será os estudantes de 5 a 14 anos da 
rede pública de Ensino Fundamen-
tal, que é considerada a faixa etária 
mais vulnerável à doença.  Talita Ta-
vares explica que por meio da cam-
panha será possível fazer a detecção 
rápida da doença, o que possibilita o 
tratamento mais rápido e eficaz do 
agravo. Os casos suspeitos de han-
seníase serão encaminhados à rede 
básica de saúde para confirmação e 
tratamento. “Uma vez identificado 
um caso em uma criança ou adoles-
cente, se faz necessário desencade-
ar ações de vigilância epidemiológi-
ca para identificação de novos casos 
na comunidade”,  explicou.

A campanha também tem como 
objetivo reduzir a carga dos geohel-
mintos (parasitas intestinais conhe-
cidos como lombrigas, que causam 
anemia, dor abdominal e diarreia), 
que podem prejudicar o desenvol-
vimento e o rendimento escolar da 
criança. As atividades da Campanha 
incluem ainda, mobilização e orien-
tações para os professores e escola-
res, subsidiadas por material didáti-
co confeccionado para esse fim.

Para o tratamento da Geohel-
mintíases, o Governo Federal já 
disponibilizou para o Estado o me-
dicamento Albendazol 400mg. Esse 
remédio será repassado à Assistên-
cia Farmacêutica das Gerências  Re-
gionais de Saúde e será administra-
do por meio do Programa Saúde na 
Escola.  Talita Tavares explicou que a 

oferta e a supervisão do tratamento 
de geohelmintos nos escolares se-
rão realizadas por profissionais de 
saúde da área de abrangência das 
unidades básicas.

Sobre as Doenças
Hanseníase: É uma doença 

infecciosa, crônica, causada pelo 
Mycobacterium leprae que acome-
te principalmente a pele e os nervos 
periféricos. É preciso observar man-
chas esbranquiçadas, avermelhadas 
ou amarronzadas em qualquer par-
te do corpo e áreas da pele que não 
coçam; mas, que causam a sensação 
de formigamento e ficam dormen-
tes, com diminuição ou ausência de 
dor, da sensibilidade ao calor, ao 
frio e ao toque. De acordo com a 
SES,  em 2011  foram diagnostica-
dos 687 caso novos de Hanseníase 
no Estado da Paraíba e em 2012, já 
são 612 (Dados Parciais).

Geohelmintíases: De acordo 
com a Gerência de Vigilância Am-
biental as Geohelmintíases consti-
tuem um grupo de doenças para-
sitárias intestinais que acometem 
o homem e são causadas principal-
mente pelo Ascaris lumbricóides, 
Trichuris trichiuria e pelos ancilosto-
mídeos. Os casos portadores dessas 
parasitoses são detectados de for-
ma passiva pelas unidades de saúde 
no Brasil. Estima-se que a prevalên-
cia do país varie de 2 a 36%; com 
maior destaque em municípios com 
baixo IDH, sendo que na população 
escolar pode alcançar 70%.

Governo inicia campanha contra 
a hanseníase e geohelmintíases 

Parceria com 15 ciDaDeS

Fiscais agropecuários 
federais conseguiram apre-
ender, em Uiraúna, Alto Ser-
tão da Paraíba, cerca de 30 
toneladas de arroz. O pro-
duto estava embalado para 
venda como se fosse do 
Tipo 1, mas a análise da fis-
calização comprovou que se 
tratava de arroz do Tipo 4.

 A suspensão da comer-
cialização foi determinada 
pelo fiscal agropecuário fede-
ral Raimundo Luiz da Silva, e a 
carga já se encontra no depó-
sito da Superintendência Fe-
deral de Agricultura (SFA-PB), 
em Campina Grande. 

Em setembro de 2012, 
mais um comerciante de João 

Pessoa foi flagrado pela fisca-
lização do órgão ao tentar ven-
der arroz classificado em um 
tipo que não correspondia à 
qualidade classificatória do Mi-
nistério da Agricultura. Foram 
tirados de circulação 2.320 
quilos da marca “Princesa”.

“Como o responsável 
pelo produto não manifes-
tou interesse em proceder a 
reembalagem e reclassifica-
ção, estaremos repassando o 
quantitativo apreendido para 
o Conselho Estadual de Segu-
rança Alimentar, a fim de que 
seja utilizado nos programas 
de combate à fome, conforme 
prevê a legislação federal”, ex-
plica Raimundo Luiz.

Os  378 alunos da Escola 
Estadual Ezequiel Fernandes, 
no município de Junco do Se-
ridó, no Sertão paraibano, es-
tão sem aula desde o dia 20 de 
fevereiro, quando assaltantes 
usaram explosivos para rou-
bar uma agência bancária vizi-
nha à unidade de ensino. A ex-
plosão prejudicou a estrutura 
do colégio, impossibilitando a 
continuidade das aulas. 

A 6ª Gerência de Ensino 
informou que a escola está 
passando por problemas es-

truturais, inclusive antes da 
explosão. A Secretaria de Edu-
cação da Paraíba já está cien-
te do problema e continua na 
tentativa de alugar dois imó-
veis para relocar as turmas.

 A funcionária da Gerên-
cia, Andréa Nóbrega, explicou 
que a agência bancária fica 
exatamente ao lado da escola, 
que estava comprometida fi-
sicamente e precisava de uma 
reforma urgente, pois tinha 
vários problemas nas paredes, 
no telhado e na rede elétrica,

Fiscais agropecuários 
apreendem 30t de arroz

Explosão de bomba 
deixa escola sem aula

em uiraúna

junco Do SeriDó
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Pela cidade

O vereador Olímpio Oliveira aceitou liderar a 
bancada do PMDB na Câmara Municipal de Campina 
Grande. No entanto, o parlamentar tem discursado mais 
como líder da bancada de oposição, e tem adotado uma 
postura rígida contra o governo Romero Rodrigues.

l 2014

Assim como acontece em toda a Paraíba, já começam 
a afunilar as decisões, marchas e contramarchas com vistas 
às eleições do ano que vem. Para quem está, atualmente, na 
suplência da Câmara, as eleições gerais são a esperança de 
chegar à efetividade do mandato.

l  SAudAdeS 

Ontem foi dia de homenagens em Brasília e na 
Paraíba ao ex-prefeito, ex-governador e ex-senador 
Ronaldo Cunha Lima. Se vivo estivesse, o “poeta”, que 
morreu em 2012, teria completado 77 anos. Em razão 
da data, o Senado Federal homenageou a memória do 
paraibano.

Campeão 
A alegria e o orgulho pela conquista do título da Copa 

do Nordeste, o mais importante da história do futebol 
paraibano, tomou conta da cidade. Ontem, plena segunda-
feira, a torcida do Campinense promoveu uma carreata 
saindo do centro com direção ao Renatão, na Bela Vista.

Planejamento

A pretensão da diretoria da Raposa, agora, é manter 
comissão técnica e elenco para as disputas do Paraibano, 
o que é considerada uma operação complicada. Após a 
incontestável campanha no Nordestão, clubes de Série 
A e B do Brasileiro lançaram propostas tentadoras aos 
jogadores e técnico Oliveira Canindé. “É cedo pra falar 
disso”, despistou o treinador.

Clássico

Apesar das diversas investidas, o presidente do 
Campinense, William Simões, deixou no ar que até 
domingo, quando acontece o Clássico dos Maiorais, 
não sai ninguém. “Todos querem jogar essa partida 
contra o Treze. Estou confiante que poderemos 
segurar a grande maioria desse grupo”, comentou.

Convite
O Instituto Trata Brasil convida para acompanhar 

a transmissão ao vivo da coletiva de imprensa que 
divulgará os resultados do estudo “Perdas de água: 
entraves ao avanço do saneamento básico e riscos 
de agravamento à escassez hídrica no Brasil”. A 
transmissão será feita através do site http://www.
tratabrasil.org.br, hoje a partir das 10 horas.

Bolsa Família
 

No dia 15 de março, os últimos beneficiários do Bolsa 
Família que ainda permaneciam em situação de miséria 
começam a receber complementação de renda para 
superar o limite de R$ 70 por integrante familiar. Além do 
Benefício para Superação da Extrema Pobreza (BSP), o 
Governo Federal também começa a pagar nesta sexta-feira 
o Bolsa Família. O pagamento ocorre até o dia 28 deste 
mês, como prevê o calendário anual.

Reforço

A possibilidade de o segundo suplente de vereador João 
Dantas (PSD) assumir o mandato na Câmara Municipal de 
Campina Grande é plausível, de acordo com as especulações 
de bastidores no Legislativo campinense. João viria reforçar a 
bancada governista.  

Ajustes

No momento, João Dantas responde pela Secretaria de 
Assistência Social do Município. Embora o prefeito queira 
vê-lo na Câmara, há dificuldades para viabilizar os ajustes 
necessários na bancada para permitir a volta do veemente 
suplente à Casa de Félix Araújo.

Oposição cerrada

Bando acusado de assalto está preso
FóRuM de INgá

O delegado Henry Fábio 
disse que o grupo já fez  
assaltos a bancos

Uma ação conjunta entre 
a Polícia Civil dos municípios 
de Campina Grande, Ingá e 
Puxinanã prendeu neste fim 
de semana três integrantes 
de uma quadrilha suspeita 
de assaltar o fórum de Ingá 
no último dia 8 de março. 
De acordo com o delegado 
de Roubos e Furtos de Cam-
pina Grande, Henry Fábio, o 
grupo também é responsável 
por outros assaltos e ataques 
a bancos na região.

Segundo Henry Fábio, 
a ação aconteceu na madru-
gada do sábado para o do-
mingo, como resultado da 
investigação do assalto ao fó-
rum, no início do mês. “Após 
o roubo em Ingá, obtivemos 
informações de que o grupo 
seria de Campina Grande. 
Identificamos os suspeitos e 
realizamos a prisão”, expli-
cou Henry. Segundo o dele-
gado, o primeiro a ser pre-
so foi o chefe da quadrilha, 
Francisco Ricardo de Sousa 
Silva, “Nêgo Abraão”, que 
identificou mais dois mem-
bros: Messias Duarte da Sil-
va e um adolescente. “Eles 
confessaram o assalto ao fó-
rum e ainda outros crimes 
que estávamos investigando, 
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Diogo Almeida
Especial para A União

Este arsenal, incluindo bananas de dinamite, foi apreendido por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos 

FOtO: Diogo Almeida

como as agências bancárias 
explodidas na cidade de Pu-
xinanã e Boa Vista, e o roubo 
aos Correios de São Vicente 
do Seridó, no ano passado”, 
disse Henry Fábio.

Na ação, os policiais 
apreenderam duas bananas 
de dinamite, uma espingar-
da calibre 12, sete revólveres 
calibre 38, uma pistola 765 
além de munição para as ar-
mas, talões de cheques, joias 
e celulares. O grupo também 
estava de posse de 545 gra-
mas de maconha e dois veí-
culos, sendo uma moto Broz 
preta e um Astra vinho, usa-
do no assalto ao fórum. 

De acordo com o dele-
gado regional da Polícia Civil 
em Campina Grande, Marcos 
Paulo, das armas apreendi-
das, pelo menos sete foram 
furtadas durante o assalto 
no início do mês. “Nossa in-
vestigação ainda não termi-
nou. Um dos integrantes da 
quadrilha, Fabrício Duarte da 
Silva, conhecido como Safra, 
está foragido e nós já temos 
mandados de prisão contra 
ele. Com o andamento da in-
vestigação, esperamos che-
gar até outras pessoas e tam-
bém recuperar o resto das 
armas que foram furtadas”, 
completou o delegado.

Assalto ao fórum
O crime aconteceu na noi-

te do último dia 8 de março, 
na cidade de Ingá, no agreste 
paraibano. Quatro homens 
armados renderam o vigilan-
te, que estava no horário de 
refeição. Um deles prendeu o 
vigia a uma  grade e os outros 
três invadiram o prédio. De 
acordo com o delegado regio-
nal de Ingá, Erilberto Antônio, 
os suspeitos passaram cerca 
de 20 minutos no estabeleci-
mento, e levaram cerca de 30 
armas além de munições e um 
computador com a gravação 
das câmeras de segurança in-
terna do prédio.

Quinhentas e de-
zessete pessoas de-
ram entrada, nesse 
fim de semana, no 
Hospital de Trauma 
de Campina Grande. 
Desse total, 84 foram 
vítimas de acidente 
de moto, três vítimas 
de tiro, sete de arma 
branca, seis vítimas 
de acidentes de carro 
e três por espanca-
mento.

Para garantir a 
eficiência no atendi-
mento e a assistência 
a todos, a unidade de 
saúde conta com 262 
médicos, sendo 37 
de plantão 24 horas 
em todas as especia-
lidades de urgência. 
O hospital dispõe de 
internação clínica e 
cirúrgica em seis blo-
cos de enfermaria, 
com 253 leitos.

O Trauma de 
Campina Grande é 
referência em trau-
matologia para 173 
municípios da Paraí-
ba, além de algumas 
cidades do Rio Gran-
de do Norte e Per-
nambuco, a unidade 
chega a atender 300 
pacientes, diaria-
mente. O Governo 
do Estado investe 
mensalmente cerca 
R$ 7 milhões para 
a manutenção do 
Trauma de Campina 
Grande.

trauma 
atende mais 
de 500 em 
três dias



Governo convoca municípios
“guerra” contra a dengue
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Projeto pode elevar
limite para crédito
suplementar na capital
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Ricardo pede participação
ativa das prefeituras na
busca pelos focos da doença

“Dengue. É na água para-
da que mora o perigo”. Esse é o 
slogan da Campanha Estadual 
de Combate à Dengue 2013 
lançada, no final da manhã de 
ontem, pelo governador Ricar-
do Coutinho, no Palácio da Re-
denção. Na ocasião, o secretá-
rio da Saúde, Waldson Dias de 
Souza, divulgou o novo bole-
tim epidemiológico, segundo 
o qual de janeiro até o dia 14 
de março já foram notificados 
1.284 casos na Paraíba, re-
presentando um aumento de 
48,4% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Ao fazer o lançamento 
da campanha, o governador 
Ricardo Coutinho ressaltou 
que o quadro é “extremamen-
te preocupante” e convocou 
os municípios a fazerem um 
trabalho de conscientização 
junto à população, bem como 
de fazer a busca ativa do mos-
quito transmissor da dengue, 
o Aedes aegypti. Já está pre-
vista para o próximo dia 5 
de abril uma ação do Dia D 
Estadual contra a Dengue em 
Campina Grande; e no dia 12 
de abril a ação será ampliada 
para as 12 Gerências Regio-
nais de Saúde.

“O Estado não tem a ca-
pilaridade para poder estar 
em cada município cuidando 
de buscar focos, porque quem 
tem essa rede são exatamente 
os municípios, que possuem 
os agentes de saúde, que têm o 
poder de mobilização da saú-
de maior, que trabalha com a 
atenção primária. Ao Estado 
cabe coordenar, dotar as re-
gionais de saúde de equipa-
mentos capazes de fazer esse 
combate, divulgar e difundir 
ideias de combate à dengue e 

articular a educação”, ressal-
tou o governador.

Além do Dia D Estadual 
contra a Dengue, também fo-
ram anunciadas ações como a 
realização de uma campanha 
publicitária para melhor auxi-
liar nas ações educativas e de 
mobilização realizadas pelos 
municípios; visitas técnicas 
aos municípios com maiores 
incidências, casos graves e 
óbitos em investigação; am-
pliação do horário de traba-
lho dos Núcleos de Vigilância 
Epidemiológica dos hospitais 
(sábado, domingo e feriados) 
com escala diurna para me-
lhor captar oportunamente 
os casos suspeitos e graves de 
dengue atendidos; trabalhar o 
tema “Enfrentamento à Den-
gue: responsabilidade e ação 
coletiva de todos” em todas as 
827 escolas estaduais; e am-
pliação do número de carros 
fumacê, passando de 7 para 
12 a partir de abril.

A gerente executiva de Vi-
gilância em Saúde, Talita Tava-
res, explicou que a campanha 
publicitária será mais focada 
nos criadouros onde é encon-
trado o maior número de lar-
vas do Aedes aegypti, no caso 
os depósitos ao nível do solo 
para armazenamento domés-
tico, como tonel, tina e barril. 
“Se existe a necessidade de ar-
mazenamento de água, orien-
tamos que seja feita a limpeza 
dos reservatórios, lavando-os 
com escova e sempre os man-
tendo cobertos”, observou.

Ela adiantou que a cam-
panha utilizará outdoor, fol-
ders, faixas, adesivos, víde-
os, camisetas e bonés. Talita 
acrescentou que estão previs-
tas ações como pit stops e ar-
rastões nos municípios.

Boletim
De acordo com os nú-

meros divulgados pelo secre-
tário Waldson Dias, dos 30 
municípios que realizaram o 
Levantamento de Índice Rápi-

do do Aedes aegypti (LIRAa), 
77,77% tiveram positividade 
de larvas do mosquito em de-
pósitos ao nível do solo para 
armazenamento doméstico 
(tonel, tina, barril, tambor 
etc.). Os municípios de Ima-
culada, Cajazeiras, Araruna, 
Nova Olinda, Campo de San-
tana/Tacima, Juru, Solânea, 
Araçagi e Água Branca se en-
contram em situação de risco 
para dengue.

Conforme os dados, 

10 municípios concentram 
56,8% dos casos notifica-
dos de dengue até agora: 
João Pessoa (282), Brejo dos 
Santos (71), Cajazeiras (65), 
Teixeira (62), Cabedelo (61), 
Arara (47), Santa Cruz (38), 
Patos (33), Esperança (27) e 
Bernardino Batista (23).

Com relação aos casos 
graves da doença, de janei-
ro até o dia 14, foram notifi-
cados 10 casos. No período, 
foram registrados quatro 

óbitos, sendo que dois foram 
confirmados e os outros dois 
continuam sob investigação. 
No ano passado, foram notifi-
cados 14 óbitos, dos quais um 
ainda está sendo investigado.

Investimentos e ações 
O secretário Waldson 

Dias informou que o Estado 
já investiu R$ 1,5 milhão em 
ações de combate à dengue, 
além dos recursos liberados 
pelo Governo Federal. 

Mais de R$ 15 mil fo-
ram comercializados nos 
dois primeiros dias da 
Semana do Artesão, que 
está sendo realizada no 
Shopping Boulevard, na 
cidade de Campina Gran-
de. No último domingo 
(17), o governador Ricar-
do Coutinho visitou a ex-
posição acompanhado da 
primeira-dama do Estado, 
a jornalista Pâmela Bório, 
coordenadora geral do 
Programa do Artesanato 
da Paraíba. Hoje é come-
morado o Dia do Artesão.

O Programa do Arte-
sanato da Paraíba atende 
a mais de cinco mil arte-
sãos no apoio, divulgação 
e capacitação. De acordo 
com Pâmela Bório, a Se-
mana do Artesão, além 
de prestigiar os artistas, 
proporciona a comercia-
lização dos  produtos ar-
tesanais. A coordenadora 

também falou sobre o 18o 

Salão de Artesanato, que 
vai acontecer em junho, 
em Campina Grande. “A 
tipologia escolhida para 
ser tema do próximo Salão 
vai ser o couro, mas antes, 
através de uma parceria 
com o Sebrae, vamos ca-
pacitar os artesãos. Nossa 
pretensão é de que o pro-
grama capacite, até o final 
de 2014, artesãos dos 223 
municípios paraibanos”, 
adiantou Pâmela.

Para a artesã Antônia 
do Nascimento, que inte-
gra a Cooperativa Mista 
Agroartesanal de Juarez 
Távora e participa da ex-
posição representando o 
trabalho de 50 artesãos, o 
Programa do Artesanato 
da Paraíba funciona como 
vitrine para a venda dos 
trabalhos. A artesã, que 
trabalha com Labirinto, 
também é agricultora, mas 

em tempos de seca diz que 
o sustento da família tem 
saído exclusivamente do 
artesanato. “Com a seca 
não podemos plantar, es-
tamos sobrevivendo gra-
ças ao Labirinto. Agrade-
ço a Deus, ao governador 
Ricardo Coutinho e a pri-
meira-dama por essa opor-
tunidade de expor nossos 
produtos através dessas 
feiras, graças a elas, vende-
mos o ano todo”, agrade-
ceu a artesã.

