
clima & tempo
Sertão

30o Máx.
25o  Mín.

34o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,009 (compra) R$ 2,010 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,980 (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,568 (compra) R$ 2,570   (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

17h08

04h51

2.6m

2.6m

baixa

baixa

23h11

10h53

0.1m

0.1m

l UFCG abre segunda-feira seleção para professor de Ciências da Computação

l UFPB promove dia 11 de abril o debate “Eventos: Segurança e Qualidade”

l Delegacias funcionam em esquema especial de plantão durante o feriadão

l Projeto Cine Atitude acontece hoje à noite na Praça de Tambay, em Bayeux

Ano CXX
Número 047

R$ 1,00

R$ 160,00
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Altura

Municípios já podem fazer 
adesão ao Pacto Social 2013

As prefeituras podem fa-
zer a adesão ao Pacto Social 
2013 e apresentar os projetos. 
O Governo do Estado está 
disponibilizando R$ 100 mi-
lhões para serem investidos 
em áreas como educação, 
infraestrutura e saúde, entre 
outros. PágINA 4
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O Calvário começa a ser encenado hoje no Ponto de Cem Réis

Hemocentro encerra campanha de doação com várias atividades para as mulheres PágINA 4

O Calvário narra em flashback 
a história da Paixão de Cristo

PágINA  5
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a

Daniella Bandeira e o 
combate à ocupação 
irregular de áreas 
públicas da União

ENTREVISTA

MP vai vistoriar 
transportes 
escolares de 
50 cidades

Câmara aprova 
reajuste salarial 
de 64% para os 
secretários de CG

Trauma ganha 
unidade para 
atender pacientes 
politraumatizados

SeguRAnçA

POlêmicA

SAúde

As inspeções para veri-
ficar as condições de segu-
rança dos veículos escolares  
serão feitas pelo  Ministério 
Público em parceria com o 
Detran e vão começar pela 
cidade de Piancó no mês de 
junho. PágINA 13

Os vereadores cam-
pinenses aprovaram o 
projeto que reajusta os 
salários dos secretários 
da PMCG de R$ 7,2 mil 
para R$ 12 mil. PágINA 17

A nova área permitirá am-
pliar o atendimento de urgên-
cia e emergência do Hospital 
de Trauma. PágINA 14

 

 

 

Ricardo inaugura 
nova passarela 
na BR-230, 
em Cabedelo 

Aesa prevê 
chuva para
Litoral e Sertão 
no feriadão

Defesa de 
Paredes tem 
prazo de 10 dias 
para recorrer 

PágINA 29
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nublado com 
chuvas ocasionais

nublado com 
chuvas ocasionais

nublado com 
chuvas ocasionais

Estado assina 145 contratos 
do Programa Bolsa-Atleta

INCENTIVo Ao ESPoRTE
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Esportes

Governador Ricardo Coutinho participou da solenidade de assinatura

FOTO: Ortilo Antônio



Ao condenar ontem a doze anos 
de prisão o jovem psicólogo que 
causou a morte da defensora pú-
blica Fátima Lopes, o Tribunal do 
Júri de João Pessoa repassou para 
a sociedade paraibana mais do que 
uma advertência. Estabeleceu, em 
boa hora, o saudável precedente 
de que crimes cometidos no trân-
sito podem, sim, a depender das 
circunstâncias, ser considerados 
como de ação dolosa, e não apenas 
culposa – o que é mais frequente 
acontecer.

Os números avassaladores da 
violência no trânsito brasileiro 
fazem com que a sociedade exija-
maior punição a motoristas que 
dão causa a acidentes. Estatísticas 
e imagens, cada vez mais chocantes, 
contribuem para fomentar o dese-
jo de efetiva reparação quanto aos 
delitos praticados. Como bem res-
saltou o magistrado presidente do 
Júri de João Pessoa, ficou evidente, 
no caso da morte da defensora pú-
blica, que o acusado transformara 
o seu carro em uma arma, ultrapas-
sando semáforos e imprimindo alta 
velocidade. 