Para o artesão Haroldo 
Willian, além de gerar ren-
da, as feiras e salões conse-
guem resgatar a tradição 
dos brinquedos populares, 
que se tornam cada vez 
mais raros no cotidiano das 
crianças. “Antes do plástico 
vendíamos pião e brinque-
dos de madeiras nas feiras, 
mas hoje essa tradição pra-
ticamente não existe mais. 
Essa divulgação feita pelo 

Programa do Artesanato é 
importante para que pos-
samos passar essa arte para 
as novas gerações”, defen-
deu o artista.

A exposição, que foi 
aberta no último sábado 
(16), vai reunir vários tra-
balhos de artesãos parai-
banos até o dia 24 de mar-
ço. Estão sendo expostos 
trabalhos em couro, cerâ-
mica, brinquedo popular, 
fibra, madeira, tecelagem, 
fios, metal, algodão colori-
do e habilidade manual de 
153 artesãos das cidades: 
Campina Grande, Lagoa 
Seca, Boqueirão, Boa Vista, 
Juarez Távora, Cabedelo, 
São Sebastião de Umbu-
zeiro e Ingá.

Biojoias
A artesã Jô do Osso, 

da Cidade de Cabedelo, 
disse que através da arte 
das biojoias (bijuterias fei-

tas a partir do osso de boi) 
consegue empregar nove 
pessoas. A ex-desempre-
gada, que começou um 
curso por curiosidade, 
comemora os méritos 
alcançados se diz uma 
apaixonada pelo ofício 
que realiza há mais de 30 
anos. “Comecei sozinha, 
não foi fácil, mas quando 
olho para trás e vejo que 
de desempregada passei 
a empregar pessoas, en-
sinar uma arte tão boni-
ta, fico muito feliz, mas 
não conseguiria ir muito 
longe se não recebesse o 

apoio que recebemos do 
Governo do Estado”, co-
memorou.

Para a gestora do Pro-
grama de Artesanato da 
Paraíba, Ladjane Barbosa, 
o maior apoio aos artesãos 
é promover a comerciali-
zação dos seus produtos. 
“Com essas feiras mante-
mos a sobrevivência deles 
através das vendas dos 
produtos, dos contatos 
que adquirem, bem como 
das encomendas no pós-
-feira. Todos os anos ob-
temos bons resultados”, 
informou a gestora.

Entre as ações realiza-
das, ele destacou a realização 
do Manejo Clínico da Dengue 
com Classificação de Risco 
para mais de 500 profissio-
nais com perfil multiplicador 
dessas informações (médi-
cos e enfermeiros) da rede 
assistencial das macrorre-
giões do Estado, durante os 
meses de fevereiro e março; 
qualificação para trabalho de 
campo dos Agentes de Ende-
mias (360 ACE) e utilização 
do diflubenzuron (larvicida); 
qualificação dos municípios 
para utilizar a estratégia LI-
RAa – total de 102 apoiado-
res qualificados nas gerên-
cias regionais e municípios.

O Governo do Estado 
ainda promoveu a reestru-
turação da rede laboratorial 
de referência para dengue 
(sorologia, NS1 e Isolamento 
Viral) na IV, III e II macror-
região; e reunião mensal do 
Comitê Estadual de monito-
ramento da Dengue no Esta-
do com demais integrantes, 
bem como do grupo técnico 
para discutir os óbitos em 
investigação com a presença 
de médico capacitado pelo 
Ministério da Saúde para 
condução e fechamento des-
tes casos.

Saiba mais

l Em 2012, a Paraíba registrou um 
total de 11.502 casos notificados 
para dengue, segundo dados da 
Secretaria de Estado da Saúde. Des-
tes, 117 foram classificados para 
Dengue Com Complicação – DCC; 
40 casos como Febre Hemorrágica 
da Dengue – FHD; 6.597 casos con-
firmados por critério laboratorial e 
2.586 casos descartados. 
l Todos os casos graves e óbitos 
da doença devem ser sinalizados 
ao Centro de Informações Estraté-
gicas em Vigilância em Saúde do 
Estado (CIEVS), ou pelo telefone 
(83) 8828-2522 (plantão 24 horas).

como se prevenir: 
l Mantenha a caixa d’água sempre fechada com tampa adequada;
l Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas;
l Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje;
l Lave semanalmente por dentro com escovas e sabão os tanques utiliza-
dos para armazenar água;
l Mantenha bem tampados tonéis e barris d’água;
l Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta;
l Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo;
l Entregue seus pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os 
sem água em local coberto e abrigados da chuva;
l Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada;
l Não deixa sacos plásticos e objetos que possam acumular água expostos 
ao tempo.

Nos dois primeiros dias, evento rendeu R$ 15 mil em vendas

Governador Ricardo Coutinho lançou ontem a Campanha Estadual de Combate à Dengue 2013

Feira da Semana do Artesão em 
Campina resgata cultura popular

Foto: Francisco França/Secom-PB

Foto: ortilo Antônio



Projeto pode elevar limite para 
crédito suplementar na capital
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GERAL

Matéria do Executivo foi 
encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Durante reunião reali-
zada  ontem entre o presi-
dente da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), vere-
ador Durval Ferreira (PP), e 
o presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
Fuba (PT), foi encaminhado 
para apreciação o Projeto de 
Lei do Executivo Municipal 
nº 34/2013, que estabelece o 
limite previsto no inciso I, do 
Artigo 6º da Lei nº 12.458, 
de 21 de janeiro de 2013. A 
matéria autoriza o restabele-
cimento de 30% como limite 
fixado para abertura de Cré-
ditos Suplementares da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
referente ao exercício finan-
ceiro de 2013.

De acordo com a mensa-
gem encaminhada pelo pre-
feito Luciano Cartaxo (PT), o 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual para o exercício finan-
ceiro de 2013 foi encami-
nhado pelo gestor anterior 
(Luciano Agra) em setembro 
de 2012, e tinha como pro-
posta inicial para abertura 
de Créditos Suplementares, 
percentual na ordem de 30% 
do valor total das despesas 

Hoje é o dia D

Um time de garra

O campinense começou a Copa do Nordeste como um time 
de interior e desacreditado. Segundo a imprensa esportiva, ao ser 
iniciado o torneio, os favoritos eram o Sport Recife, o Fortaleza, o 
Ceará, o Bahia e o Vitória (BA). O Campinense perdeu um jogo e o Asa 
de Arapiraca perdeu os três primeiros jogos. Mesmo assim, passaram 
pelos que eram considerados favoritos, e chegaram à final da Copa 
Nordeste, mostrando a força do futebol do interior. Pelo que fizeram 
os dois times estão de parabéns. Mas parabéns mesmo quem merece 
é o Campinense, que ganhou o torneio e destaque na mídia. 

Viva a Raposa Feroz! 

O Equinócio

O equinócio chamado de vernal ou equinócio de Primavera no 
Hemisfério Norte e o Equinócio de Outono no Hemisfério Sul ocorre em 
datas variadas - de 19 de março a 21 de março. Por isso há uma confusão: 
uns dizem que o Equinócio ocorre dia 20 e outros dia 21. Mas o certo ele 
ocorre entre os dias 19, 20 e 21.

Nesta  irá acontecer um fenômeno astronômico que serviu de base 
para a elaboração dos primeiros calendários: o Equinócio de Março. Em 
muitas culturas, o ano no calendário começa a partir deste dia. Essa 
mudança no sistema solar poderá provocar chuvas ou não em algumas 
regiões do Planeta, como no interior do Nordeste, por exemplo.

Para quem gosta do nascer do sol, neste dia, ele ocorrerá 
exatamente às 6h, exatamente a leste; o por do sol também ocorrerá 
exatamente às 18h, exatamente a oeste. No Equinócio, o dia e a noite 
têm a mesma duração de 12 horas cada. Por isso, o nome.

O Equinócio sempre foi considerado um dia 'mágico', com o Sol 
perfeitamente alinhado com os pontos cardeais e dia e noite com 
a mesma duração. Do Equinócio de Março em diante, para nós aqui 
no Hemisfério Sul, a trajetória do Sol no céu começa a se deslocar, 
inclinando-se progressivamente para o norte. Os dias vão se tornando 
cada vez mais curtos e as noites, cada vez mais longas.

Hoje, 19 de março, é um dia muito significativo 
para os nordestinos, principalmente para os que 
vivem no interior da região e ganham vida com 
a agricultura ou com a criação de animais ou as 
duas coisas juntas. Se não chover hoje no Sertão, 
os sertanejos acreditam que o ano não será bom de 
inverno. 

Na crença dos sertanejos, São José é o santo da 
Igreja Católica que comanda essa parte de inverno e 
seca. Ao longo dos tempos a Igreja pôs isso na cabeça 
dos sertanejos e eles acreditam piamente nisso, 
cultuando e adorando São José. 

O culto a São José começou provavelmente no 
Egito, passando mais tarde para o Ocidente, onde 
hoje alcança grande popularidade. Em 1870, o papa 
Pio IX o proclamou "O Patrono da Igreja Universal" e, 
a partir de então, passou a ser cultuado no dia 19 de 
março.

Em 1955 Pio XII fixou o dia 1º de maio para 
"São José Operário, o trabalhador". Apesar de ter 
grande importância dentro da Igreja Católica, o nome 
de São José não é muito citado dentro das fontes 
bibliográficas da Igreja, sendo apenas mencionado nos 
Evangelhos de S. Lucas e S. Mateus.

Descendente de Davi, São José era carpinteiro 
na Galiléia e comprometido com Maria. Segundo a 
tradição popular, a mão de Maria era aspirada por 
muitos pretendentes, porém, foi a José que ela foi 
concedida. Quando Maria recebeu a anunciação do 
anjo Gabriel de que daria à luz ao Menino Jesus, 
José ficou bastante confuso porque apesar de não 
ter tomado parte na gravidez, confiava na fidelidade 
dela. 

Resolveu, então, terminar o noivado e deixá-la 
secretamente, sem comentar nada com ninguém. 
Porém, em um sonho, um anjo lhe apareceu e contou 
que o Menino era Filho de Deus e que ele deveria 
manter o casamento.

Coisa de Campina...

O povo de Campina não perde tempo. Criou essa: “Estão chamando o 
Barcelona na Espanha de a Raposa do Nordeste”. Pode?

fixadas no Artigo 4º da LOA. 
Ainda de acordo com o 

documento, esse percentual 
foi referendado pela Câmara 
em vários  Orçamentos de 
anos anteriores. No entan-
to, o percentual foi reduzido 
para 10% no exercício fi-
nanceiro de 2013 através de 
emenda parlamentar.

Em sua justificativa, o 
prefeito afirma que essa re-
dução inviabilizará muito a 
execução do Orçamento para 
o presente exercício. “Neste 
primeiro ano do novo Gover-
no, é necessário adequar as 
diversas rubricas orçamentá-
rias no Orçamento do Muni-

cípio às demandas existentes 
no atual Plano de Gestão Mu-
nicipal”.

Além do Projeto de Lei 
nº 34/2013, o presiden-
te da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), Durval 
Ferreira (PP), encaminhou 
ontem, 143 matérias para 
apreciação na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Casa Napoleão Laureano.

Desse total, 87 (60%) são 
projetos de lei dos vereado-
res, 51 são vetos do Executivo 
Municipal, uma é Medida Pro-
visória, três são projetos de 
lei complementares e outra é 
referente ao PL 34/2013.

Também de autoria do 
Executivo da capital, a Me-
dida Provisória nº 36/2013, 
encaminhada à CCJ, dispõe 
sobre o reajuste do venci-
mento dos profissionais tra-
balhadores da Educação mu-
nicipal de João Pessoa. 

Entre os Projetos de Lei 
Complementares (PLC) em 
tramitação na CMJP, está o 
de nº 01/2013, de autoria 
da vereadora Raíssa Lacerda 
(PSD). Ele trata do incentivo à 
prática de esportes em acade-
mias e clubes para alunos de 
baixa renda da rede pública 
municipal de ensino. Uma das 
ideias do projeto Pró-esporte 
é funcionar através da isen-
ção tributária parcial do Im-
posto Sobre Serviços (ISS). 

O parlamentar João Al-
meida (PMDB) é o autor do 
PLC nº 02/2013, que dispõe 
sobre o mapa de macrozo-
neamento e limite da zona 
urbana em área específica da 
Capital. O assunto é referen-
te aos anexos I, II e III da  Lei 
Complementar nº 54/2008. 
O vereador Lucas de Brito 
(DEM) é o propositor do PLC 
nº 03/2013 que trata do có-
digo de posturas municipal. 
A matéria também trata de 
modificações em dispositi-
vos da Lei Complementar nº 
54/2008.

O presidente da CCJ, Fuba, reuniu-se ontem com Durval Ferreira

O pleno do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE) acolheu 
por unanimidade na tarde de on-
tem o mandado de segurança im-
petrado pelo recém diplomado e 
recém empossado deputado esta-
dual Carlos Dunga (PTB) e lhe ga-
rantiu a permanência no cargo na 
Assembleia Legislativa e, por tabe-
la, determina a saída de Genival 
Matias (PT do B).

Depois de enfrentar dois lon-
gos anos de batalhas jurídicas, 
Dunga finalmente tinha consegui-
do assumir a vaga no parlamento 
estadual numa discreta cerimônia 

realizada na última sexta-feira, na 
sala do presidente da AL, Ricardo 
Marcelo (PEN). No mesmo dia, sem 
ter tido sequer a oportunidade de 
tomar assento na casa de Epitácio 
Pessoa, Dunga teve sua posse anu-
lada por força de liminar.

A reviravolta jurídica foi moti-
vada por ação do deputado Genival 
Matias (PTdoB), que perde o cargo 
para Dunga. A liminar, concedida 
pelo juiz Márcio Accioly, sob ale-
gação de que não teria respeitado 
prazos e procedimentos previstos 
em lei, deu – momentaneamente - 
ao deputado Genival Matias o direi-
to de permanecer no mandato.

A decisão do juiz Márcio 
Aciolly, suspendendo a diploma-

ção e posse de Carlos Dunga (PTB) 
na Assembleia Legislativa, no lugar 
de Genival Matias (PTB), gerou um 
mal estar entre a ALPB e o TRE-PB, 
fazendo com que o presidente do 
Legislativo cobrasse uma postura 
mais efetiva do Tribunal, de modo 
a preservar a credibilidade das duas 
instituições.

 Ricardo Marcelo declarou que 
agiu conforme orientação da Jus-
tiça Eleitoral e que esta já havia 
procedido a diplomação de Carlos 
Dunga.  Ricardo Marcelo questio-
nou como o TRE determina a posse 
do deputado e depois, em decisão 
monocrática, emite instrumento 
com efeito suspensivo para o mes-
mo deputado.

Dunga continua na Assembleia
DECisãO DA jUstiçA

Foto: Assessoria CM/JP

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE/PB) está 
realizando o primeiro concurso 
de remoção em 2013. Ao todo 
são sete vagas abertas, sendo 
três para técnico judiciário e 
quatro para analista  judiciário. 
O sistema para a realização das 
inscrições está na mesma pági-
na da intranet onde se encontra 
o edital, que ficará disponível 
até as 14h da sexta-feira (22), 
último dia para inscrições.

Segundo o presidente do 
TRE-PB, Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, as vagas de 
técnico judiciário - área ad-
ministrativa, sem especialida-
des – são na 4ª Zona Eleitoral 
de Sapé, 33ª Zona Eleitoral de 
Itaporanga e 53ª Zona Eleito-
ral de Uiraúna. Já as quatro de 
analista judiciário -  área admi-
nistrativa, sem especialidades 
– são na 27ª Zona Eleitoral de 

Taperoá, 41ª Zona Eleitoral de 
Conceição, 42ª Zona Eleitoral 
de Cajazeiras, 67ª Zona Eleito-
ral de Remígio.

Os interessados que ain-
da não tenham averbado seus 
tempos de serviço em concur-
sos de remoção anteriores, po-
derão protocolizar os pedidos 
de averbação de tempo de ser-
viço na Secretaria do Tribunal 
até 22 de março de 2013, no 
horário normal de expediente, 
acompanhados da respectiva 
certidão de tempo de serviço.

A escolha do cargo vago 
para remoção será efetuada 
por meio de audiência públi-
ca a ser realizada no dia 26 de 
abril de 2013, na qual compa-
recerá o servidor devidamen-
te inscrito no certame, ou seu 
representante legal, na forma 
prevista na Resolução TRE/PB 
nº 17/2009.

A Quarta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba manteve, por unani-
midade, sentença do Juízo de 
Primeiro Grau que condenou 
a Prefeitura de Marcação a 
honrar contrato no valor de 
R$ 5 mil na ação de cobrança, 
em favor de Wilson Dantas, 
pelo descumprimento de pa-
gamento de serviços efetiva-
mente prestados. A apelação 
foi julgada ontem.

Ao desprover o recurso 
da municipalidade, o relator 
do processo, desembargador 
João Alves da Silva, afirmou 
que fora celebrado contrato 
entre as partes, tendo por ob-
jeto o transporte de estudan-
tes da zona rural de Marcação 
para o município de Rio Tinto.

“Havendo documentos 
nos autos que comprovam a 
efetiva prestação de serviço 
de transportes de estudantes 
pelo autor ao Município, e 
não tendo este demonstrado 
fato modificativo, impeditivo 
ou extinto do direito daquele, 
consoante previsto no artigo 
333, do CPC, deve ser manti-
da a sentença que condenou 
o Município a pagar o valor 
devido”, observou o relator.

O desembargador res-
saltou também que a Pre-
feitura de Marcação não 
apresentou um documento 
sequer a afastar sua alega-
ção, limitando-se afirmar ter 
havido fraude na contrata-
ção, sem qualquer indício de 
prova.

TJ manda prefeitura pagar 
por serviços de transporte

TRE abre inscrições para 
remoção de servidores

MARCAçãO

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com
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Relator faz últimos ajustes e 
prorroga prazo de transição 
para as novas regras

Novo cálculo para a divisão 
do FPE deve ser votado hoje

Brasília - O pacto fe-
derativo será o principal 
assunto a ser discutido no 
Congresso Nacional nesta 
semana. O fim da guerra 
fiscal, por meio da unifi-
cação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), e as 
compensações aos esta-
dos pela perda de arreca-
dação serão assuntos que 
marcarão as atividades de 
deputados e senadores.

Nesse contexto, a vo-
tação do novo cálculo para 
a divisão do Fundo de 
Participação dos Estados 
(FPE), marcada para hoje, 
se apresenta como a mais 
urgente entre as matérias 
relacionadas à discussão 
do pacto federativo. O Su-
premo Tribunal Federal 
considerou o atual cálculo 
inconstitucional e deter-
minou que o Congresso 
refizesse as contas até de-
zembro do ano passado. 
Como os parlamentares 
não conseguiram cumprir 
o prazo, mais 150 dias 
foram concedidos para 
que um projeto de lei seja 
aprovado no Senado e na 
Câmara dos Deputados.

Autor do substitutivo 
que unifica os oito pro-
jetos de lei que tratam 
do assunto no Senado, o 
senador Walter Pinheiro 

(PT-BA) espera que a ma-
téria seja apreciada sem 
entraves na Casa esta se-
mana. “Bem antes do fim 
do prazo de 150 dias”, dis-
se em discurso na tribuna 
na última semana. Para 
isso, vem negociando con-
tinuamente com lideran-
ças partidárias e ouviu os 
governadores em reunião 
na última quarta-feira 
(13). Dos governadores 
ouviu pedido para que 
modifique a composição 
do fundo, aumentando o 
número de impostos que 
terão uma parte aplicada 
nele e, assim, elevando a 
arrecadação a ser dividida 
pelos estados.

“É uma demanda que 
o Cid [Gomes, governador 
do Ceará] trouxe, mas que 
eu já expliquei a ele que só 
pode ser feita por emen-
da constitucional. A gente 
quer aprovar o projeto de 
lei do FPE direitinho para 
não ter querela judicial 
depois”, explicou Pinheiro.

Fora isso, os últimos 
ajustes do relator antes 
da votação são quanto 
ao tempo de transição da 
regra atual para a nova. 
Pinheiro garantiu no pro-
jeto que nenhum Estado 
perderá receita imedia-
tamente com a nova di-
visão do fundo e colocou 
um dispositivo para que 
as alterações sejam esca-
lonadas, de modo que al-
guns estados deixarão de 
ganhar com o aumento de 
arrecadação dos próximos 
anos, mas não diminuirão 
a cota.

Brasília – Toda vez que 
um brasileiro compra um 
xampu, 44,2% do preço vai 
para os cofres públicos. Ao 
adquirir um protetor solar, 
a parte destinada ao gover-
no corresponde a 41,74% do 
valor pago. Quase um terço 
do preço do açúcar (32,33%) 
também acaba no caixa do 
setor público.

Todo esse dinheiro está 
nos tributos – federais, esta-
duais e municipais – embu-
tidos nas mercadorias. Para 
conscientizar a população 
sobre o peso e a distribuição 
da carga tributária, o Sindi-
cato Nacional dos Procura-
dores da Fazenda Nacional 
(Sinprofaz) iniciou ontem a 
campanha “Quanto Custa o 
Brasil pra Você?”.

As atividades ocorrem 
até o próximo sábado (23). O 
principal evento será o lan-
çamento de aplicativos para 
tablets e smartphones com 
o peso dos impostos sobre 
os produtos. Desenvolvido 
pelo Sinprofaz com dados 
do Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário, os 
programas estão disponíveis 
nos sistemas iOS, da Apple, 
e Android e podem ser bai-
xados de graça nas respec-
tivas lojas virtuais da Apple 

(Apple Store) e Google Play 
(Android).

No Conjunto Nacional, 
shopping na área central de 
Brasília, o Sinprofaz montou 
um estande, onde a popula-
ção poderá conhecer os apli-
cativos e receber cartilhas 
sobre a campanha. O Sin-
profaz também promoverá 
ações em faculdades da capi-
tal federal ao longo desta se-
mana. Na quinta-feira (21), 
haverá uma audiência públi-
ca no Plenário 13 da Câmara 
dos Deputados para debater 
a atual distribuição da carga 
tributária no país.

De acordo com o pre-
sidente do Sinprofaz, Allan 
Titonelli, a divulgação dos 
tributos embutidos nas mer-
cadorias tem como objetivo 
conscientizar a população 
sobre a regressividade do 
sistema tributário brasilei-
ro. Isso porque, com a maior 
parte dos tributos cobradas 
sobre o consumo, a popula-
ção mais pobre proporcio-
nalmente paga mais impos-
tos do que os consumidores 
mais ricos.

“A ideia é despertar a 
consciência de que o cida-
dão comum paga impostos 
altos e não tem o retorno do 
governo em serviços públi-
cos. Enquanto isso, grandes 
empresários sonegam, o que 
torna ainda mais injusto o 

sistema tributário brasilei-
ro”, explica o presidente do 
Sinprofaz, Allan Titonelli.

Segundo Titonelli, a 
campanha pretende cons-
cientizar a população sobre 
a necessidade de uma re-
forma tributária que one-
re menos os consumidores 
e os salários e cobre mais 
tributos sobre a renda e o 
patrimônio, que é onde se 
concentram os casos de so-
negação. “Nossa matriz tri-
butária, que se concentra 
no salário e no consumo, 
gera concentração de renda 
e injustiça social. Quem ga-
nha até dois salários míni-
mos paga 50% em tributos. 
Quem ganha mais que dez, 
só paga 26%”, ressalta.

De acordo com a Recei-
ta Federal, 74,98% dos tri-
butos pagos em 2011 foram 
cobrados sobre o consumo e 
a folha de salários e 22,72% 
tiveram origem na renda e 
no patrimônio. A média nos 
países da Organização para 
a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) 
corresponde a 56,3% para 
bens, serviços e folha salarial 
e 43,7% para as demais ca-
tegorias. O Sinprofaz realiza 
a mobilização todos os anos 
desde 2009. Mais informa-
ções podem ser obtidas na 
página da campanha na in-
ternet.

Sinpro faz campanha de alerta 
sobre peso da carga tributária

Dilma elogia 
programa que 
vai proteger 
as mulheres

Brasília – Ao comentar 
o lançamento do Programa 
Mulher, Viver sem Violên-
cia, na semana passada, a 
presidente Dilma Rousseff 
disse ontem que a medida 
será um marco para assegu-
rar a defesa e a autonomia 
de mulheres brasileiras.

“A Casa [da Mulher 
Brasileira] vai ser um lugar 
de acolhimento, de apoio, 
um ponto de referência 
onde as pessoas sabem que 
podem ir para serem aten-
didas, protegidas. E tam-
bém é um início para quem, 
muitas vezes, precisa reco-
meçar a vida. ”

No programa semanal 
Café com a Presidenta, Dil-
ma lembrou que cada uma 
dessas casas vai contar com 
serviços de apoio à mulher 
que sofreu violência, como 
delegacias especializada, 
defensorias pública, juiza-
dos especiais e equipes de 
psicólogos e assistentes so-
ciais, além de alojamentos e 
brinquedotecas.

“Tudo isso em um só 
lugar, para que elas não pre-
cisem ficar andando de um 
lugar para o outro em bus-
ca de ajuda, para que elas 
saibam aonde ir, para que 
elas tenham uma referência. 
Entre a delegacia e a defen-
soria pública, por exemplo, 
muitas mulheres acabam 
desistindo de levar a de-
núncia adiante, porque têm 
medo, vergonha ou porque 
ficam cansadas com a buro-
cracia. ”

De acordo com a presi-
dente, a ideia do governo é 
humanizar o atendimento 
a mulheres vítimas de vio-
lência no país, sobretudo na 
área de saúde. Quem chegar 
a uma Casa da Mulher Bra-
sileira precisando de cui-
dados médicos será trans-
portado por uma equipe da 
própria instituição ao hos-
pital mais próximo.

“Queremos acabar com 
aquela história da mulher 
que acabou de sofrer vio-
lência ter ainda que enfren-
tar olhares desconfiados 
dentro dos hospitais, o que 
só aumenta o trauma de 
quem já sofreu humilhações 
– acrescenta uma humilha-
ção à outra. ”

Dilma comentou ainda 
o aumento de denúncias re-
gistradas pelo Ligue 180. Em 
2012, foram registradas 730 
mil ligações. Ao final do pro-
grama, ela pediu que as mu-
lheres não deixem de denun-
ciar qualquer tipo de ameaça 
e que os homens respeitem 
suas companheiras.

“Se você sabe de um 
caso de violência domésti-
ca no seu bairro, ligue para 
o 180. Você não precisa se 
identificar e esse telefone-
ma pode salvar a vida de 
uma mulher e vai transfor-
mar para melhor a nossa so-
ciedade”, concluiu.

Brasília – Resolução 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
suspende a fabricação, a dis-
tribuição, a comercialização 
e o consumo, em todo o ter-
ritório nacional, de lotes de 
produtos da marca Ades de 
uma linha de produção da 
fábrica da Unilever, em Pou-
so Alegre (MG). De acordo 
com a Anvisa, a medida foi 

tomada por suspeita de que 
os lotes não atendam a exi-
gências legais e regulamen-
tares do órgão. A resolução 
foi publicada ontem no Diá-
rio Oficial da União.

Na última quinta-feira 
(14), a agência informou 
que estava acompanhando o 
recall de um lote da bebida 
Ades Maçã 1,5 litro que foi 
envasado com solução de 

limpeza.
De acordo com a fabri-

cante Unilever Brasil, houve 
falha no processo de higie-
nização das máquinas, o que 
resultou no envasamento de 
embalagens com a solução de 
limpeza. Cerca de 96 embala-
gens foram distribuídas em 
São Paulo, no Rio de Janeiro e 
no Paraná com o produto im-
próprio para consumo. (PL)

Anvisa suspende fabricação
PRODUTOS ADES

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Antes, a regra de 
transição tinha prazo 
final para 2015, mas 
como o projeto não foi 
aprovado no ano pas-
sado, o relator recebeu 
demanda de senadores 
dos estados que seriam 
prejudicados pedindo 
a ampliação do prazo. 
“O ajuste principal foi 
no tempo. Essa coisa de 
prorrogar para 2017”, 
contou Pinheiro, refe-
rindo-se à mudança de 
prazo. A sugestão tam-
bém foi feita pelo coor-
denador dos secretários 
de Fazenda do Conse-
lho de Administração 
Fazendária, Cláudio 
Trinchão, em audiência 
pública no Senado.

As regras para o 
novo cálculo do FPE, se-
gundo o substitutivo de 
Walter Pinheiro, obe-
decerão aos critérios de 
renda per capita domi-
ciliar e população dos 
estados. No período de 
transição, os critérios 
serão utilizados apenas 
para o excedente do 
fundo, depois que fo-
rem garantidas as cotas 
atuais de cada Estado. 
Depois da transição, 
100% do FPE serão di-
vididos segundo os dois 
critérios.

Atualmente, o bolo 

do FPE está em cerca de 
R$ 70 bilhões por ano. 
Se a demanda dos go-
vernadores por recursos 
de outros impostos na 
composição do fundo 
for atendida, o montan-
te deverá aumentar em 
R$ 5 bilhões, mas isso só 
deverá ser feito poste-
riormente, por meio de 
emenda constitucional. 
O valor serviria para su-
prir as perdas dos esta-
dos com as isenções do 
Imposto sobre Produtos 
Importados (IPI) feitas 
pelo Governo Federal 
no último ano. O IPI é 
um dos impostos que 
compõem o FPE.

Ampliação do prazo

As regras para 
o novo cálculo 
do FPE 
obedecerão 
aos critérios 
de renda 
per capita 
domiciliar e 
população dos 
estados

Atividades acontecerão em shoppings, faculdades e na Câmara dos Deputados, em Brasília 

Foto: Antonio Cruz/ABr
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ONU inicia rodada de negociações
sobre tratado do comércio de armas

Nova York (AFP) - A Or-
ganização das Nações Uni-
das iniciou ontem uma nova 
rodada de negociações em 
Nova York para tentar con-
cluir o primeiro tratado in-
ternacional sobre o comér-
cio de armas convencionais, 
após fracasso em julho de 
2012.

Ao inaugurar esta “con-
ferência final”, o secretário-
geral da ONU, Ban Ki-moon, 
pediu para que fosse apro-
vado um “tratado sólido e 
eficaz”. 

“A ausência de regras no 
comércio internacional de 
armas é inexplicável”, disse 
ele, recordando que tantos 
outros setores têm uma nor-
mativa sobre o tema.

“A violência armada 
mata anualmente meio mi-
lhão de pessoas, das quais 
66.000 mulheres e crianças”, 
lamentou Ban Ki-moon.

“Alguns cartéis de dro-
gas na América Latina estão 
agora melhor armados que 
certos países”, citou o se-
cretário-geral da ONU como 
exemplo.

Os 193 Estados-mem-
bros da ONU têm até o dia 

28 de março para definir 
as regras do jogo para este 
mercado que envolve mais 
de 70 bilhões de dólares 
anuais, após o fracasso re-
gistrado em julho de 2012.

O objetivo é obrigar 
cada país a avaliar, antes de 
cada transação, se as armas 
colocadas à venda podem 
ser utilizadas para cometer 
violações dos direitos hu-
manos ou atentados, ou se-
rem desviadas para o crime 
organizado.

Após quatro semanas 
de negociações em julho do 
ano passado, se alcançou 
um compromisso sob a for-
ma de projeto de tratado, 
mas países como os Estados 
Unidos, a Rússia, a China, o 
Egito e a Índia haviam pedi-
do mais tempo antes de dar 
sua aprovação.

As discussões foram re-
tomadas então sobre a base 
do compromisso de julho.

O diplomata australia-
no Peter Woolcott preside a 
conferência, em substituição 
do argentino Roberto García 
Moritán. “Não tenho ilusões 
ante os desafios que nos es-
peram”, sublinhou Woolcott.

No dia da abertura, o 
chanceler finlandês Erkki 
Tuomioja afirmou que o tra-
tado “deve incluir as muni-
ções”, a seu entender “uma 

das questões essenciais”.
No projeto atual, as mu-

nições estão incorporadas 
em um anexo, apenas sob a 
perspectiva da exportação, e 
os Estados não se vêm obri-
gados a guardar uma con-
tabilidade das transações 
como ocorre com as cate-
gorias de armas citadas no 
tratado.

O Departamento de Es-
tado norte-americano afir-
mou que Washington “conti-
nuava rejeitando a inclusão 
de munições” no tratado.

O mercado mundial des-
se produto está avaliado em 
mais de 4 bilhões de dólares 
anuais. Os Estados Unidos 
são responsáveis por fabri-
car a metade das munições 
que se vendem no mundo.

Na África, o enorme ar-
senal de armas leves em cir-
culação poderá ser reduzido 
em caso de que se dificulte 
o acesso às municiones, mas 
os americanos “não querem 
ir mais longe” do compro-
misso de julho, comentou 
um diplomata que não quis 
revelar sua identidade.

Além do referente às 
munições, as ONGs Anistia 
Internacional e Oxfam criti-
cam outras lacunas, como a 
ausência da venda de peças 
de armas - um mercado es-
timado por Oxfam em 9,7 bi-

lhões de dólares entre 2008 
e 2011. Outros elementos 
não incorporados ao tratado 
são os equipamentos des-
tinados à polícia, os drones 
(aviões teleguiados) e heli-
cópteros de transporte de 
tropas.

O texto também não co-
bre a transferência de armas 
efetuada durante os acor-
dos de cooperação militar, 
por exemplo, o auxílio da 
França às suas ex-colônias 
africanas, o envio de armas 
da Rússia à Síria ou a ajuda 
militar dos Estados Unidos 
ao Egito.

Controle 
Os ministros das Rela-

ções Exteriores de Brasil, 
México, Dinamarca, Holan-
da, Alemanha, Reino Unido 
e Nigéria se pronunciaram a 
favor de uma conclusão em 
breve nas Nações Unidas de 
um tratado que controle o 
comércio de armas, segundo 
um texto publicado ontem 
pela imprensa mexicana.

O documento é assina-
do pelo brasileiro Antonio 
Patriota, pelo dinamarquês 
Villy Sovndal, pelo mexi-
cano José Antonio Meade, 
pelo holandês Frans Tim-
mermans, pelo britânico 
William Hague e pelo ale-
mão Guido Westerwelle.

A tentativa para buscar uma 
solução para o problema 
fracassou o ano passado

Cidade do Vatica-
no (AFP) - O Vaticano 
passou  ontem às vol-
tas com os últimos pre-
parativos para a missa 
que, hoje, marcará ofi-
cialmente o início do 
pontificado do papa 
Francisco na praça de 
São Pedro, onde são 
esperados centenas de 
milhares de fiéis e di-
versos dignitários de 
todo o mundo.

As autoridades ins-
talaram um grande dis-
positivo de segurança, 
similar ao do funeral de 
João Paulo II em 2005, 
para receber as quase 
130 delegações oficiais, 
entre elas uma grande 
representação latino-a-
mericana que homena-
geará o primeiro papa 
do subcontinente.

Uma das primeiras 
a chegar a Roma foi a 
presidente argentina, 

Cristina Kirchner, chefe 
de Estado do país de 
origem do até agora 
arcebispo de Buenos Ai-
res, Jorge Bergoglio, e a 
primeira a ser recebida 
pelo novo pontífice.

O 266º papa da his-
tória da Igreja Católica, 
um jesuíta que sempre 
se caracterizou por seu 
austero estilo de vida, 
pediu aos fiéis de seu 
país que não viajassem 
à Cidade Eterna e de-
dicassem esse dinheiro 
para ajudar os mais ne-
cessitados.

No entanto, a jul-
gar pelo angelus de 
domingo, muitos ar-
gentinos já se encon-
tram na capital italia-
na para expressar seu 
afeto por este pontífi-
ce “do fim do mundo”, 
que em poucos dias 
deu novos ares à mile-
nar instituição.

Pontificado do papa 
Francisco começa hoje

VATICANO



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de março de 2013

Página 23

Dirigentes valorizam a
conquista da Raposa
diante do ASA-AL

campinense campeÃO

Hegemonia nordestina
Futebol paraibano em 
festa com a conquista 
da Copa do Nordeste

Ao vencer o ASA de Ara-
piraca novamente, desta vez 
num Estádio Amigão lotado, 
em Campina Grande, a Ra-
posa ratificou a condição de 
melhor futebol da região. Fo-
ram sete vitórias, três empa-
tes e duas derrotas. O melhor 
ataque da competição, com 
17 gols assinalados e uma 
defesa compacta, a qual não 
foi vazada jogando em casa. 
Dos seis jogos do Campinen-
se no Amigão, a torcida não 
viu as redes de Pantera ba-
lançar uma vez sequer.

“Agora sim o dever foi 
cumprido. Nós buscamos 
isso desde o primeiro jogo, 
lá na Bahia, contra o Fei-
rense. Quando eu entro em 
uma competição, pode ser 
a Copa do Mundo, mas par-
ticipo pensando no título. 
Agradeço ao Campinense 
pela oportunidade que me 
deu, ao presidente William 
Simões pela estrutura dada 
e ofereço esse título ao tor-
cedor raposeiro”, discursou 
o técnico Oliveira Canindé 
Lopes após a partida.

O goleiro Pantera, o 
maior ídolo da história recen-
te o Campinense, esteve pre-
sente nas últimas cinco con-
quistas do clube. Campeão 
em 2008, goleiro do acesso à 
Série B no mesmo ano e bi-
campeão Estadual ano pas-
sado, o “paredão rubro-ne-
gro” coloca agora a taça da 
Copa do Nordeste na galeria 
de troféus do Estádio Renato 
Cunha Lima - “O Renatão”. “É 
uma resposta aos que me-
nosprezaram a Paraíba. Esse 
título é fruto de um trabalho 
sério e focado. Desde o pri-
meiro dia nós demonstráva-
mos confiar no grupo. Ao lon-
go da competição sabíamos, 
tínhamos a certeza do título. 
E ele veio para coroar esses 
três meses de trabalho”, co-
mentou.

Os gols da vitória histó-
rica da Raposa vieram de lon-
ge, mas sem deixar as divisas 
nordestinas. Jefferson Mara-
nhense e Ricardo Maranhão 
fizeram a alegria de mais de 
20 mil raposeiros. “Graças a 
Deus todo o esforço foi coroa-
do com a taça. Não só por mais 
um gol, mas pelo título que é 
de todos”, disse o atacante, que 
abriu o placar aos 2 minutos 
do segundo tempo. 

Já Ricardo, autor do im-

O governador Ricardo Cou-
tinho prestigiou, nesse domingo 
(17), a final da Copa do Nordeste, 
no Estádio Amigão, em Campina 
Grande. Acompanhado da pri-
meira-dama, Pâmela Bório, dos 
filhos e da secretária de Estado 
da Comunicação Institucional, 
Estela Bezerra, Ricardo parabeni-
zou a Raposa pelo título inédito.

“O Campinense faz jus a 
esse título. É uma conquista im-
portante e o time foi o melhor, 
desde o início da competição. 
Foi mais coeso, mais forte, mais 
determinado e soube decidir na 
hora exata. Esse título ajuda a 
formatar e a empoderar o fute-
bol da Paraíba. Nós precisamos 
ter muitos times fortes com in-
vestimentos e o Governo do Esta-
do está fazendo sua parte inves-
tindo R$ 50 milhões nos estádios, 
fazendo com que todos os está-
dios passem por reformas”, disse 
Ricardo.