Todos nós sabemos que a vio-
lência no trânsito tem um custo 
altíssimo para o país. Anualmente, 
milhares de vidas são perdidas por 
causa de acidentes nas rodovias e 
nas ruas de nossas cidades, e jun-
tamente com perdas vitais há ain-
da um enorme prejuízo com perdas 

em produção, custos médicos, pre-
vidência social, custos legais, per-
das materiais, despesas com segu-
ro e custos com emergências, etc.

Diversos estudos têm demons-
trado que a marginalização, a cri-
minalidade e a violência no trânsito 
são produtos complexos oriundos 
de diversos fatores psicológicos, 
sociais, econômicos, políticos e cul-
turais de uma comunidade. Assim, a 
busca de soluções para essas ques-
tões negativas deve surgir de uma 
aplicação integrada das políticas 
públicas de segurança, de saúde, de 
educação e de desenvolvimento so-
cial, entre outras.

Existem várias alternativas que 
têm sido aplicadas em diversas re-
giões do país. Uma solução encon-
trada pelos tribunais brasileiros 
para satisfazer aos anseios da po-
pulação é a aplicação da figura do 
dolo eventual aos crimes pratica-
dos por motoristas embriagados. 
Segundo esta teoria, o motorista, 
ao assumir a direção de um veículo 
motorizado sob o efeito de álcool 
ou qualquer outra substância en-
torpecente, não estaria preocupa-
do com a ocorrência, ou não, de um 
evento danoso a outrem. 

A decisão do Tribunal do Júri 
nada tem a ver com um possível 
sentimento de vingança contra o 
criminoso. Ao contrário, tem tudo a 
ver com o aspecto pedagógico das 
penas. Que todos aprendam a lição!

Por volta de 1988 os jornalistas 
paraibanos tinham um piso salarial de 
um salário mínimo. Esgotados todos os 
meios administrativos para um rejuste, os 
patrões fechados ao diálogo, não houve 
outro recurso que não o instituto da greve, 
legal e pacífica. Alguns colegas furaram a 
greve, como Lena Guimarães, que por isso 
se tornou editora do Correio da Paraíba 
e fez carreira no jornalismo. Mas o movi-
mento teve uma grande receptividade na 
categoria que, por isso, sofreu mais de 60 
demissões. Eu estava n’ A União, órgão es-
tatal, que tem outra política de contratação 
e remuneração, e que estava fora da greve. 
Mas participei dos piquetes e apoiei, com 
minha coluna, o movimento dos bravos e 
pobres colegas.

Num desses piquetes tive meu carro 
apreendido em frente ao jornal O Momen-
to, pelo grupo de choque da PM, coman-
dado pelo então aspirante Jerônimo, hoje 
comandante do Bope. Eu havia escrito um 
artigo intitulado “O fura greve”, teatrali-
zado pelos colegas no piquete. Quando 
cheguei em frente ao jornal foi aquele auê. 
O aspirante não entendeu a situação; deve 
ter pensado que eu era um dos mentores 
da greve e, na falta de outro motivo para 
me reprimir, apreendeu meu carro que es-

tava com a documentação vencida. Só que 
ele não era da polícia de trânsito, não tinha 
nada a ver com isso. Deve ter estranhado 
como um sujeito que só ganha o salário 
mínimo tinha um carro. Ele não sabia que 
eu era auditor fiscal e assessor de Palácio.