Jogando em casa, o time 
da Paraíba venceu o ASA, de 
Alagoas, por 2 a 0. A conquista 
é a mais importante da história 
do futebol paraibano, pois é a 
primeira vez que um clube es-
tadual vence uma competição 
organizada pela Confederação 
Brasileira de Futebol.

Ainda durante a partida, Ri-
cardo anunciou o início das obras 

o Estádio Amigão e a autoriza-
ção da ordem de serviço para as 
obras de mais dois estádios.  “Se-
guramos a obra, até agora, por 
conta da final da Taça Nordeste, 
mas agora vamos começar as 
obras do Amigão e, na próxima 
sexta-feira (22), vamos autorizar 
as ordens de serviços do Perpe-
tão (Estádio Perpétuo Corrêa 
Lima - Cajazeiras) e do Marizão 
(Estádio Antônio Mariz – Sousa) 
para que possamos ter estádios 
mais adequados”, informou o 
governador.

O vice-governador, Rômulo 
Gouveia, Raposeiro desde crian-
ça, comemorou a vitória inédita 
e ressaltou o investimento no es-
porte. “A vitória do Campinense 
é a vitória da Paraíba. Esse título 
projeta e valoriza não só a cidade 
de Campina Grande, mas todo o 
Estado. É importante ressaltar 
os investimentos do Governo 
na área esportiva, são R$ 50 mi-
lhões”, enfatizou Rômulo.

Para o secretário da Juventu-
de, Esporte e Lazer, Tibério Limei-
ra, o título confirma a excelente 
campanha realizada pelo Campi-
nense. “Foi um momento ímpar 
para o futebol paraibano, pois 
ter um time como o melhor do 
Nordeste é motivo de muita sa-
tisfação. O melhor de tudo é que 
foi um título conquistado com 

méritos, já que o clube teve a 
melhor campanha de toda com-
petição”, comemorou Tibério.

O diretor de competição da 
Confederação Brasileira de Fute-
bol, Virgílio Elizio, parabenizou 
a torcida Raposeira e agradeceu 
pela acolhida do povo paraiba-
no. “A Paraíba está de parabéns 
por essa conquista. Além de ter 
um povo acolhedor, provou que 
gosta de futebol e a maior prova 
disso é o estádio lotado e o torce-
dor do Campinense fazendo essa 
grande festa”, disse o diretor.

O presidente do clube, 
William Simões, agradeceu a 
torcida pela garra e pelo apoio 
durante toda campanha. “Temos 
uma torcida maravilhosa que nos 
acompanha pelos quatro cantos 
da Paraíba para fazer essa festa 
bonita”, disse emocionado.

O ex-campeão paraibano e 
hoje gerente de futebol do Cam-
pinense, Kléber Romero, falou da 
emoção de ver o time do coração 
ganhar o título inédito. “Como 
jogador do Campinense conse-
gui ser campeão paraibano, mas 
faltava algo de maior expressão 
como uma competição de nível 
nacional. Agora, como gerente 
de futebol, consegui ajudar esse 
clube que tem uma torcida apai-
xonada, a levantar a taça de me-
lhor do Nordeste.

Governador prestigia a decisão e vibra com a conquista da Raposa
PARAÍBA DE TODOS
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Phillipy Costa
Especial para A União

portante gol rubro-negro no 
Castelão, ainda na partida 
de ida das semifinais, ante 
o Fortaleza (2x1), destacou 
a união do grupo. “Forma-
mos uma família, que tinha 

o professor Oliveira Canindé 
como o paizão”, asseverou o 
meia-atacante, o qual assim 
como Pantera, fez parte do 
elenco raposeiro em 2008, 
no acesso à Série B.

A doce tarefa de levantar 
a taça coube ao zagueiro e ca-
pitão Roberto Dias. Das mãos 
da presidente da Federação 
Paraibana de Futebol (FPF), 
Rosilene Gomes, e do diretor 

de competições da CBF, Vir-
gílio Elísio, o defensor rece-
beu o troféu de campeão do 
Nordeste e foi protagonista 
da volta olímpica mais impor-
tante do futebol paraibano.

Segurança
Para garantir a segurança 

dos torcedores, um esquema 
especial de segurança envolveu 
450 policiais militares, 50 policiais 
civis e 45 bombeiros militares. Os 
ônibus dos times e torcedores 
receberam escolta no percurso 
até o estádio. Não foi permitida 
a entrada de bebidas alcoólicas 
nem de fogos de artifício nas de-
pendências do Amigão que, até 
o fim do jogo, teve o policiamen-
to intensificado. A Polícia Militar 
também garantiu a segurança 
durante as comemorações nas 
ruas de Campina Grande.

O Comandante do 2o Ba-

talhão, tenente-coronel Souza 
Neto, destacou a importância da 
integração das forças de segu-
rança. “Tivemos um bom plane-
jamento, durante toda a sema-
na, e nesse domingo contamos 
com a contribuição da Polícia 
Rodoviária Federal nas estradas, 
a Polícia Civil nas delegacias de 
plantão esperando o pronto 
atendimento para qualquer tipo 
de ocorrência e os bombeiros 
dentro do estádio garantin-
do com a PM a segurança. Essa 
soma de forças foi fundamental 
para se chegar a esse resultado 
de tranquilidade em um espetá-
culo de tamanha magnitude”.

O governador Ricardo Coutinho com o filho Henry durante a decisão da Copa

Gol do Campinense e festa dos jogadores titulares e reservas Bismarck foi um dos destaques no título da Copa do Nordeste Muita segurança e tranquilidade nas arquibancadas do Amigão

O capitão Roberto Dias ergue o troféu alusivo a conquista da Copa do Nordeste e jogadores fazem a festa durante a premiação
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Delan Monte se destaca em 
Taça de Juniores na Europa
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AMADOR

Se os jogadores, comandados 
por Oliveira Canindé, foram 
as estrelas da conquista da 
Copa do Nordeste, não se 
pode esquecer da diretoria 
que trabalhou com muita se-
riedade e apostou no elenco 
e no seu comandante. Me 
refiro ao presidente William 
Simões e seus liderados que a esta altura está 
se esforçando ao máximo para não perder alguns 
jogadores e nem o técnico Canindé, afinal o segun-
do semestre da Raposa é sombrio e só consegue 
calendário se voltar a ser campeão paraibano como 
fez em 2012. Simões sabe que os jogadores estão 
supervalorizados e que o assédio já vem desde que 
eliminou o Fortaleza  no Amigão. Não vai ser fácil.

Tarefa difícil

Campinense é o 
melhor do Nordeste
Não há como questionar o título  conquistado pelo 

Campinense no último domingo, inédito, e o primeiro de 
um clube paraibano com a chancela da CBF. A Paraíba 
se vestiu de vermelho e preto como as cores de sua 
bandeira e mostrou como se faz uma grande festa do 
futebol. Quem esteve no Amigão ficou arrepiado com a 
performance da torcida raposeira e a execução do Hino 
Nacional pela Orquestra Sanfônica antes do início da 
partida.

E teve torcedores ilustres como o governador 
Ricardo Coutinho, o vice-governador Rômulo Gouveia, 
o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, os 
secretários Ricardo Barbosa, Tibério Limeira e Estela 
Bezerra, a presidente da Federação, Rosilene Gomes, 
o diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, e o 
vice-presidente da CBF para o Nordeste, Marcos Fer-
reira, testemunhas de um espetáculo ímpar.

Se nas arquibancadas foi uma festa, no campo de 
jogo não podia ser diferente. O Campinense foi o senhor 
das ações. Se impôs do começo ao fim diante de uma 
adversário valoroso que até pregou alguns sustos, mas 
foi incapaz de furar a defesa rubro-negra que não levou 
um gol em jogos realizados no Amigão e foram seis. 

Se a defesa novamente encantou, os outros 
setores não foram diferentes, numa sintonia perfeita 
entre meio campo e ataque com destaques para Bis-
marck e Dedé, os dois melhores em campo, o que não 
significa dizer que os demais foram inferiores. Negativo. 
O conjunto desse competente técnico Oliveira Canindé 
funcionou muito bem e mostrou também que o banco 
tem qualidades depois das saídas de Bismarck e Panda. 
Até melhorou, obviamente depois da expulsão do za-
gueiro Fabiano. Os gols de Jeferson e Ricardo foram bem 
trabalhados, dignos de um campeão.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Mais uma vez a Rádio 
Tabajara deu outro show 
de transmissão, levando ao 
torcedor todas as informa-
ções e em tempo real. De 
parabéns a Duda Santos e a 
equipe esportiva comandada 
por Stefano Wanderley.

Show da Tabajara

Ele já faleceu e novamente foi lembrado ontem por outro 
torcedor raposeiro, o nosso querido Edmilson. O saudoso 
Ari Raposão criou o bordão: respeitem a Raposa mundiça! 
Ele certamente está saltitando no andar de cima com o 
seu amado Campinense, o melhor do Nordeste.

O vice-presidente da CBF 
para a região do Nordeste, 
Marcos Ferreira, prestigiou 
a final da Copa do Nordes-
te e fez rasgados elogios 
ao Campinense e sua 
torcida, além da presidente 
da FPF, Rosilene Gomes.

Festa bonita

Ari Raposão

O diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, foi co-
nhecer o campo do Treze, o presidente Vargas, e gostou 
do que viu diante das reformas introduzidas. O palco 
pode sediar o jogo CSP x Coritiba, dia 4 de abril, pela 
Copa do Brasil. Esta semana a CBF deve se pronunciar.

Visita de cortesia

Paraibano fala em 
evolução após disputa 
de torneio em Portugal

O paraibano Delan Mon-
te ficou com a 5ª colocação 
na categoria -100kg nesse 
último final de semana, 16 
e 17 de março, onde parti-
cipou da Taça da Europa de 
Juniores 2013. A competição 
aconteceu no Pavilhão Mul-
tidesportos Dr. Mário Mexia, 
em Coimbra, que nesta cate-
goria reuniu 10 atletas.

A Taça Europa contou 
com 381 atletas de 15 paí-
ses, sendo 35 do Brasil em 
todas as suas categorias. 
Junto com Delan Monte, na 
Categoria -100kg, o Brasil 
ficou ainda com a terceira 
colocação, com o brasileiro 
Gabriel Souza que chegou e 
enfrentar e vencer o parai-
bano Delan Monte. “Ele é o 
principal adversário de De-
lan Monte e assim vai ser até 
os dois se aposentarem”, dis-
se o presidente da Federação 
Paraibana de Judô, Adjailson 
Coutinho.

Logo após o resultado o 
paraibano publicou, em sua 
rede social, a notícia de que 
havia conquistado o 5º lugar 
na competição e agradeceu 
o apoio de todos. “Agradeço 
a Deus pela competição de 
hoje, fiquei em 5º lugar no 
Europeu. Estou feliz pela mi-
nha evolução e desculpa a to-
dos que confiaram em mim. 
Hoje não deu, mas ainda vou 
dar muito orgulho a vocês. 
Obrigado Jesus por cuidar 
de mim e por me dar forças 
pra nunca desistir. Semana 
que vem na Alemanha vamos 
com tudo”, disse ele.

O Brasil levou o ouro 
com Gabriel Silva (55kg/
MG), Gabriela Chibana 
(48kg/SP), Nícolas Santos 
(60kg/SP), Flávia Gomes 
(57kg/SP), Gustavo As-
sis (81kg/MG), Ruan Sil-
va (+100kg/RJ) e Camila 
Nogueira (+78kg/MS). As 
pratas vieram com Vitor 
Torrente (55kg/SP), Tawa-
ny Silva (44kg/SP), Victor 

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

Os semifinalistas da Copa 
Verão de Beach Soccer 2013 
foram revelados, no último sá-
bado (16), com a 3ª rodada da 
competição. Para esta penúl-
tima fase, seguem as equipes 
do Palmeiras, Gama Menino, 
a Seleção de Mamanguape e o 
Bairro 13 de Jacarú que vão se 
enfrentar no próximo final de 
semana.

Com as disputas sempre 
realizadas no sábado e domin-
go, a Copa Verão desse final de 
semana teve em sua 3ª rodada 
a realização das partidas du-
rante o sábado. O Palmeiras 
enfrentou a Palhoça Marisol e 
venceu por 1x0. De acordo com 
o técnico da equipe vencedora, 
Gildásio Mendes, a partida foi 
bastante disputada. “Tivemos 
um placar magro e o único gol 
da partida saiu aos 10 minutos 
do final da partida”, disse ele.

No outro confronto, a 
equipe do Servicar vinha ga-

nhando do Gama por 2x1, 
até que foi surpreendido com 
Gama Menino Jesus que ven-
ceu de virada por 3x2. Já o Bair-
ro 13 perdeu para a Seleção de 
Mamanguape por 3x5. Segun-
do o jogador do Bairro 13, Die-
guinho, a partida foi bastante 
disputada e mesmo com a der-
rota a equipe garantiu vaga na 
semifinal. Fechando a rodada, a 
equipe de Pitimbu venceu por 
7x2 o Vitória, que sem reserva 
viu seus jogadores cansarem 
no decorrer da partida, mas 
nenhuma das duas equipes 
conseguiu garantir vaga para 
as semifinais.

No próximo final de sema-
na, com dias e horários ainda a 
serem definidos, vão se enfren-
tar Palmeira x Mamanguape e 
Gama x Bairro 13. Os campeões 
desta disputa vão se enfrentar 
na grande final, onde vamos 
conhecer o campeão da Copa 
Verão de Beach Soccer 2013. 

Copa Verão já tem os 
clubes semifinalistas

BEACH SOCCER

Assim como no treino 
classificatório, a segunda 
etapa do Campeonato 2013 
da Stock Car teve os líderes 
andando muito próximos 
durante toda as 25 voltas. 
A vitória em Curitiba ficou 
com Daniel Serra. O parai-
bano Valdeno Brito cruzou a 
linha de chegada em quarto, 
seis segundos depois do ven-
cedor. O resultado garantiu 
também a quarta colocação 
no campeonato para Valde-
no.

Quatro pontos separam 
Valdeno do líder do cam-
peonato, Daniel Serra. “Foi 
uma prova bastante dispu-
tada, com todos os pilotos 
da frente virando voltas 
rápidas e com uma estra-
tégia de reabastecimento 
parecida. Por isso, fico fe-
liz de fazer muitos pontos 
hoje e seguir na disputa 

da liderança. O campeona-
to ainda está começando, 
mas na Stock Car o nível de 
competitividade é muito 
alto e é preciso estar bem 
na disputa pelo título des-
de as primeiras provas para 
chegar na final com chance 
de ser campeão”, comenta 
Valdeno, que entrou no box 
na mesma volta que Daniel 
Serra e Ricardo Maurício. 

O piloto da Shell Racing 
enfrentou problemas de co-
municação com a equipe, pois 
ficou sem rádio até o final da 
prova. “Além deste problema 
do rádio, corri boa parte da 
prova com o para-brisa sujo 
com lama que foi espirrada 
de um carro que vinha logo 
à minha frente. A visibilida-
de ficou prejudicada e quase 
escapei da pista em duas oca-
siões”, finalizou o piloto do 
carro 77.

Valdeno fica em 4o na 
prova e no Campeonato

STOCK CAR

Silva (+100kg/SP) e Isteli-
na Silva (+78kg/MG) e os 
bronzes com Jéssica Pereira 
(52kg/RJ), Gabriel Pinheiro 
(66kg/PE), Camila Barreto 
(57kg/RS), Thiago Chiodi 
(81kg/SP), Henrique Silva 
(90kg/SP), Samanta Soares 
(78kg/SP) e Gabriel Souza 
(100kg/SP).

No site da Confederação 
Brasileira de Judô, o chefe 
da delegação na competi-
ção portuguesa, Edmilson 
Leite disse que “o desem-
penho brasileiro foi muito 

bom em uma competição de 
nível bastante alto, com for-
tes representantes do judô 
europeu como Holanda e 
Portugal. Não só lideramos 
o quadro geral, como fica-
mos em primeiro também no 
masculino e no feminino o 
que mostra que o desempe-
nho foi bastante equilibrado 
também entre os gêneros”

Entre os países partici-
pantes o Brasil ficou com o 
primeiro lugar no quadro ge-
ral de medalhas, ao todo 23 
medalhas, sendo 7 ouros, 4 

pratas, 7 bronzes e mais 5 no 
quinto lugar. Na sequência 
vem Holanda com 12 meda-
lhas e mesmo com mais me-
dalhas, mas com menor pon-
tuação, ficou o Canadá com a 
terceira colocação no quadro 
de medalhas. 

A Taça da Europa contou 
com atletas da seleção nacio-
nal convocada para o Estágio 
Internacional Sub-21, que 
após passar pela cidade de 
Coimbra, em Portugal, segue 
agora para Bremen, na Ale-
manha.

O paraibano Delan Monte participou com bom desempenho da Taça da Europa de Juniores em Portugal
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Dirigentes valorizam a conquista
COPA DO NORDESTE

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de março de 2013

Ariano Wanderley diz que 
vencer o Campinense 
será o maior desafio

O título da Copa Nordes-
te, conquistado brilhantemen-
te pelo Campinense no último 
domingo, ao vencer o ASA por 
2 a 0 no Amigão,  foi o tema 
principal ontem das conver-
sas sobre futebol na Paraíba. 
Torcedores e dirigentes não só 
do rubro-negro, mas também 
dos adversários, não poupa-
ram elogios ao time comanda-
do por Oliveira Canindé, que 
foi campeão sem perder, nem 
tomar nenhum gol, quando jo-
gou em Campina Grande.

O vice-presidente de fute-
bol do Botafogo, Ariano Wan-
derley, disse ontem que a con-
quista da Raposa foi muito boa 
para a Paraíba. "Mexeu com 
os brios do torcedor paraiba-
no, que estava precisando de 
uma conquista dessa. Além do 
mais, trouxe motivação para o 
nosso campeonato, porque o 
Campinense se tornou o favo-
rito e o time a ser batido. Ven-
cer o campeão do Nordeste 
terá um gostinho especial. Eu, 
em nome do Botafogo, dou o 
parabéns ao rubro-negro".

Quem também não pou-
pou elogios ao Campinense 
foi o presidente do Auto Es-
porte, líder do segundo turno 
do Campeonato Paraibano, 
Manoel Demócrito. "Foi uma 
conquista de grande relevân-
cia para o futebol da Paraíba 
e certamente vai contribuir 
para alavancar o nosso fute-
bol. É como uma locomotiva 
que pode puxar os outros va-
gões. Foi um título justo, me-
recido e nós que fazemos o 
Auto Esporte parabenizamos 
os torcedores, dirigentes, jo-
gadores e comissão técnica 
pela brilhante campanha na 
competição", disse.

A façanha do Campinense 
não mexeu apenas com a tor-
cida rubro-negra em Campina 
Grande. Até os rivais do Treze 
se renderam a força da Rapo-
sa e parabenizaram os rapo-
zeiros. "Como adversário não 
tenho muito o que dizer, nem 
gosto do Campinense, mas te-
nho que reconhecer o mérito 
do adversário, parabenizar a 
todos que fazem o clube e di-
zer que foi muito bom para a 
Paraíba", disse o presidente do 
Treze, Eduardo Medeiros.

A conquista do Campi-
nense também foi um dos as-
suntos mais discutidos ontem 
no Sertão da Paraíba. O presi-
dente do Atlético de Cajazei-
ras fez questão de parabeni-
zar a equipe rubro-negra, mas 
aproveitou o momento para 
fazer um desabafo. " O Campi-
nense representou muito bem 
o nosso Estado e está de para-
béns. O clube teve o apoio do 
Governo do Estado, da Prefei-
tura de Campina Grande e da 
Federação Paraibana de Fu-
tebol, e isto foi fundamental. 
Infelizmente isto não acontece 
aqui no Sertão, por isto nunca 
um clube sertanejo vai repre-
sentar bem a Paraíba, em uma 
competição regional ou na-
cional. Nem o Governo ajuda, 
nem a Prefeitura Municipal e 
tão pouco a FPF. Só ganhamos 
alguma coisa em nível estadu-
al, quando a Federação come-
te algum descuido, o resto é 
sofrimento com a seca e sem 
dinheiro para fazer bons ti-
mes. De Campina Grande para 
lá, todo mundo ajuda", desa-
bafou o presidente.

A presidente da FPF, Ro-
silene Gomes, diz que o feito 
do Campinense é a maior con-
quista do futebol da Paraíba e 
que todos estão de parabéns.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A conquista da Copa do Nordeste pelo Campinense no último domingo no Estádio Amigão continua repercutindo entre torcedores e dirigentes do futebol paraibano

O Auto Esporte vem se firman-
do como o melhor time do Cam-
peonato Paraibano neste segundo 
turno. Depois de uma campanha 
ruim na primeira fase, quando bri-
gou para não ser rebaixado, o Al-
virrubro vem sendo a grande sen-
sação da competição. Em três jogos 
disputados na segunda fase, o Auto 
Esporte ganhou os três, com cem 
por cento de aproveitamento e a 
liderança isolada. A última vítima 
do Clube do Povo foi o Atlético de 
Cajazeiras, no último domingo no 
Estádio da Graça, em João Pessoa, 

pela terceira rodada. O Alvirrubro 
venceu por 2 a 1, com gols do es-
treante Samir e Alisson, com André 
Batata marcando para o time ser-
tanejo.

Com esta vitória, o Auto Espor-
te passou a somar 9 pontos e está na 
primeira colocação do campeonato. 
O Atlético, com a derrota, ficou na 
terceira posição, com 3 pontos. Na 
próxima rodada, o Auto Esporte 
enfrentará o Botafogo, no clássico 
de domingo, provavelmente no Al-
meidão, que poderá ser liberado. 
Já o Atlético jogará com o Campi-

nense, na próxima quinta-feira, no 
Perpetão, em Cajazeiras. A partida 
foi adiada da primeira rodada, por 
causa da participação da Raposa na 
Copa do Nordeste.

Nacional  afunda o Galo
Em Patos, o Nacional se recu-

perou da derrota na estreia para 
o Sousa em grande estilo, ao ven-
cer o Treze, no Estádio José Ca-
valcante, por 2 a 1, de virada. Os 
gols do Canário do Sertão foram 
marcados por Eduardo Recife, en-
quanto que Daniel Costa fez o gol 

de honra do Galo. Com este resul-
tado, o Nacional é agora o quarto 
colocado do segundo turno, com 
3 pontos. Já o Treze segue decep-
cionando e é o lanterna da com-
petição com nenhum ponto, em 3 
jogos disputados.

Na próxima rodada, o Nacio-
nal irá a João Pessoa enfrentar o 
CSP, segunda-feira, no Estádio da 
Graça. Já o Galo vai encarar o clás-
sico contra o Campinense, campeão 
da Copa do Nordeste, no próximo 
domingo, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande.

Auto Esporte segue líder e com 100% de aproveitamento
CAMPEONATO PARAIBANO

Presidente fala em nova era com o técnico Vica
"O Treze começa uma 

nova era a partir de hoje, com 
a chegada do técnico Vica e 
as contratações que iremos 
fazer". Isto foi o que garantiu 
ontem o presidente do Treze, 
Eduardo Medeiros, ao comen-
tar a atual crise que atravessa 
o Galo, que vem de três der-
rotas consecutivas no Cam-
peonato Paraibano e está na 
lanterna da segunda fase.

O novo técnico José Luiz 
Mauro (Vica), natural de Ara-
raquara-SP, se apresentou ofi-
cialmente ontem à tarde no 
Presidente Vargas. Ele já as-
sistiu ao jogo do Treze contra 
o Nacional de Patos e a exem-
plo do presidente Eduardo 
Medeiros, acha que o time 
tem algumas carências em 
determinadas posições. O clu-
be deverá contratar nos pró-
ximos dias dois laterais, um 
meio-campo e um atacante.

Quando jogador, Vica foi 
um zagueiro muito respeita-
do por onde passou. Jogou no 
exterior, no Fluminense-RJ, 
Atlético Paranaense, Paraná, 
Coritiba, entre outros clubes. 
Como técnico, recentemente 
estava no Fortaleza-CE, onde 
ficou, em 2012, invicto por 17 
jogos – cinco meses e 19 dias. 

MUDANÇA NO TREZE

FO
TO

S:
 S

al
es

 N
as

ci
m

en
to

FOTO:  Francisco França/Secom-PB

O Treze saiu na frente, 
mas o Nacional virou no 

José Cavalcante. Vica, no 
detalhe, assistiu ao jogo

Já treinou outros clubes de 
expressão do futebol brasilei-
ro, a exemplo de ASA-AL, San-
to André-SP, São Caetano-SP, 
Goiás-GO e Atlético-GO.

Segundo Eduardo Me-
deiros, a torcida verá um 
novo Treze a partir de ago-
ra. "Desde que assumi tenho 
visto as carências do time, 
mas infelizmente por ques-
tões financeiras e contábeis 
não poderia fazer as contra-
tações necessárias. Agora 
vai começar a minha admi-
nistração no Galo, e vou co-
locar em prática tudo aquilo 
que desejo para o clube nos 
próximos dois anos", disse o 
presidente.

O dirigente garantiu 
ainda que apesar da maioria 
dos bons jogadores estar em-
pregado, o clube só vai con-
tratar atletas de alto nível. 
"Não vamos cometer os mes-
mos erros da administração 
passada. Não temos pressa, 
vamos nos reunir e definir 
por nomes que venham para 
tornar o time muito mais for-
te. Já tem muitos jogadores 
bons de clubes que não vão 
jogar no segundo semestre 
se oferecendo para jogar no 
Treze", concluiu.
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NACIONAL
& Mundo

Ele vai substituir Dorival 
Júnior e assinou contrato 
até dezembro de 2014

Jorginho é apresentado no Fla
NOVO TÉCNICO

Depois de ser anuncia-
do no fim da noite do último 
domingo, o técnico Jorginho 
foi apresentado ontem, na 
Gávea, como novo técnico 
do Flamengo. Ele chega para 
substituir Dorival Júnior, 
demitido depois da derro-
ta para o Resende por 3 a 2 
na estreia da equipe na Taça 
Rio e não aceitar a proposta 
de redução salarial proposto 
pela diretoria.

Sorridente, ao lado do 
diretor executivo Paulo Pe-
laipe e do vice de futebol 
Wallim Vasconcellos, Jorgi-
nho se disse preparado para 
o desafio e se mostrou muito 
feliz em voltar ao Flamengo, 
onde atuou como jogador 
entre 1984 e 1989. Ele assi-
nou contrato até dezembro 
de 2014.

“Esse clube é um grande 
vencedor, eu sou vencedor e 
vim para cá porque quero ser 
um grande vencedor. Quero 
agradecer a todos aqui, dizer 
da minha satisfação de es-
tar retornando ao Flamengo, 
onde me tornei campeão bra-
sileiro, carioca, e estive ao lado 
de Zico. Ele me ajudou muito 
nesse período aqui no clube, é 
uma alegria grande, um novo 
desafio”, disse Jorginho, que 
já treinou Goiás, Figueirense e 
Kashima Antlers e foi auxiliar 
na Seleção Brasileira.

Jorginho citou que o 
Flamengo passa por um mo-
mento de transição, elogiou 
a política de pés no chão da 
nova diretoria e explicou 
porque recusou treinar o Ru-
bro-Negro em 2009 e 2012:

“Isso deixo por conta do 
Paulo, temos alguns nomes 
para a preparação física, mas 
isso é uma coisa do clube, 
pois tem o interesse em con-
tratar um grupo permanen-
te. Temos bons profissionais 
dentro do clube e vamos ana-
lisar cada um”, disse.

Já acostumado com a 
pressão vinda das arqui-
bancadas, o novo treinador 
rubro-negro garante que as 
passagens pela Seleção Bra-
sileira e  Figueirense o fize-
ram amadurecer mais para 
assumir o Fla.

“A Seleção é algo ao ex-
tremo em relação a pressão, 
assim são os grandes clubes, 

e conheço bem isso. No Fla-
mengo não é fácil. Esse perío-
do de Seleção e o Figueirense 
mostraram como trabalhar 
com isso. Hoje estou muito 
mais maduro do que a épo-
ca de Figueirense, América, 
Goiás e acredito que estou 
muito mais preparado para 
assumir o Flamengo.

O vice-presidente de fu-
tebol Wallim Vasconcellos deu 
as boas vindas a Jorginho e Aíl-
ton, exaltando o passado ru-
bro-negro da dupla, e aprovei-
tou para agradecer o trabalho 
de Dorival, demitido depois 
de não aceitar uma proposta 
de redução salarial - o técnico 
ganhava cerca de R$ 750 mil 

mensais no Rubro-Negro.
“Fica o agradecimento 

ao Dorival pelo serviço pres-
tado ao Flamengo, ele aju-
dou o time nesse período. 
Não houve intransigência, 
e sim uma negociação, ele 
foi flexível, mas não conse-
guimos chegar ao patamar 
que o Flamengo pode se 
comprometer. A questão das 
derrotas não foi a razão. É 
contra nossa filosofia tirar 
treinador por causa de uma 
derrota. Agora temos a feli-
cidade de contar com Jorgi-
nho e Aílton, estamos felizes 
de trazer de volta ao Fla-
mengo dois grandes ídolos e 
temos certeza de que serão 

bem sucedidos dentro de 
campo”, afirmou o dirigente.

Jorginho chega com aval 
de Zico, que faz parte do con-
selho gestor do futebol e é 
consultado sobre decisões im-
portantes da pasta. Durante a 
última semana, Jorginho foi 
procurado por clubes brasi-
leiros, entre eles o Criciúma, 
que estava disposto a pagar 
um salário de R$ 150 mil. Um 
outro grande do futebol nacio-
nal também apresentou uma 
oferta ao treinador. Desem-
pregado desde o fim do ano 
passado, Jorginho aproveitou 
o período para fazer um inter-
câmbio nos espanhóis Barce-
lona e Real Madrid.

“A grande mudança é 
que eu estava livre, sem com-
promisso. Em 2009 estava na 
Seleção e decidi que seria im-
possível assumir o Flamengo 
e estar na Seleção. Era invi-
ável, naquela oportunidade 
tive a chance, mas não deu. 
No ano passado tinha um 
compromisso com o Kashi-
ma até dezembro”, lembrou 
o novo treinador, que mes-
mo desempregado no início 
do ano, não ficou parado es-
perando uma oportunidade 
para treinar um clube.

“Passei alguns dias no 
Real Madrid e, principal-
mente, Barcelona. Vi muitas 
coisas interessantes. Não é 
questão de um sistema tático 
definido, é uma filosofia de 
trabalho bem definida des-
de o garoto com oito anos 
até chegar ao profissional. É 
algo extremamente positi-
vo, há uma proximidade en-
tre todas as categorias. Não 
adianta o treinador pensar 
só no profissional, pois todo 
trabalho deve ser feito para 
o clube, para o futuro do 
clube. A filosofia do clube é 
importante e quem sabe se 
conseguirmos implantar isso 
no futuro seria importante. 
O mesmo pensamento dos 
garotos até os profissionais”, 
ressaltou.

Jorginho chega acompa-
nhado de Aílton Ferraz, tam-
bém ex-jogador do Flamengo, 
que será seu auxiliar-técnico. 
Ele já comandou o primeiro 
treino ontem à tarde, no Ni-
nho do Urubu, e estreia no 
Carioca no próximo sábado, 
contra o Boavista, no Enge-
nhão. Ainda sem uma comis-
são técnica definida, o novo 
treinador deixou o assunto 
com Paulo Pelaipe.

A revista francesa France Football di-
vulgou um novo ranking dos jogadores 
de futebol mais bem pagos do mundo. 
A grande novidade da lista é a volta de 
David Beckham à liderança, que foi ocu-
pada pelo argentino Lionel Messi nos 
últimos três anos. O brasileiro mais bem 
colocado é Neymar, que aparece na quin-
ta posição.

Contratado pelo Paris Saint-Germain 
no início deste ano, Beckham doa os sa-
lários que recebe do time francês para 
instituições de caridade. Mesmo assim, 
o inglês ganha, segundo os cálculos da 
publicação, 36 milhões de euros (R$ 92,5 
milhões) por ano. É a primeira vez que 
um atleta atinge este valor desde que a 
revista passou a fazer o levantamento.

Beckham é seguido de perto por 
Messi, que ganha 35 milhões de euros 
(R$ 90 milhões) por ano. O terceiro co-
locado é o português Cristiano Ronaldo, 
do Real Madrid, que fatura 30 milhões 
de euros (R$ 77,1 milhões).

O camaronês Samuel Eto’o, do Anzhi 
Makhachkala, da Rússia, ocupa a quarta 
posição, com 24 milhões de euros (R$ 
61,7 milhões). Neymar, o quinto, recebe 
20 milhões de euros (R$ 51,4 milhões).

Em 2003, quando atingiu pela pri-
meira vez o ranking publicado pela re-
vista, Beckham ganhava “apenas” 15 
milhões de euros (R$ 38,5 milhões), me-
nos da metade do que embolsa atual-
mente. Segundo a revista, somente 9% 
do faturamento de Beckham provêm dos 
salários recebidos   a maior parte vem da 
publicidade.

Já Messi tem uma renda mais equili-
brada: recebe 12,5 milhões de euros (R$ 
32,2 milhões) de salários, meio milhão 
em prêmios e o restante com publicida-
de. Ainda de acordo com a publicação, 

Neymar é 5º em ranking dos 
mais bem pagos do mundo  

Neymar ganha 7 milhões de euros (R$ 18 
milhões) de salários do Santos - boa par-
te do restante do que ele fatura vem de 
seus 11 patrocinadores pessoais. 

A lista da “France Football”, que 
será publicada hoje, marca um aumento 
dos salários dos jogadores e a alta dos pa-
íses emergentes. Os 20 mais bem pagos 
do mundo acumularam 368,6 milhões 
de euros, 5,52% a mais que em 2012, um 
novo recorde. 

Na lista, aparecem quatro atletas de 
ligas emergentes. Além dos já citados 
Eto’o e Neymar, o marfinense Didier Dro-
gba, do turco Galatasaray, e o argentino 
Dario Conca, do chinês Guangzhou Ever-
grande, estão na lista - o atacante africa-
no é o 17º (R$ 32,4 milhões) e o armador, 
ex-Flu, é o 19º (R$ 31,1 milhões)

Neymar fatura R$ 18 milhões por ano

Jorginho se disse preparado para o desafio e se mostrou muito feliz em voltar ao Flamengo, onde atuou como jogador entre 1984 e 1989

O meia Kaká está confian-
te em aproveitar a nova opor-
tunidade recebida na Seleção 
Brasileira, desta vez por obra 
de um treinador que o conhe-
ce bem: Luiz Felipe Scolari. Ele 
sabe que será um dos jogado-
res mais observados nos amis-
tosos contra Itália, na próxima 
quinta-feira, em Genebra, e 
Rússia, no dia 25, em Londres, 
para garantir um lugar no gru-
po que disputará a Copa das 
Confederações, em junho.

“O tempo é curto, mas 
vou fazer de tudo para garan-
tir meu espaço”, disse ontem, 
em Genebra. O meia que atu-
almente está no Real Madrid 
é, dos jogadores convocados 
para esses dois amistosos, o 
que tem mais participações na 
seleção. Foram 87 convocações 
e 87 partidas. Esteve na Copa 
de 2002, levado por Felipão, e 
na de 2006, quando fez parte 
da equipe treinada por Carlos 
Alberto Parreira, atual coorde-
nador técnico da equipe.

Kaká, no entanto, não con-
sidera o fato de ser conhecido 
como um trunfo diante da con-
corrência. Para ele, o que vai 
garantir um lugar entre os que 
participarão da Copa das Con-
federações é o desempenho 
nos treinamentos e jogos. So-
bre o reencontro com Felipão, 
o atleta lembrou que faz tempo 
que não encontra com o treina-
dor. “Vai ser legal voltar a tra-
balhar com ele e espero que a 
gente chegue juntos até a Copa 
(do Mundo de 2014)”, disse o 
jogador.

Os jogadores e a comissão 
técnica da seleção chegaram 
aos poucos no hotel em que a 
equipe ficará concentrada em 
Genebra. Alguns jogadores, 
como Neymar, reclamaram do 
frio. Nevou na manhã de ontem 
em Genebra e a temperatura 
estava bem baixa.

O lateral-direito Daniel Al-
ves “causou” na apresentação. 
Com cabelo ralo descolorido, 
camisa rosa bastante chama-
tiva e um óculos estiloso, cha-
mou a atenção. Ele disse que 
estava pagando uma promessa 
feita aos amigos - a de adotar o 
visual com o qual se apresen-
tou caso o Barcelona superasse 
o Milan e seguisse em frente na 
Liga dos Campeões, o que aca-
bou acontecendo, pois o clube 
avançou às quartas de final 
após aplicar uma goleada por 4 
a 0 sobre o rival. A seleção fará 
dois treinos antes da partida 
contra a Itália. O primeiro será 
hoje, às 15 horas locais, 11 ho-
ras de Brasília.

Kaká promete “fazer 
de tudo” pela seleção

Kleina prevê 
Palmeiras melhor 
na Série B do 
Brasileirão 2013

Apesar da pressão pelo 
desempenho da equipe no 
Campeonato Paulista e na 
Copa Libertadores, o principal 
objetivo do Palmeiras na tem-
porada é voltar para a Série 
A do Campeonato Brasileiro. 
Por isso, a diretoria e o técni-
co Gilson Kleina tentam mini-
mizar o clima pesado de mo-
mento e a situação da equipe, 
que voltou a ser vaiada após 
o empate por 1 a 1 com o São 
Caetano, no último domingo, 
no Anacleto Campanella.

Para Kleina, o time pal-
meirense ainda vai dar ale-
grias para a torcida, mas pede 
paciência, já que a cada dia 
chegam mais reforços. “Temos 
que pensar que temos jogado-
res com menos de um mês de 
clube, outros que estão retor-
nando de lesão e alguns que 
não podem disputar a Liber-
tadores. E alguns jogadores 
nem estrearam ainda. Tenho 
certeza de que estaremos em 
um patamar muito maior para 
a Série B”, projetou.

E para o jogo contra o Bo-
tafogo, amanhã no Pacaembu, 
pela 13ª rodada do Campeo-
nato Paulista, o treinador não 
poderá contar com o zagueiro 
Maurício Ramos, suspenso 
pelo terceiro cartão amarelo. 
Com o desfalque, a tendência 
é Kleina recuar Vilson para a 
zaga.

FOTOS: Divulgação

Ele sabe que 
será um dos 
jogadores mais 
observados 
nos amistosos 
contra Itália 
e a Rússia
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Governador entrega 410 casas do 
programa Pró-Moradia na capital

Habitação com habi-
tabilidade. Foi com essas 
palavras que o governador 
Ricardo Vieira Coutinho, 
abriu o seu discurso na so-
lenidade de entrega  na tar-
de de ontem, das 410 casas 
do programa Pró-Moradia, 
construídas no conjunto Co-
linas do Sul, em João Pessoa. 
A solenidade teve início às 
17h, próximo da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental 
e Médio Linduarte Noronha.

Conforme o governador 
Ricardo Coutinho o seu go-
verno é diferente de muitos 
outros, pois está devolven-
do os recursos arrecadados 
com impostos em benefícios 
para a população menos fa-
vorecida com construções 
de várias casas em todo Es-
tado, além de investimentos 
na saúde, creche, estradas, 
escolas, hospitais, segurança 
pública e no bem-estar de 
toda a população paraibana. 

Segundo o chefe do Exe-
cutivo paraibano, todas as 
casas foram entregues aos 
seus proprietários sem ne-
nhum custo financeiro para 
as famílias, beneficiando cer-
ca de 1.600 pessoas carentes 
do município que não pos-
suíam moradia própria.