Identifiquei-me ao comandante do 
BPtran e o carro foi liberado, como diz o 
antigo anexim: “chinelo me prende, borze-
guim me solta”. Agora, vejo o comandante 
do Bope em rota de colisão com ninguém 
menos que o Governador Ricardo Coutinho 
e o deputado Luiz Couto. Ele quis insistir 
na manutenção de uma caveira com uma 
adaga cravada como símbolo do Bope. 
Quem usa uma caveira daquelas como 
identidade é Maria Padilha, a Pomba Gira 
da Caveira, rainha dos Cemitérios. Não 
sabia que a Gira da Caveira era a padro-
eira do Bope. Era, mas não é mais, pois o 
governador Ricardo Coutinho exorcizou 
a Gira, com os poderes de sua caneta e o 
Diário Oficial. 

Outra mais que o Estado é laico e não 
pode ser veículo de símbolos de religiões, 
como figuras de giras, caboclos, pretos ve-
lhos, crucifixos, estrelas de David, suásticas 
etc. Mas tudo isso se diluiu diante da cane-
ta do Governador, que manda e comanda. 
Obedece quem tem juízo. 

Editorial

Um
Incrível preconceito

Condenação pedagógica

A Gira da Caveira

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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Vocês sabem que Renato Maurício 
Prado, d’O Globo, é um dos meus colu-
nistas prediletos. E que os outros são 
Artur Xexéo, do mesmo jornal, e Tutty 
Vasques, do Estadão. Digo “vocês 
sabem” porque com certa frequência, 
driblando Fernando Moura, assim 
como driblava Ramalho Leite, trans-
crevo textos deles (dos colunistas 
prediletos) neste espaço. Algumas ve-
zes por conveniência (falta de tempo, 
falta de assunto), outras tantas por 
merecimento mesmo. Desta vez (cal-
ma, gente, a transcrição é curtinha, 
apenas uma nota), não será por um 
motivo nem outro. Quero demonstrar 
apenas que um craque como Renato 
Maurício Prado, na função de cronista 
esportivo, pode pisar na bola, como o 
fez ao avaliar o centroavante Hulk por 
sua atuação no jogo Brasil x Itália, na 
semana passada. Escreveu, então, o 
colunista d’O Globo: 

- Hulk não tem categoria suficien-
te para ser titular da seleção. Eu nem 
sequer o convocaria. A jogada em que 
recebeu um passe açucarado, livre 
dentro da área, e se esborrachou no 
chão após, literalmente, pisar na bola, 
foi bizarra.

É muita pretensão de RMP! “Eu 
nem sequer o convocaria” o quê, 
cara pálida? Por acaso és técnico de 
futebol? E quem disse que Hulk está 
sendo convocado para a Seleção (não 
necessariamente para ser titular) 
por ter “categoria suficiente”? Por 
acaso Luís Fabiano tem “categoria 
suficiente”? E Leandro Damião tem? 
E, num passado hoje remoto, Ademir 

Menezes tinha? E Vavá? Avançando 
um pouquinho mais pra cá, Serginho 
Chulapa, tinha? E Baltazar? Pois todos 
foram convocados e deram o seu re-
cado de jogadores de peito e de raça, 
rompedores de defesa, goleadores na-
tos. Não por acaso, foram artilheiros 
em seus times e deixaram sua marca 
de homens gol na Seleção. 

Claro que a pisada de bola de 
Hulk na jogada em que caiu na área 
da Itália foi constrangedora (eu não 
diria bizarra, não). Mas, e daí? Ainda 
esta semana, o fenomenal Seedorf 
não vestiu a camisa do Inacreditável 
Futebol Clube? E quantos e quantos 
craques já não pisaram, literalmente 
ou não, na bola em suas carreiras? O 
próprio Renato Maurício Prado não 
deu também sua pisadinha na tal nota 
transcrita lá em cima? Gostaria muito 
de ter visto, aliás, com que cara ele fi-
cou quando Hulk, no segundo tempo, 
praticamente mudou o jogo do Brasil 
contra a Rússia, segunda-feira, dando 
nova feição (e novo ânimo) à Seleção. 
Ou não nasceu dos pés do centroavan-
te do Zenit (da Rússia, que ironia...), 
o lance que resultou no gol de Fred, 
depois de passe do lateral Marcelo?