Em seu pronunciamento 
o governador Ricardo Cou-
tinho ainda afirmou que o 
Governo do Estado vem in-
vestindo em obras estrutu-
rantes em todas as regiões 
durante este dois anos e seu 
governo, mas muito mais ire-
mos fazer até o final de 2014

Das 410 casas, 340 fo-
ram construídas em estrutura 
convencional, 52 são adapta-
das para idosos e mais 18 são 
para portadores de necessi-
dades especiais. Cada unida-

Governador disse que ini-
ciativa devolve os recursos 
arrecadados com impostos

A Corregedoria do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) começou, ontem, 
a correição nas unidades do MPF na 
Paraíba. Os trabalhos seguem até 22 
de março de 2013 e passarão por João 
Pessoa, Campina Grande e Sousa. 

O objetivo da correição é verificar 
a regularidade do serviço, eficiência 
e  pontualidade dos membros do Mi-
nistério Público Federal (procuradores 
da República) no exercício de suas fun-
ções, o cumprimento das obrigações 
legais (artigo 236 da Lei Complemen-
tar 75/93), bem como levantar as difi-
culdades e necessidades da unidade, 
com finalidade de apresentar suges-
tões a serem encaminhadas aos Ór-
gãos Superiores do Ministério Público 
Federal.

A comissão de correição, designa-
da pela Portaria nº 9, de 17 de feverei-
ro de 2012, é composta pelo subprocu-
rador-geral da República Edilson Alves 
de França, procurador regional da Re-
pública  Fábio George Cruz da Nóbre-

ga e procurador regional da República 
Uairandyr Tenório de Oliveira.

Atendimento ao público
Ontem a comissão correicionou a 

unidade da capital, estando à disposi-
ção da população das 16h30 às 18h30 
para atendimento ao público. Ama-
nhã, o atendimento será realizado na 
Procuradoria da República em Campina 
Grande, das 15h30 às 17h30. O endere-
ço é Rua Capitão João Alves de Lira, nº 
864, Prata - Campina Grande (PB). 

Na quinta-feira (21), o atendimento 
será na Procuradoria da República em 
Sousa, das 16h30 às 18h30. Endereço: 
Rua Francisco Vieira da Costa, s/n, Bairro 
Maria Raquel Gadelha - Sousa (PB).

Reclamações e críticas
Qualquer cidadão poderá fazer re-

clamações e formular críticas e suges-
tões quanto à atuação dos procuradores 
da República e aos serviços prestados 
pelas três unidades do MPF na Paraíba.

Correição é realizada nas 
unidades do MPF no Estado

cumpRimento dAs obRigAções

São Paulo – Um em cada 
quatro homens, a partir de 50 
anos de idade, atendidos no 
Ambulatório de Urologia do 
Centro de Referência da Saú-
de do Homem, em São Paulo, 
sofre de doença na próstata. 
Um levantamento feito pela 
unidade de saúde, divulgado 
ontem, mostrou que 25% dos 
homens, a partir dessa faixa 
etária, apresentaram um qua-
dro de hiperplasia prostática 
benigna, que provoca um au-
mento da próstata. A partir 
dos 65 anos, o problema che-
ga a atingir 30% dos homens 
e após os 80 anos a taxa de 
incidência da doença é 90%.

“Na verdade, 25% dos 
homens ao redor dos 50 
anos têm hiperplasia benig-
na da próstata com algum 
tipo de repercussão clínica”, 
disse o médico Joaquim de 
Almeida Claro, coordenador 
do centro. Em entrevista, ele 

explicou que a causa da hi-
perplasia ainda é desconhe-
cida. “Ainda não sabemos a 
causa, mas sabemos que ela 
ocorre e está intimamente 
relacionada à idade”.

A próstata, que pesa 
cerca de 20 gramas, é res-
ponsável pela produção do 
esperma. Ao longo dos anos, 
informou o centro, o cresci-
mento da glândula é normal, 
mas quando as células pros-
táticas começam a invadir os 
tecidos vizinhos, a bexiga e 
a uretra ficam comprimidas 
e então aparece um dos pri-
meiros sintomas da doença: a 
dificuldade de urinar.

“A repercussão desse 
crescimento benigno são difi-
culdades para urinar, acordar 
no meio da noite para uri-
nar, o jato da urina começa a 
sair fraco ou fino, e isso tem 
um impacto muito grande na 
qualidade de vida desses pa-
cientes. E com o passar dos 
anos, isso fica mais frequen-
te”, disse o médico.

Crescimento da próstata 
afeta 1 em cada 4 homens

A pARtiR de 50 Anos Novo ministro 
da Agricultura 
vai investir no 
produtor de leite

Brasília – O novo minis-
tro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Antônio 
Andrade, disse que é possível 
expandir a produção agrope-
cuária brasileira de maneira 
sustentável. “O Brasil é um dos 
poucos países onde dá para 
expandir a área plantada e a 
produção de forma sustentá-
vel. Conto com o apoio atuante 
do cooperativismo, da pesqui-
sa e de toda a equipe de ges-
tores e técnicos do Ministério 
da Agricultura”, afirmou. Ele 
recebeu o cargo do ex-minis-
tro Mendes Ribeiro Filho.

O peemedebista foi prefei-
to de Vazante (MG), deputado 
estadual três vezes e está no 
segundo mandato de deputado 
federal. Ao falar de políticas do 
ministério sob sua gestão, An-
tônio Andrade deu destaque 
à cadeia produtiva do leite na 
qual atua como produtor.

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil Mariana Branco

Da Agência Brasil

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

de convencional possui 34,5 
m² sendo composta por sala, 
dois quartos, banheiro e co-
zinha. As unidades adaptadas 
para idosos também possuem 
34,5m², já as casas destinadas 
a portadores de necessidades 
especiais têm 41,5m².

O conjunto habitacional 
é dotado de toda infraestru-
tura básica de rede de abaste-
cimento de água, energia elé-
trica, esgotamento sanitário, 
drenagem e pavimentação 
em paralelepípedo de todas 

as vias do loteamento, além 
de uma escola. Ainda está 
prevista a construção de uma 
creche, uma praça e um posto 
de saúde dentro do conjunto.

Investimentos 
O Governo do Estado in-

vestiu mais de R$ 11 milhões 
no conjunto habitacional, 
sendo R$ 9,6 milhões para a 
construção das casas, R$ 2,3 
milhões para a drenagem e 
pavimentação.

Nos últimos dois anos, 

a Cehap entregou 4.564 uni-
dades habitacionais em toda 
a Paraíba. Outras 7.698 estão 
com obras em andamento e 
para 2013 serão mais 12.631 
entre contratadas e inicia-
das. Os números represen-
tam 24.839 novas moradias 
populares na Paraíba, com 
investimento de mais de 820 
milhões de reais.

Beneficiados
O casal Geraldo e Eliene 

Chagas já com a chave da sua 

casa na mão agradeceu pes-
soalmente ao governador Ri-
cardo Coutinho pelo benefício 
recebido, e afirmou que conse-
guiu o sonho de uma vida que 
é a casa própria e que o chefe 
do Executivo está governando 
para as classes mais pobres da 
população paraibana.

Já Janaina Gomes dos 
Santos, mãe de um garoto de 
nove anos com necessidades 
especiais, visivelmente emo-
cionada agradeceu ao chefe 
do Executivo, pois há mais e 

trinta anos que vivia tentan-
do realizar o sonho da casa 
própria, e só agora no gover-
no de Ricardo seu sonho real-
mente se tornou realidade.

Bênção de Deus. Foi des-
ta forma que Jailson Matias 
agradeceu ao governador Ri-
cardo Coutinho pelo imóvel 
recebido, ressaltando que 
neste governo, pela  primeira 
vez na sua vida, o pobre é tra-
tado como gente utilizando 
os benefícios  oferecidos pelo 
Estado.

Ricardo Coutinho recebe carinho da população que reconhece a iniciativa do atual Governo que já entregou 4.564 unidades habitacionais na Paraíba

FOTO: Marcos Russo
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Responsavel.: CENTRALTRIGO DISTRIBUIDORA DE 
TRIGO
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         17.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014518
Responsavel.: ED CAVALCANTE MATOS
CPF/CNPJ....: 423945624-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            482,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012686
Responsavel.: FUNCIONAL VEICULOS ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ....: 001523520/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            874,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015073
Responsavel.: LUBYANKA ANN FALLAW MARTINS
CPF/CNPJ....: 014749900/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            562,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012939
Responsavel.: TIA NILA DOCES LTDA.
CPF/CNPJ....: 008544652/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.635,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014684
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,  19/03/2013
----------------------------------------

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.: ADRIANA RAME CORREIA MARTINS 
BARBOS
CPF/CNPJ....: 965345244-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            911,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012646
Responsavel.: AGS E JCK CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 014549243/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.142,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015032
Responsavel.: CENTRALTRIGO DISTRIBUIDORA DE 
TRIGO
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.750,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014515
Responsavel.: CENTRAL TRIGO DISTRIBUIDORA 
DE TRIG
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.372,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014693
Responsavel.: CENTRALTRIGO DISTRIBUIDORA DE 
TRIGO
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.750,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014523
Responsavel.: CENTRALTRIGO DISTRIBUIDORA DE 
TRIGO
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.131,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014524
Responsavel.: CENTRALTRIGO DISTRIBUIDORA DE 
TRIGO
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         17.508,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014522
Responsavel.: CENTRALTRIGO DISTRIBUIDORA DE 
TRIGO
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014521
Responsavel.: CENTRALTRIGO DISTRIBUIDORA DE 
TRIGO
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.131,00

João Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 19 de março de 2013Publicidade
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FABIANO NÓBREGA DE PONTES FERREIRA, CNPJ/CPF NO 727.302.344-20, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação, para a 
atividade de: Loteamento Jardins da Serra, com área total de 10,00 ha, com 10 quadras e 285 lotes, 
situado em PARTE DE TERRA SITUADA NO SÍTIO SERRINHA, ZONA URBANA – POCINHOS/
PB. Processo: 2013-001536/TEC/LI-2039.

PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO, CNPJ/CPF 075.369.254-68, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação para a 
atividade de: LOTEAMENTO CIDADE SUL IV- ÁREA 9.397 ha, COM 8 QUADRAS E 271 LOTES – 
situado em GRAMAME - SETOR 58 - JOÃO PESSOA/PB. Processo nO 2013-000663/TEC/LP-1469.

PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO, CNPJ/CPF NO 075.369.254-68, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação, para 
a atividade de: 2º etapa da implantação do Loteamento urbano Novo Bairro, com área total de 
15,00 ha, com 18 quadras e 554 lotes, situado na Zona urbana de Santa Rita/PB. Processo: 2013-
001425/TEC/LI-2029.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
2O AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO NO 001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos interessa-

dos nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no dia 09/04/2013 as 11:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS 
DA FROTA MUNICIPAL. A reunião e ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Juarez Távora, na Rua José Mendonça de Araújo, 171 – Centro – Juarez Távora – 
PB, CEP: 58.387-000.

Juarez Távora, PB – 18 de Março de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO NO 005/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço 
do tipo menor preço, em sessão pública no dia 09/04/2013 as 16:00 horas, tendo como objetivo: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO. A reunião e ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Jua-
rez Távora, na Rua José Mendonça de Araújo, 171 – Centro – Juarez Távora – PB, CEP: 58.387-000.

Juarez Távora, PB – 18 de Março de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL 

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013596
Responsavel.: MARIA GRACAS VIEGAS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 379967464-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            856,04
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013598
Responsavel.: MARIA JOSE FELIX PEREIRA
CPF/CNPJ....: 380175044-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            782,52
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013621
Responsavel.: MARIA JOSE LOPES
CPF/CNPJ....: 660648724-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            432,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013624
Responsavel.: PAULO DE FREITAS PONTES - ME
CPF/CNPJ....: 012618476/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015722
Responsavel.: PEDRO SOARES ROCHA
CPF/CNPJ....: 082301884-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            925,20
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013126
Responsavel.: PEREIRA CALCADOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 008036332/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.488,68
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015418
Responsavel.: POSTO DE COMBUSTIVEIS AC LTDA
CPF/CNPJ....: 004970266/0001-18
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.272,84
Apresentante: IBAMA
Protocolo...: 2013 - 015213
Responsavel.: RAFAELLA F. BEZERRA
CPF/CNPJ....: 075014344-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014506
Responsavel.: RAFAELLA MACEDO PAREDES MOREIR
CPF/CNPJ....: 011715981/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.362,39
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012359
Responsavel.: ROBERTO PEREIRA CABRAL
CPF/CNPJ....: 032299894-81
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            473,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013694
Responsavel.: SANDRA MARIA ANDRADE ALVES
CPF/CNPJ....: 917503184-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            447,84
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013704
Responsavel.: SIMONE PEREIRA DAWSLEY E 
SILVA 0012
CPF/CNPJ....: 014355970/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            368,78
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014303
Responsavel.: W E F AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ....: 013358741/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            299,88
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015788
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida   in-
timacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta     data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos  PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/03/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANDRE RICARDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 773854704-91
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$          1.500,00
Apresentante: FRANCISCO RUFINO SOBRINHO
Protocolo...: 2013 - 012412
Responsavel.: CENTRALTRIGO DISTRIBUIDORA 
DE TRIGO
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.500,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015520
Responsavel.: CENTRALTRIGO DISTRIBUIDORA 
DE TRIGO
CPF/CNPJ....: 010488402/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         17.512,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015521
Responsavel.: ENEROIL EPITACIO PESSOA COM 
COMBUST
CPF/CNPJ....: 008429325/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.473,56
Apresentante: IBAMA
Protocolo...: 2013 - 015211
Responsavel.: FERNANDA OLIVEIRA MOURA
CPF/CNPJ....: 826922464-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            486,20
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012775
Responsavel.: GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ....: 003370096/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            154,20
Apresentante: ANATEL
Protocolo...: 2013 - 015195
Responsavel.: GASP EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ....: 003370096/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.432,08
Apresentante: ANATEL
Protocolo...: 2013 - 015194
Responsavel.: GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ....: 003834342/0001-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            722,49
Apresentante: ANATEL
Protocolo...: 2013 - 015188
Responsavel.: GRANRIO COM DE VEICULOS PECAS 
E SER
CPF/CNPJ....: 002982660/0001-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            279,41
Apresentante: ANATEL
Protocolo...: 2013 - 015185
Responsavel.: INTERMODAL COMERCIO E SERVI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 004972542/0001-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            350,50
Apresentante: INMETRO
Protocolo...: 2013 - 015226
Responsavel.: JOAO PEDRO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 205453204-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            799,88
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013042
Responsavel.: JOESLI SILVA SOARES
CPF/CNPJ....: 035746924-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            716,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013045
Responsavel.: JOSE POSIDONIO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 203873264-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            104,34
Apresentante: ANATEL
Protocolo...: 2013 - 015183
Responsavel.: LUZINETE DE LARCEDA EVANGELISTA
CPF/CNPJ....: 826810234-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015721
Responsavel.: MARIA GRACAS PEREIRA
CPF/CNPJ....: 011723204-11
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            694,72
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
Resultado do julgamento Habilitação

(ADIAMENTO)
Tomada de Preços nO 001/2013

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de CACIMBA DE DENTRO, 
no uso de suas atribuições legais, torna público à população de CACIMBA DE DENTRO e a quem interessar 
possa que abertura das propostas das empresas HABILITADAS ocorreria no dia 21/03/2013 as 11:00 hs, 
ocorrerá dia 28/03/2013 as 14:00, na COPELI. Maiores informações e o DETALHAMENTO dos motivos que 
ensejaram a inabilitação do participante encontram-se na sala da COPELI ou pelo Fone: 083-3379-1045

Cacimba de Dentro, 18 de Março de 2013.
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
Resultado do julgamento Habilitação

ADIAMENTO
Tomada de Preços nO 002/2013

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de CACIMBA DE 
DENTRO, no uso de suas atribuições legais, torna público à população de CACIMBA DE DENTRO e a 
quem interessar possa que abertura das propostas das empresa HABILITADAS, ocorreria no dia 
21/03/2013 as 14:00 hs, ocorrerá dia 28/03/2013 as 16:00. Maiores informações e o DETALHA-
MENTO dos motivos que ensejaram a inabilitação do participante encontram-se na sala da COPELI 
ou pelo Fone: 083-3379-1045

Cacimba de Dentro, 11 de Março de 2013.
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 02/2013

REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO por sua Comissão Permanente de Licitação, 

constituída pela Portaria nº 023/2013, de 02 de janeiro de 2013,  torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar às 09:00 (nove) horas do dia 01 de abril de 2013, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Rua João Ferreira Alves, s/n - Centro - 1º andar  - CEP.: 
58383-000 - Riachão do Poço/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 02/2013 - SRP, sob 
o regime de empreitada por preço unitário, a qual será processada e julgada em conformidade com 
a Lei nº. 10.520/2002, dispositivos da Lei 123/06, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas alterações, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de  
gêneros alimentícios não perecíveis destinados a Merenda Escolar, para atender as necessidades 
da Secretaria de Educação desta edilidade, para o ano letivo de 2013. O Edital e demais informa-
ções poderão ser obtidas no endereço acima, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Riachão do Poço, 18 de março de 2013.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 03/2013

REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO por sua Comissão Permanente de Licitação, 

constituída pela Portaria nº 023/2013, de 02 de janeiro de 2013,  torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar às 14:00 (quatorze) horas do dia 01 de abril de 2013, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua João Ferreira Alves, s/n - Centro - 1º 
andar  - CEP.: 58383-000 - Riachão do Poço/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
03/2013 - SRP, sob o regime de empreitada por preço unitário, a qual será processada e julgada 
em conformidade com a Lei nº. 10.520/2002, dispositivos da Lei 123/06, e subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, tendo como objeto a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de  materiais de limpeza para atender as necessidades desta municipalidade, 
pelo período de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações poderão ser obtidas no endereço 
acima, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Riachão do Poço, 18 de março de 2013.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL NO 009/13

A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento do Pregão Presencial nº 009/13. 
Objetivo: Locação de palcos, equipamentos de som, gerador, estrutura de camarotes, tendas e 
banheiros químicos, destinados aos eventos diversos a serem realizados em praça pública neste 
município. Abertura: às 10:00 horas do dia 19 de março de 2013. Justificativa: razões de interesse 
público. Informações: maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto a CPL, sediada na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1ª andar - Centro - Mamanguape - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos 
dias úteis.