Olhem, não jogo no time dos que, 
indistintamente, costumam atribuir 
preconceito contra os nordestinos 
à chamada (por eles) Grande Mídia. 
Neste caso de RMP, porém, acho que 
o meu colunista predileto de futebol 
foi incrivelmante preconceituoso. Ou 
Hulk já não levantou a camisa da se-
leção para exibir a mensagem “100% 
Paraíba”? 

Otávio Augusto - giraldogiraldes@gmail.com

H
um

or
D

om
in

go
s 

Sá
vi

o 
- 

sa
vi

o_
fe

l@
ho

tm
ai

l.c
om

UN
O Ministério do Turismo irá disponibi-
lizar R$ 137 milhões para estados e 
municípios investirem em infraestru-
tura turística. Para solicitar a verba, os 
gestores deverão cadastrar propostas 
no Sistema de Convênios até domingo. 
Os municípios também podem cadas-
trar no  sistema propostas a serem via-
bilizadas por emendas parlamentares.
Os prefeitos devem informar na pro-
posta o CNPJ do proponente e o par-
lamentar responsável pela emenda ao 
OGU. Nessa modalidade o prazo é até 
30 de novembro. Uma terceira linha 
de financiamento é destinada às 12 
cidades-sedes da Copa do Mundo de 
2014 que sigam as regras da Matriz de 
Responsabilidades da Copa, e tenham 
documento assinado entre os gover-
nos federal e municipais. 

O Tribunal de Contas da Paraíba 
realizará uma audiência públi-
ca, no dia 11 de abril, para a 
coleta, em caráter preliminar, 
de subsídios para a Auditoria 
Operacional, que avalia a ques-
tão da mobilidade urbana em 
João Pessoa e na região me-
tropolitana da Capital. A AOP 
tem como relator o Conselheiro 
Arnóbio Alves Viana.

Os apagões custaram caro à  Compa-
nhia Hidro Elétrica do São Francisco. 
Somente em 2011 e 2012, a Chesf foi 
multada em cerca de R$ 57 milhões. 
O maior prejuízo foi puxado pelo apa-
gão no Nordeste em 4 de fevereiro de 
2011, que penalizou a companhia em 
R$ 41,3 milhões, sendo R$ 32 milhões 
por falha na transmissão.

Em números reais, apenas 40% 
das obras da Transposição das 
Águas do Rio São Francisco  foram 
concluídas. E os custos, inicial-
mente orçados em R$ 4,5 bilhões, 
quase duplicaram, chegando a R$ 
8 bilhões. O apelo para aturar a 
situação é o objetivo final: benefi-
ciar aproximadamente 12 milhões 
de pessoas, em especial dos esta-
dos do Ceará, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco.

VEz DO TURIMO

MOBILIDADE

APAGÃO CARO

OS FINS

REFORMA PARTIDÁRIA

ESCASSEz

O desmatamento na Amazônia 
pode aumentar a incidência do 
fenômeno climático El Niño e con-
sequentemente os problemas de 
seca no Nordeste e fortes chuvas 
em outras partes do Brasil, como 
Sul e Sudeste. É um novo monito-
ramento do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais.

EFEITO GELEIA
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Além de problemas com fre-
te, quando dispõe do produto, 
a oferta de milho pela Conab 
para o Nordeste tem sido muito 
aquém das necessidades nesse 
período de longa estiagem. So-
mente o setor de Avicultura da 
região consome 250 toneladas 
por mês de milho.

O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-
-RN), e os líderes partidários decidiram que, nos dias 9 a 10 de abril, a 
Casa deve votar no Plenário as propostas relacionadas à Reforma Política. 
As matérias abordam temas como o financiamento público de campanha, 
a exigência de referendo para alteração no sistema eleitoral e da mudan-
ça na data de posse de presidente da República, governadores e prefeitos.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Daniella Bandeira
 Superintendente da SPU

Ocupação ilegal de bens 
é maléfica à sociedade

Superintendência do Patrimônio da União 
(SPU) vem atuando em todos os municípios 
da Paraíba, fazendo um trabalho educacional 
junto à população com o objetivo de informar 
que a ocupação de áreas da União - bens de 
uso comum - é extremamente maléfica à 
sociedade. Daniella Bandeira, superintendente 
da SPU na Paraíba, explica que o órgão vem 
trabalhando para que todos possam realmente 
usufruir dessas áreas. “Porque é assim que 
está previsto em lei”, informou. Na entrevista 
a seguir, ela fala sobre a linha de atuação da 
SPU e revela que o órgão vem cumprindo com 
o seu dever socioambiental em harmonia com a 
função arrecadadora em apoio aos programas 
estratégicos da nação.

Como se realiza a linha de atuação da Su-
perintendência do Patrimônio da União?

Nós temos como missão institucional, co-
nhecer, zelar e garantir que cada móvel do Pa-
trimônio da União cumpra o seu dever sócioam-
biental em harmonia com a função arrecadadora 
em apoio aos programas estratégicos da nação. 
Então, nós zelamos pelo patrimônio da União, 
damos a ele destinação de acordo com as nor-
mas ambientais urgentes e tentamos disponibi-
lizar esses imóveis para que eles cumpram sua 
função social, especialmente em atendimento 
aos programas do governo.

Quais os programas do governo que são 
atendidos?

No momento especifico, nós estamos 
com uma grande demanda que envolve o “Mi-
nha Casa Minha Vida”, que são os programas 
habitacionais. Por isso, a nossa tendência no 
momento, é destinar os imóveis da SPU para 
o atendimento de programas com objetivos 
habitacionais. A nossa atuação é feita nos 223 
municípios da Paraíba.

De que maneira é feito o controle para o 
atendimento desses programas?

A SPU conta com um grupo de trabalho 
estadual que reúne diversas representações e 
movimentos sociais pró-moradia no Estado da 
Paraíba e, através desses grupos nós discutimos 

a disponibilização de áreas da União para 
provisão habitacional e para regularização 

fundiária. Na provisão habitacional sig-
nifica a edificação de novas edificações 

que pode ser através de financiamento 
da Caixa Econômica Federal (CEF) ou 
de outro banco parceiro do Programa 
Minha Casa Minha Vida.

O que é feito com as edifica-
ções que estão sob posse da União 
e atualmente estão abandonados 
ou ocupados irregularmente?

Existem dois destinos para os imó-
veis sob posse da União. Atualmente, 
ele poderá ser destinado para o funcio-

namento da própria máquina adminis-
trativa, transformando-se em sede de 
algum órgão, ou, caso tenha vocação ha-
bitacional, é utilizado para a regularização 
fundiária, uma prioridade do Governo Fe-
deral. Em caso de ocupação irregular, após 
a adaptação estrutural e judiciária desses 

imóveis, eles serão destinados para regula-
rização fundiária de acordo com a demanda 

dos próprios movimentos sociais que, atra-
vés de um comitê, mostram quais são suas 

prioridades. Para isso, no entanto, é necessário 
que, durante esse período de adaptação, se reti-
rem essas famílias e seja feita sua acomodação 
durante a execução da obra.

Como você analisa a questão da re-
gularização fundiária de áreas?

Na minha, opinião essa regularização 
representa um avanço muito grande na 

história do Brasil. Eu digo isso porque, 
o Governo Federal se dispõe a disponi-

bilizar área do patrimônio da União que 
há muito pouco tempo não cumpriu essa 
sua função social na verdade, e se expan-

diu a destinar essas áreas para aquelas pes-
soas que realmente necessitam do amparo da 

União para obter a sua moradia de forma digna.

Quantas áreas existem na situação de 
regularização hoje na Paraíba?