Mamanguape - PB, 18 de março de 2013.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA

Presidente da CPL

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 95 - Centro
Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 531-2015

EDITAL
Responsável: Nielson Toreao Xavier CPF; 
738.565.684-68
Título/Valor-Duplicata-R$ 106,00                     Protestante: 
Marcus Antonio Gouveia Arruda Apresentante: Banco 
do Brasil S/A
Protocolo: 87.266
Responsável: J Ítalo Confec. Ltda
CNPJ: 14.579.770/0001-45
Título/Valor-Duplicata:R$ 198,43
Protestante: Kidy  Birigui Calç. Ind. Com
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 87.162
Responsável: Elisangela dos Santos Costa            CNPJ: 
14.765.510/0001-64                                  Título/Valor: 
Duplicata-R$ 331,65
Protestante: Ramonn José  Acioli
Apresentante: Banco Brasil S/A
Protocolo: 87.196
Responsável: Domingos Clementino de Abreu
CPF: 047.424.684-14
Título/Valor: DM-R$ 124,50
Protestante: Constrular
Apresentante: Banco Bradesco S/A
Protocolo: 87.127
Responsável: Ludmilla Barbosa Cunha
CPF: 024.537.243-12
Titulo/valor/DM: R$ 390,00
Protestante: Maysa Madruga Hardman C.Leite
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 86.773
Responsável: John Weine Ferreira de Sousa
CPF: 033.200.414-79
Titulo/valor/DM/R$ 200,00
Protestante; Maria de Fátima C Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 87.131
Responsável: Edílson Ferreira Nascimento
CPF: 272.112.074-34
Título/valor/DM/R$ 755,43
Protestante: A R Construções e Com
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 86.782
Responsável: Aristenio Marques de Oliveira
CPF: 012.099.364-37
Título/valor;DM;R$ 259,90
Protestante: Incorporadora e Construtora Elo
Apresentante; Banco do Brasil
Protocolo: 87.599
Responsável: Anne Kariny C A Machado
CPF; 717.142.943-15
Título/valor/DM;R$ 669,50
Protestante: Incorporadora e Construtora Elo
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 87.464
Responsável; Izaiane Kelly H Gomes

CPF: 002.751.202-95
Titulo/valor/DM R$ 120,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 87.499
Responsável: Deusdedith Rodrigues de Araújo       CPF: 
05020959000102
Titulo/Valor-Duplicata: 542,20/226,62
Protestante: Ideal Distrib. Peças Veic. Ltda.
Apresentante: Banco do Brasil S/A
Protocolo: 87441/87.245
Responsável: José Valdemir de Souza
CNPJ:04.952.498/0001-43
Título/Valor: Duplicata-R$ 1.564,17/R$ 905,15
Protestante: Ebara Ind. Mec. E Com Ltda
Apresentante:Banco do Brasil S/A
Protocolo: 86.715/86.714
Responsável: Aristenio Marques de Oliveira
CPF: 012.099.364-37
Título/Valor: DM-R$ 260,85
Protestante: Incorp. Construt. Elo Forte
Apresentante: Banco do Brasil S/A
Protocolo: 86.982
Responsável: Lainaiza Serv. Telef. Ltda
CNPJ: 70.093.794/0001-60
Título/Valor: DM-R$ 212,49
Protestante: Editora JI Cart Ltda
Apresentante: Banco do Brasil S/A
Protocolo: 86.987
Responsável: Alex Pereira Silva
CPF: 600.470.593-46
Titulo/valor/DM; R$ 82,49, 82,49
Protestante: Constrular Com
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo:  87.126, 86.659
Responsável: I Ítalo Confecções
CNPJ: 14.579.770/000145
Titulo/valor/DM/R$ 198,43,R$426,06, R$ 252,28
Protestante: Kidy Birigui Calç.
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 87.683,87.453,87.454
Responsável: Zélia Maria A Leite
CPF: 020.662.534-05
Titulo/valor/DM/R$ 96,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 87.232
Responsável: francisca Matildes Lisboa
CPF: 395.140.304-78
Título/valor/DM/R$ 112,00,R$ 57,00,R$ 112,00
Apresentante; Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica 
Protocolo: 87.703,87.507,87.225
Responsável: Eliane de Oliveira Leite
CPF: 570.107.904-00
Titulo/valor/DM/R$ 118,00R$ 118,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 87.707,87.711

Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua  acima citada, no prazo de 03 (três)dias, sob pena de 
serem os referidos títulos  protestados, na forma da Lei
                                                                           
               Cajazeiras – PB, 15 de março de 2013
                     Maria Dolores de Lira de Souza
                               Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO NO 004/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos interessa-

dos nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no dia 09/04/2013 as 14:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA. A reunião e ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, na Rua José Mendonça de Araújo, 171 – 
Centro – Juarez Távora – PB, CEP: 58.387-000.

Juarez Távora, PB – 18 de Março de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

18/03/2013
PROCESSO NO 021/2013

INEXIGIBILIDADE NO 006/2013

INSTRUMENTO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria 
Jurídica Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços ju-
rídicos, defendendo este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da 
máquina administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de SANTA HELENA.
                ANTONIO WILSON LACERDA 
OBJETO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-

ros - Pessoa Física.
VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013.
SIGNATÁRIOS:
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS          - Pela Prefeitura Municipal de SANTA HELENA
ANTONIO WILSON LACERDA                           - Pela CONTRATADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              NO 021/2013
INEXIGIBILIDADE     NO 006/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 
de fevereiro de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 021/2013;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que 
dos autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO NO 021/2013
Objeto: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa.

HOMOLOGAR em favor do Sr. Antonio Wilson Lacerda, brasileira, Bacharel em Direito pela Univer-
sidade Federal de Campina Grande UFCG, portador do CPF: 441.934.084-34, residente à Rua Tab. 
Antonio Holanda nº 197, Centro, Cajazeiras, Paraíba, no valor global R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).           

Fonte de Recursos Próprios do Município.
 
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de SANTA HELENA, Estado da Paraíba, em 18 de março de 2013.

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 001/2013

O Prefeito do município de Alcantil, nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 001/2013, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e expedido em 18 
de fevereiro de 2013, regida pela Lei Federal nº 10.520, e de conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a homologação e adjudicação em favor de: 1. SEVERINO JOSÉ DO 
NASCIMENTO, com o valor da diária de R$ 70,00 (setenta reais); 2. IVANDENILZA VALÉRIA DA 
SILVA, com o valor da diária de R$ 60,00 (sessenta reais; 3. PEDRO GUSTAVO BARBOSA, com o 
valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); 4. MANOEL JOSÉ DOS SANTOS, com 
o valor da diária de R$ 91,00 (noventa e um reais); 5. GIVALDO DA SILVA ALVES, com o valor da 
diária de R$ 70,00 (setenta reais); 6. ANTÔNIO CHAGAS BEZERRA, com o valor da diária de R$ 
80,00 (oitenta reais); 7. LUIZ TRINDADE NETO, com o valor da diária de R$ 91,00 (noventa e um 
reais); 8. GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE, com o valor da diária de 82,00 (oitenta e dois 
reais); 9. ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA, com o valor da diária de R$ 106,00 (cento e seis reais); 
10. JOSÉ ALVES DE SOUZA IRMÃO, com o valor da diária de 116,60 (cento e dezesseis reais e 
sessenta centavos); 11. LUIZ FELIPE DE SOUZA, com o valor da diária de R$ 81,61 (oitenta e um 
reais e sessenta e um centavos); 12. JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA, com o valor da diária de R$ 
104,94 (cento e quatro reais e noventa e quatro centavos); 13. JOSÉ SEVERINO DE LIMA, com 
o valor da diária de R$ 82,00 (oitenta e dois reais); 14. JOSÉ ANSELMO FREIRE, com o valor da 
diária de R$ 300,00 (trezentos reais); 15. JOSÉ OSCAR DE OLIVEIRA, com o valor da diária de R$ 
106,00 (cento e seis reais); 16. JOSÉ NOEL DO NASCIMENTO FILHO, com o valor da diária de R$ 
93,28 (noventa e três reais e vinte e oito centavos); 17. JOSÉ EDSON BARBOSA, com o valor da 
diária de R$ 81,00 (oitenta e um reais); 18. PAULO SÉRGIO DE LIMA, com o valor da diária de R$ 
138,86 (cento e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos); 19. JOSÉ EVERALDO BARBOSA, com 
o valor da diária de R$ 100,00 (cem reais); 20. EMANUEL BATISTA DA SILVA, R4 149,00 (cento 
e quarenta e nove reais); 21. ADEMAR ANTÔNIO DA SILVA, com o valor da diária de R$ 91,00 
(noventa e um reais); 22. EVANGELISTA ANTÔNIO DOS SANTOS, com o valor da diária de R$ 
67,00 (sessenta e sete reais); 23. ANGELA MARIA DA SILVA, com o valor mensal de R$ 1.400,00 
(um mil e quatrocentos reais); 24. HERETIANO MANOEL DA TRINDADE, com o valor da diária 
de R$ 106,00 (cento e seis reais); 25. DAMIANA MARQUES DE SOUZA, com o valor mensal de 
R$ 3.000,00 (três mil reais); 26. JAIR DE MACEDO BATISTA, com o valor da diária de R$ 168,00 
(cento e sessenta e oito reais); 27. ROBERTO FLORENTINO PESSOA, com o valor mensal de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 28. ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUSA, com o valor 
mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 29. VINÍCIUS AGUIAR DE LUCENA, com o 
valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 30. IRONALDO MENDES DA SILVA, 
com o valor da diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais); 31. JOÃO BATISTA DA SILVA, com o valor da 
diária de R$ 54,00 (cinqüenta e quatro reais); 32. EDNALDO ROSENO DE CASTRO, com o valor 
mensal de R$ 678,00 (seiscentos e sessenta e oito reais); 33. DAVI JUNIOR DA SILVA. Com o 
valor da diária de R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais). 

Alcantil, em 21 de Fevereiro de 2013.
José Ademar de Farias

Prefeito 

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE NO IN00005/2013

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2013, 
que objetiva: Contratação de serviços técnicos junto ao MTE; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: GISLANY ASSIS DA SILVA - R$ 11.000,00.

Triunfo - PB, 11 de Março de 2013
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços técnicos junto ao MTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2013.
DOTAÇÃO: 02.030 - Secretaria de Administração 02030.04.122.2002.2004 - Manutenção dos 

serviços administrativos 33.90.39.0000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00015/2013 - 11.03.13 - GISLANY ASSIS DA SILVA - R$ 11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2013.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos junto ao MTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE NO IN00006/2013

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2013, 
que objetiva: Contratação de serviços técnicos especializados na área de topografia e agrimensura 
para elaboração de projetos; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: GILVAN BERNARDO ABRANTES ME - R$ 20.000,00.

Triunfo - PB, 15 de Março de 2013
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados na área de topografia e agrimensura 
para elaboração de projetos.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2013.
DOTAÇÃO: 02.030 - Secretaria de Administração 02030.04.122.2002.2004 - Manutenção dos 

serviços administrativos 33.90.39.0000 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisica Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00016/2013 - 15.03.13 - GILVAN BERNARDO ABRANTES ME - R$ 20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nO IN00006/2013.

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados na área de topografia e agrimensura 
para elaboração de projetos.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 15/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE NO IN00007/2013

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 
IN00007/2013, que objetiva: Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA 
ADVOGADOS ASS - R$ 30.000,00.

Triunfo - PB, 18 de Março de 2013
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2013.
DOTAÇÃO: 02.030 - Secretaria de Administração 02030.04.122.2002.2004 - Manutenção dos 

serviços administrativos 33.90.39.0000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00017/2013 - 18.03.13 - NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS - R$ 

30.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2013.
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 18/03/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00004/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIAPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES - ME - R$ 51.820,00.

Areia - PB, 19 de Março de 2013.
PAULO GOMES PEREIRA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIAPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia e do FUS: 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE - 10.301.2006.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
- 10.301.1017.1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO - 10.301.1017.2040 
- MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 10.302.1017.2048 - MANUTEN-
ÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 4490.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e:
CT Nº 00023/2013 - 20.03.13 - GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES - ME - R$ 

51.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE NO IN00005/2013

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 
IN00005/2013, que objetiva: Prestação de serviços de assessoria e consultoria juridica; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA 
ADVOGADOS ASS - R$ 33.000,00.

Poço de José de Moura - PB, 20 de Fevereiro de 2013
AURILEIDE EGIDIO DE MOURA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria juridica.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço de José de Moura 04.121.2001.2009 - 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e:
CT Nº 00012/2013 - 20.02.13 - NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS - R$ 

33.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2013.
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria juridica.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 20/02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS NO 002/2013

OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada, para 
execução dos serviços de construção do Centro de Referencia e Atendimento a Mulher, no bairro 
do Morro, na cidade de Patos/PB.

ABERTURA: 08/04/2013 às 08:00h.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo 

Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – 
Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 18 de março de 2013.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP



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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00004/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Governador João Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos índios - PB, às 14:00 horas do dia 05 
de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos índios - PB, 18 de Março de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00027/2013

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 02 de Abril de 2013, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material permanente, 
mobiliario e de escritório para as secretarias do município de Conceição -PB.. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00029/2013

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 15:30 horas do dia 02 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Veículos para ficar 
a disposição do Gabinete do Prefeito municipal, e para Secretarias de Educação, Saúde do município 
de Conceição - PB. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00038/2013

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 14:00 horas do dia 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de reservas, emissão de bilhetes e fornecimento de 
passagens aéreas, necessárias ao deslocamento do prefeito municipal, secretários, servidores da 
Prefeitura municipal de Conceição - PB. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00039/2013

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 16:00 horas do dia 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas 
para realização de exames laboratoriais nas áreas de análises clinica e outro para as pessoas 
carentes do município de Conceição –PB. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00040/2013

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 16:30 horas do dia 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de alimentos 
preparados, na modalidade de café, almoço e lanche, para os  contratados servidores pela secretaria 
de Saúde e seus programas, que prestam serviços nos distritos: nas comunidades Video, Mata 
Grande e na comunidade rural do Saco todos do município de Conceição -PB. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO 00001/2013

Torna público que fará realizar através da Prefeitura Municipal de Conceição, sediada na Rua 
Capitão João Miguel, S/N - Centro - Conceição - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de emissora de 
rádio, para divulgações das ações administrativas, campanhas educativas e campanhas gover-
name. 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 Hs dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3453 2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00018/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Abril de 2013, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de refeições 
do tipo, quentinha; almoço e janta, 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 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: p.m.itatuba.comercial@gmail.com

Itatuba - PB, 18 de Março de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00028/2013

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 14:00 horas do dia 02 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parceladamente 
de Aparelhos de ar condicionados, ventiladores de parede, Bebedouros, peças e serviços de 
manutenção de equipamentos já existentes no município de Conceição -PB. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00032/2013

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 14:00 horas do dia 03 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de baterias, peças 
e acessórios para veículos do município de Conceição -PB.. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00034/2013

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 16:30 horas do dia 03 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Água mineral e 
butijões de gás GLP, para todas as secretarias do municipio de Conceição -PB.. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00036/2013

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 10:00 horas do dia 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parceladamente de 
Eletrodomésticos para todas as secretarias do município de Conceição - PB.. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00030/2013

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 08:00 horas do dia 03 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para car-
ros e máquinas das diversas secretarias do município de Conceição -PB. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00031/2013

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 10:00 horas do dia 03 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parceladamente de 
Caixão e translato das cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos para a cidade de  Con-
ceição, para doação as famílias carentes do município de Conceição -PB.  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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 012/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 de 05 de fevereiro 
de 2013, com abertura para 04 de março de 2013, às 1:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a(s) Empresas: 
ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 09.164.369/0001-04, e 
INSC. EST. nº. ISENTO, estabelecida à Rua Cele. Otto Feio da Silveira,343 - Conjunto Pedro Gondim, 
Joao Pessoa, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 34.078,00(Trinta e Quatro Mil, 
Setenta e Oito Reais ),DIOGENES LEITE GONCALVES 05740811430-ME, inscrita no CNPJ/MF 
n.º 13.015.186/0001-02, e INSC. EST. nº. ., estabelecida à Rua Euclides Fernandes,117 - Centro, 
Uiraúna, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 9.900,00(Nove Mil e Novecentos Reais 
);para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 18 de março de 2013..
ANDRE PEDROSA ALVES

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 00010/2013
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de pneus, para os veículos pertencentes a Prefeitura 
de Alagoa Grande, no dia 01/04/2013 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
À Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - 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. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 01/04/2013.

Alagoa Grande(PB), 18 de março de 2013.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
AVISO DE CENCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 00007/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através dos 
órgãos de comunicação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL NO 00007/2013, tendo como objeto a 
Aquisição parcelada de materiais de expediente e kit escolar, para atender as secretarias diversas 
do município, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93, cuja sessão fora programada para 
o dia 19 de Março de 2013, às 08:00h, por alteração dos itens constantes no termo de referência, 
sendo nova data e horário oportunamente divulgados através dos meios de comunicação.

    15 de Março de 2013
JOANA D’ARC QUEIROGA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE CENCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00010/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através dos 
órgãos de comunicação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL NO 00010/2013, tendo como objeto 
a Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios diversos para atender as diversas secretarias do 
município, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93, cuja sessão fora programada para o dia 
19 de Março de 2013, às 11:30h, por alteração dos itens constantes no termo de referência, sendo 
nova data e horário oportunamente divulgados através dos meios de comunicação.

    15 de Março de 2013
JOANA D’ARC QUEIROGA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00002/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2013, que objetiva: Contratação de empresa 
para realização de exames laboratoriais, destinados a manutenção das atividades da Secretaria; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTRALLAB CENTRAL DE 
ANALISES LABORATORIAIS LTDA - R$ 275.825,00.

Cachoeira dos índios - PB, 18 de Março de 2013
FRANCISCO DANTAS RICARE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais, destinados a 

manutenção das atividades da Secretaria.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2013.
DOTAÇÃO: 08.000 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 10.302.4007.3009.2011 - 

MANUTENÇÃO DO PROG. ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC - SUS 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00001/2013 - 18.03.13 - CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS 

LTDA - R$ 275.825,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00017/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de condicionadores 
de ar, tipo Split, para atender as necessidades deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: p.m.itatuba.comercial@gmail.com

Itatuba - PB, 17 de Janeiro de 1900
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00026/2013

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 09:00 horas do dia 02 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material elétrico 
e hidráulico para diversas secretarias do município de Conceição-PB. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00033/2013

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 15:30 horas do dia 03 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamento para 
doação, no Município do Município de Conceição -PB.. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00035/2013

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 08:30 horas do dia 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parceladamente de 04 
copiadoras tipo XEROX, para as secretarias do municipío de Conceição -PB.. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00037/2013

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 11:25 horas do dia 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços de 
Retifica para os veículos próprios, locados ou a disposição das secretarias do município de Concei-
ção -PB. 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, 18 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00008/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2013, que objetiva: Aquisição 
parcelada de peças e serviços destinados aos veículos pertencentes ao município e os locados a 
este; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDVARD DE MOURA 
MOUSINHO JUNIOR - MOURA AUTO PEÇAS E SERVIÇO - R$ 90.100,00; PEDRO MANGUEIRA 
DE AQUINO - R$ 269.240,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Março de 2013

FRANCISCO DANTAS RICARTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de peças e serviços destinados aos veículos pertencentes ao 
município e os locados a este.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2013.
DOTAÇÃO: 02.000 – GABINETE  DO PREFEITO 04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

07.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2015 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL 2050 - MANUTEN-
ÇÃO PROGRAMA PETI 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 08.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 
E MEIO AMBIENTE 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2025 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 2028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 2030 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 25% 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2046 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 11.00 - SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA 12.00 
- SECRETARIA DE TRANSPORTES 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE TRANSPORTES 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00019/2013 - 12.03.13 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 269.240,00
CT Nº 00020/2013 - 12.03.13 - EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR - MOURA AUTO 

PEÇAS E SERVIÇO - R$ 90.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
EXTRATO DE CONTRATO

18/03/2013
PROCESSO NO 012/2013

PREGÃO PRESENCIAL NO 012/2013   
INSTRUMENTO: Contrato para LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA., 

FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PARA USO DESSA LICITA-
CAO MUNICIPAL.

PARTES:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA e,
ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA.....R$ 34.078,00
IOGENES LEITE GONCALVES 05740811430-ME.....R$  9.900,00
OBJETO: Contrato para LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA., FOLHA 

DE PAGAMENTO, TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PARA USO DESSA LICITACAO 
MUNICIPAL, subordinados a SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 43.978,00  
(Quarenta e Três Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 17/03/2014.
SIGNATÁRIOS:
ANDRE PEDROSA ALVES                                      – Pela Prefeitura Municipal de Carrapateira 
ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA      - Pela Contratada
DIOGENES LEITE GONCALVES 05740811430-ME   - Pela Contratada

POSTO NATIVA LTDA – CNJP/CPF NO 05.444.984/0001-13 Torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 693/2013 em João 
Pessoa, 15 de março de 2013 – Prazo 730 dias. Para a atividade de: implantação de pavimento em 
concreto, canaletas de drenagem, caixas separadoras de água e óleo e substituição dos tanques 
no Posto de Combustível Na(o) – RODOVIA BR 361 KM 002, S/N – SÍTIO POSSE Município: 
CONCEÇÃO – UF: PB. Processo: 2010-000545/TEC/LA-0018.

POSTO NATIVA LTDA – CNJP/CPF NO 05.444.984/0001-13 Torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 692/2013 em João 
Pessoa, 15 de março de 2013 – Prazo 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO DE COMBUS-
TÍVEIS: GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE. Na(o) – RODOVIA BR 361 KM 
002, S/N – SÍTIO POSSE Município: CONCEÇÃO – UF: PB. Processo: 2010-000544/TEC/L0-0167.

ANTONIO LOPES DE SOUZA – CNJP/CPF NO /14.952.498/0001-05 Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação com 
M.R.S.-Loteamento com 496 lotes de 200m2 cada área 21.4218 HA, ITAPOROROCA-PB. Processo: 
2013-001658/TEC/LO-4928.

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – CNPJ 45.543.915/0314-94 Torna público que requer à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
268/2013 em João Pessoa, 29 de janeiro de 2013 – Prazo de 730 dias. Para a atividade de: Arma-
zenagem de produtos e Comércio Atacadista. Na RUA PROJETADA S/N DISTRITO INDUSTRIAL, 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-002407/TEC/LO - 2793
 
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – CNPJ 45.543.915/0325-47 Torna público que requer 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 148/2013 em João Pessoa, 16 de janeiro de 2013 – Prazo de 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio de Combustíveis: álcool, óleo diesel e gasolina. Na RUA HORTENCIA HELENA AMORIM 
BRITO S/N ESTRADA DE CABEDELO, Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-000046/
TEC/LO – 2273.

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 09:00 horas do dia 03 de Abril 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 SAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 00016/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas 
do dia 02 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 86393201.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 15 de Março de 2013
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 003 que objetiva: Aquisição parcelada de material de expedien-
te e didático para atender as necessidades diárias de todas as secretarias do município. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ERISONEIDE ZALMA SOUZA.- 176.911,90; PALOMA 
MOREIRA DE QUEIROGA - 222.384,75.

Massaranduba-PB 18 de Março de 2013
Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho

Prefeita Constitucional

AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013
Objetivo: Aquisição parcelada de materiais de construção e acabamento para serviços de obras, reparos 

e manutenção das instituições públicas do município de Massaranduba.
Data da sessão: dia 03 de Abril de 2013, às 09h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do município. 

Informações: Rua José Benício de Araújo, 121, Centro – Massaranduba– PB, no prédio da Prefeitura Muni-
cipal. Informações: todos os dias úteis das 07h00minh às 11h00minh.

Massaranduba-PB, 18 de Março de 2013.
Dnusia Pereira Porto

Pregoeiro Oficial

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 19 de março de 2013



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Governador João Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos índios - PB, às 15:30 horas do 
dia 05 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUI-
SIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PSICOTRÓPICOS E 
ESPECIALIZADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos índios - PB, 18 de Março de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

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

nida Governador João Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos índios - PB, às 14:30 horas do dia 08 
de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE USO PERMANENTE E MATERIAL ODON-
TOLOGICO DE USO CONTÍNUO E DESCARTÁVEL. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos índios - PB, 18 de Março de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2013
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 008/2013,do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS.Data de Abertura: 04/04/2013 às 11:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa.nº 06, Centro, 
São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, no horário 
das08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 18 de março de 2013.
Zenon Florêncio Lima – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA

DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2013
O município de Assunção - PB, através da Secretaria de Educação da Prefeitura de Assunção/

PB, considerando o disposto no art. 21 da Resolução CD/FNDE nº 38/2009 e Lei nº 11.947/2009, 
torna público que realizará a Chamada Pública de Compra da Agricultura Familiar nº 001/2013, 
para aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores e Empreendedores de Base 
Familiar Rural Organizados em Grupo Formal destinada ao preparo das refeições oferecidas aos 
alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da Rede Pública municipal 
de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no período de 
29 de abril  a 29 dezembro de 2013. O Grupo Formal deverá apresentar documentos de habilitação, 
Projeto de Venda,  no dia 22 de abril de 2013, às 14h:30mn. A íntegra do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis na sala da CPL, situada na Rua Tereza Balduino da Nóbrega, S/N, Bairro do 
Centro, Cidade de Assunção/PB. telefone: (83) 3466-1079.

Assunção/PB, 18 de março de 2013.
Herla K. de M. D. Pereira
Secretária de Educação

ELIZABETH RAMOS DE LIMA – CNPJ/CPF Nº 094.344.104-87 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 652/2013, 
em João Pessoa, 13 de março de 2013 – Prazo: 730 das. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO DE UM 
GALPÃO COMERCIAL NUMA ÁREA DE 214.50m2. Na(o) – RUA PROJETADA ATUAL MªAMORIM 
DE ANDRADE LT. 03 QD. 05 – JERICÓ III CAMBOINHA. Município. CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2012-006681/TEC/LO-1140.

G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE TURISMO S/A.
NIRE 25 3  00010169 - CNPJ 04.833.238/0001-59

Lote 01 – quadra Z-33 do Loteamento Balneário Novo Mundo
Conde – Paraíba – Brasil - CEP 58.322-000.

COMPANHIA FECHADA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAL 

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas  da G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

DE TURISMO S/A., assim como investidores do empreendimento hoteleiro,  denominado  MUSSULO 
RESORT, para se reunirem em Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-ão na 
sede do BAI – Banco Angolano de Investimentos, sito à Rua Major Kanhangulo,  n. 34, 4o. andar, 
Luanda, Angola, no dia 15 (quinze), do mês de Abril (04), do ano de dois mil e treze (2013), às 09:00 
horas,  em primeira convocação, e as 09:15 horas, em segunda convocação, onde as matérias serão 
deliberadas por decisão da maioria dos presentes, caso os estatutos societários não disponham de 
forma contrária, na sua sede social, que constituirão a Ordem do Dia, a saber:

1 – Leitura e homologação da Ata das Assembleias Geral e Extraordinária realizadas em data  
01/12/2012, na sede da companhia. 

2 – Apreciação dos relatórios de gestão administrativa e financeiro relativos ao exercício de 2012, 
assim como os resultados compreendidos no período de 01/01/2013 a 31/03/2013.

3 – Transmissão de Ações a Investidores.
4 – Outros assuntos de interesse da companhia.
Somente poderão participar das Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, os Acionistas 

cujas ações escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da Instituição até 5 (cinco) 
dias antes da realização da mesma, assim como, eventuais investidores, desde que comprovada 
a situação de realização de investidores regulares na sociedade anônima, a diretoria e os seus 
procuradores, assim como, a administração, contadores e advogados da companhia. 

Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia munidos dos seguintes documen-
tos: (a) documento de identidade; (b) se for o caso, instrumentos de mandato para representação do 
acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1o, da Lei n°6.404/1976; (c) Prova 
da condição de investidor na sociedade anônima. Nos 5 (cinco) dias que antecederem a Assembleia 
Geral ficarão suspensos os serviços de transferência de ações.

Em, João Pessoa – Paraíba – Brasil, 10/03/2013
JOÃO CARLOS GUERRA ALVES PINA FERREIRA

Diretor Presidente
JOSÉ CARLOS DE CASTRO PAIVA

Presidente do Conselho de Administração
Representado por João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

PANKAJ AGARWALA
Membro do Conselho de Administração

Representado por João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/13

Registro CGE Nº. 13-00235-1
OBJETO: Aquisição pela PBGÁS de Estação de Regulagem Secundária (ERS) para interligação 

de clientes comerciais e residenciais à Rede Geral de Distribuição de Gás Natural da PBGÁS, em 
conformidade com o Anexo Q13 – Especificações Técnicas.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 01/04/2013, às 09h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (vinte) DIAS

O Dr. JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª. Vara cível da Comarca de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e  Cartório do 1º Ofício Cível processam-se os autos da AÇÃO MONITÓRIA (Processo 
nº 2002010012990-3), movida por BELGLASS IND. COM, E BENEFICIAMENTO DE VIDROS 
LTDA contra ESTER SCHWAMBACH, brasileira, casada, empresária, CPF nº 615.912.110-34. 
E constando nos autos que a promovida encontra-se em local incerto e não sabido, é o presente 
para CITAÇÃO da mesma para que, no prazo de quinze (15) dias, pague o valor cobrado ou oferte 
embargos. Caso haja pagamento, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Na hipótese 
do não cumprimento do mandado ou oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente, que será 
afixado no átrio do Fórum, com publicação no Diário da Justiça, em jornal de ampla divulgação e no 
átrio do Fórum. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, 
aos 02 do mês de agosto do ano de dois mil e doze (2012). Eu.............Edinaldo Soares da Silva 
Pereira, Técnico Judicial, digitei e subscrevi.

JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA.
Juiz de Direito da 1ª. Vara cível.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N054/2013
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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/04/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (combustível), destinado a Empresa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba - EMEPA, 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 - 13-00238-6
João Pessoa, 18 de março de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N044/2013
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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/04/2013 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (colchões), destinado a  Fundação Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, 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 - 13-00247-6
João Pessoa, 18 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE DISPUTA DE LANCES – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB, torna público que a disputa verbal de lances do 
Pregão Presencial 013/2013, que tem como objeto o sistema de registro de preços para aquisição 
de material laboratorial para o hospital municipal e o programa de vigilância epidemiológica desta 
prefeitura será realizada no dia 02/04/2013, as 14:30 na sala de reuniões da CPL. Informações 
contatar pelo telefone (83) 3372-2246.

Cuité/PB, em 18 de março de 2013. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 
desta licitação em favor da empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 
61.198.164/0001-60, no valor global de R$ 12.400,00. Em consequência, fica convocada a propo-
nente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais 
informações 83-3372-2481. Cuité – PB, em 18 de março de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira 
Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

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

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

licitação em favor das empresas MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ 09.007.162/0001-26 no valor total de R$ 1.000,00, JOSE NERGINO SOBREIRA ME CNPJ 
63.478.895/0001-94 no valor total de R$ 35.525,80, RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA CNPJ 12.305.387/0001-73 no valor total de R$ 9.585,80, NELFARMA COMERCIO 
DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ 70.097.530/0001-85 no valor total de R$ 43.998,20, CI-
RUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ 40.787.152/0001-09 no valor total de R$ 28.303,80, LAGEAN 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 08.819.724/0001-73 no valor total de R$ 2.525,80, 
DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 06.224.321/0001-56 no valor 
total de R$ 108.885,80, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS 
LTDA CNPJ 01.722.296/0001-17 no valor total de R$ 58.462,40 e STOCK COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA CNPJ 00.995.371/0001-50 no valor total de R$ 29.284,40, perfazendo o valor global de R$ 
317.575,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 18 
de março de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2013

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

licitação em favor das empresas RONALDO LIMA DO NASCIMENTO CNPJ 13.478.572/0001-22 no 
valor total de R$ 204.718,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair 
o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-
2246. Cuité – PB, 26 de fevereiro 18 de março 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio 
– Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação, em favor da empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 
CNPJ 61.198.164/0001-60, no valor global de R$ 12.400,00. Demais informações 83-3372-2246. 
Cuité – PB, em 18 de março de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

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

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

objeto desta licitação em favor das empresas MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA CNPJ 09.007.162/0001-26 no valor total de R$ 1.000,00, JOSE NERGINO SOBREIRA ME 
CNPJ 63.478.895/0001-94 no valor total de R$ 35.525,80, RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA CNPJ 12.305.387/0001-73 no valor total de R$ 9.585,80, NELFARMA COMER-
CIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ 70.097.530/0001-85 no valor total de R$ 43.998,20, 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ 40.787.152/0001-09 no valor total de R$ 28.303,80, LAGEAN 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 08.819.724/0001-73 no valor total de R$ 2.525,80, 
DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 06.224.321/0001-56 no valor 
total de R$ 108.885,80, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS 
LTDA CNPJ 01.722.296/0001-17 no valor total de R$ 58.462,40 e STOCK COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA CNPJ 00.995.371/0001-50 no valor total de R$ 29.284,40. Demais informações 83-3372-2246. 
Cuité – PB, em 18 de março de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2013

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

dicou o objeto desta licitação em favor da empresa RONALDO LIMA DO NASCIMENTO CNPJ 
13.478.572/0001-22 no valor total de R$ 204.718,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité 
– PB, em 18 de março de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2013

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE.
Com base nas informações constantes no Processo nº. 004/2013, referente ao Chamamento 

Público nº. 001/2013, em cumprimento aos termos do artigo 25, caput, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto em favor da ASSOCIAÇÃO RURAL DOS FRUTI-
CULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITÉ PB CNPJ 07.393.352/0001-01 o valor global 
de R$ 245.648,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instru-
mento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Cuité/PB, 18 de março de 2013.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de 
pães destinados a Secretaria Educação e Secretaria de Trabalho e Ação Social. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 18 de Março de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Gênero 
Alimentício destinado a Secretaria de Trabalho e Ação Social para as crianças cadastradas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 18 de Março de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de materiais 
elétricos destinados a Secretaria de Obras Públicas para a manutenção da iluminação pública. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 18 de Março de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Março de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de água 
e gás para diversas Secretrias desta municipalidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 14 de Março de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2013
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Josefa Eugenia s/n - Centro - Curral de Cima - PB, às 17:00 horas do dia 05 de abril de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros 
alimentícios diversos, destinado a esta Prefeitura. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Curral de Cima - PB, 18 de março de 2013
MARINALDO PONTES DE ABREU - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2013
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 007/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE PATRULHAS 
MECANIZADAS. Data de Abertura: 02/04/2013 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, Centro, São João do Tigre – 
Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 18 de março de 2013.
Zenon Florêncio Lima – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, por viagem para atender 

as necessidades do município de Nazarezinho-PB - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2013.
Nazarezinho - PB, 18 de Março de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, por viagem para atender 

as necessidades do município de Nazarezinho-PB - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Abril de 2013.
Nazarezinho - PB, 18 de Março de 2013

LARISSA MENDES DOS SANTOS 
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00015/2013

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de materiais para manutenção de 
bens imóveis destinados as atividades da Secretaria de Obras do município, Data e Local 01/04/2013, 
às 09:00, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Março de 2013.
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013
Objeto: Contratação de serviços de locação de programa de informática para processamento e 

gerenciamento de certames e contratos administrativos no município, conforme termo de referen-
cia, Data e Local 01/04/2013, às 14:30, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 
395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Março de 2013.
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00017/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento 

parcelado, destinados a diversas secretarias do município, Data e Local 03/04/2013, às 09:00, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Março de 2013.
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00018/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim 

como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Conda-
do, Data e Local 03/04/2013, às 14:30, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 
395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Março de 2013.
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00019/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de materiais didáticos, materiais 

para artesanato (artísticos) e jogos pedagógicos, destinados a diversas secretarias do município 
de Condado, Data e Local 05/04/2013, às 09:00, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Março de 2013.
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00020/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustível (óleo diesel S-10) e aditivo 

ARLA 32, com fornecimento parcelado, destinados aos veículos da Secretaria de Educação do 
Município, Data e Local 05/04/2013, às 14:00, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Março de 2013.
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00021/2013
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de lanches prontos destinados 

aos eventos realizados pelo município, Data e Local 05/04/2013, às 14:30, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 18 de Março de 2013.
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013

A Prefeitura Municipal de Assunção, COMUNICA que a Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
09/2013. OBJETO: Aluguel de veículos para prestar serviço na realização de diversas viagens de 
interesse da municipalidade, conforme projeto básico, marcada para a DATA: 05/03/2013. HORÁRIO: 
15h00min na Sala de Reuniões da CPL (Prefeitura) a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, S/N, Bairro 
do Centro, Cidade de Assunção - PB, foi considerada DESERTA, tendo em vista a não apresentação 
de propostas para o certame nem interessados no certame.

Assunção-PB, 05 de março de 2013. 
João Paulo Galdino de Souza

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria 

n.º 019/GP/2013, de 04/01/2013, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão Presencial Nº 
14/2013. Objeto: Compra parcelada de urnas funerárias para doação à pessoas reconhecidamente 
carentes do município, conforme projeto básico, Data: 29/03/2013. Horário: 08h:00min; Local: Sala 
de Reuniões da CPL (Sede da Prefeitura) a Rua Tereza B. da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, 
Fone: (83) 3466-1079, Suporte legal: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada Decreto 3.555/00, 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A ser 
adquirida por cópia ou CD virgem. 

Assunção/PB, 18 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013
A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria 

n.º 019/GP/2013, de 04/01/2013, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão Presencial 
Nº 15/2013. Objeto: Aluguel de veículos para prestar serviço na realização de diversas viagens 
de interesse da municipalidade, conforme projeto básico, Data: 29/03/2013. Horário: 14h:30min; 
Local: Sala de Reuniões da CPL (Sede da Prefeitura) a Rua Tereza B. da Nóbrega, s/nº, Centro, 
Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, Suporte legal: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada Decreto 
3.555/00, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: 
A ser adquirida por cópia ou CD virgem. 

Assunção/PB, 18 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013.
A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria 

n.º 019/GP/2013, de 04/01/2013, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão Presencial Nº 
16/2013. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria e proces-
samento de dados na secretaria da saúde, conforme projeto básico, Data: 29/03/2013. Horário: 
17h:30min; Local: Sala de Reuniões da CPL (Sede da Prefeitura) a Rua Tereza B. da Nóbrega, s/
nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, Suporte legal: Lei Federal nº 10.520/02, regula-
mentada Decreto 3.555/00, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
nº 123/06. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Assunção/PB, 18 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apre-
sentado pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada 
na Licitação, o qual aponta os vencedores na modalidade: Pregão Presencial Nº 012/2013, objeto: 
Aquisição de uma Patrulha Mecanizada (Retroescavadeira) de acordo com o Contrato de Repasse 
nº 0386705-71/2012 (MAPA/PRODESA), para a Secretaria de Agrilc. Irrig. Abast. M. Amb. e Rec. 
Minerais do municipio de Assunção/PB, conforme plano de trabalho nº 025031/2013. Vencedor: 
CNH LATINO AMERICA LTDA, CNPJ: 60.850.617/0001-28, com o valor total de R$ 206.500,00 
(duzentos e seis mil e quinhentos reais). Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 18 de março de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apre-

sentado pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada 
na Licitação, o qual aponta os vencedores na modalidade: Pregão Presencial Nº 013/2013, objeto: 
Compra parcelada de pão, bolo e semelhantes para atender a merenda escolar, Programas Sociais 
(PETI, PROJOVEM e CASA DA FAMÍLIA). Vencedor: Maria do Socorro Leal da Nóbrega, CNPJ 
nº 12.223.603/0001-31, com o valor se R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais). 
Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 18 de março de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Prefeitura Municipal de Assunção comunica que o Pregão Presencial Nº 004/2013 que obje-
tiva: Contratação de uma pessoa física ou jurídica para prestar serviço no preparo e fornecimento 
de Cafés tipo completo e servido em porção; Almoços tipo completo e quentinhas; Jantares tipo 
completo e quentinhas para os técnicos, assessores, servidores, prestadores de serviço, etc que 
detenham o direito quando a serviço da municipalidade, conforme projeto básico, foi considerada 
DESERTA tendo em vista a não apresentação de propostas para o certame. 

Assunção-PB, 08 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
A Prefeitura Municipal de Assunção comunica que o Pregão Presencial Nº 007/2013 que objetiva: 

Aquisição de urnas funerárias para doação à pessoas reconhecidamente carentes do município, 
através da secretaria de Trabalho e ação social atendidas pelo Programa P.A.S, conforme projeto 
básico, foi considerada DESERTA tendo em vista a não apresentação de propostas para o certame. 

Assunção-PB, 08 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
A Prefeitura Municipal de Assunção comunica que o Pregão Presencial Nº 010/2013 que objetiva: 

Contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria e processamento de dados 
na secretaria da saúde, conforme projeto básico, foi considerada DESERTA tendo em vista a não 
apresentação de propostas para o certame.

Assunção-PB, 08 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 19 de março de 2013Publicidade
28 A UNIÃO 


	Pagina 1
	PAG  2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	PAG 9
	Pagina 10
	PAGINA 11
	Pagina 12
	PÁG  13
	PAG  14
	PAG  15
	PAGINA 16
	POLÍTICAS  17a
	POLÍTICAS  18
	POLÍTICAS  19
	POLÍTICAS  20
	PÁG 21
	PÁG 22
	PÁG 23
	PÁG 24
	Pagina 25
	Pagina 26 27 e 28