Hoje nós temos três frentes abertas, sen-
do duas em João Pessoa e uma no Conde e 
temos muitas ainda em processo de abertu-
ra. Recentemente nós tivemos a publicação 
da destinação de uma área no Padre Zé para 
diversas famílias que lá ocupam localidades, 
daí então, essas famílias estão obtendo a sua 
regularização fundiária.

Sobre a questão do recuo de residências 
localizadas na Praia do Bessa. Isso é determi-
nado pala SPU?

O município de João Pessoa em uma época 
apresentou a Superintendência do Patrimônio 
da União um projeto de reurbanização do bairro 
do Bessa. Dentro desse projeto, consta a cons-
trução de uma avenida paralela ao mar, dando 
continuidade a Avenida João Maurício no bair-
ro de Manaíra. Para que esse projeto fosse im-
plantado, a SPU adotou algumas medidas com 
a devolução a sociedade das áreas de uso bem 
comum da população.

O que são áreas de uso bem comum da 
população?

Áreas de uso bem comum da população são 
aquelas que se destinam a construção de pra-
ças, ruas e que porventura pertençam a SPU, 
e no caso especifico do Bessa essas áreas per-
tencem a União. Então, foi promovida uma ação 
determinando que os moradores desocupassem 
essas áreas irregulares para que se pudessem 
implantar as ações do projeto. Infelizmente, nós 
tivemos ocasionamento sobre a inviabilidade 
ambiental do projeto da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa e hoje ele está suspenso por medida 
judicial. Porém, isso não impede que a SPU con-
tinue o seu trabalho, não somente naquela área 
do Bessa, bem como em outras em que exista a 
ocupação irregular de áreas que são de bens de 
uso comum da população.

Existem muitas áreas de uso comum da 
população que estão sendo ocupadas irregu-
larmente?

Sim, infelizmente existe. A SPU, não somen-
te em João Pessoa, bem como em todos os mu-
nicípios da Paraíba, vem fazendo um trabalho 
educacional junto à população com o objetivo de 
informar e explicar que essas áreas devem ser 
devolvidas de forma pacífica. Assim, nós esclare-
cemos que a ocupação de áreas que são bens de 
uso comum da população é extremamente malé-
fica à sociedade. Então, nós precisamos destinar 
essas áreas para que todos possam realmente 
usufruir delas, porque é assim que está previsto 
em lei. Esse é um trabalho que a SPU vem fazen-
do há muitos anos, junto ao Projeto Orla nós ten-
tamos esclarecer as pessoas que esses bens têm 
que estar à disposição de todos.

O que acontece quando a pessoa não de-
volve essas áreas à SPU?

Quando não se obtêm êxito através das 
ações educacionais a SPU parte para execução 
de medidas mais robustas e agressivas, a exem-
plo da demolição, aplicação de multas, tudo isso 
através da notificação pessoal.

Em tempos atrás não se ouvia falar so-
bre a atuação da SPU. O que mudou para o 
órgão ser mais atuante nos últimos anos?

Felizmente nos últimos 10 anos a SPU teve 
o entendimento por parte dos gestores federais 
de que existe uma missão muito maior dentro 
do órgão. A SPU não é um órgão que se presta 
a assuntos meramente cartoriais na adminis-
tração de bens e sim a necessidade de colocar 
esses bens a serviço da população de uma forma 
irrestrita, o que deu a SPU novas atribuições que 
naturalmente se repercutem ao longo do tempo 
e agora a grande expectativa é de que tenhamos 
um número muito maior de ações em pouquís-
simo tempo.

Qual o conselho que a SPU dá à população 
com relação à ocupação irregular dessas áreas?

A SPU solicita que as pessoas cumpram com 
as suas obrigações patrimoniais com relação ao 
Patrimônio da União e que nunca acumulem es-
sas obrigações e deixem para cumprir no final 
do exercício e sim a diluam no decorrer do ano, 
porque o impacto financeiro é bem menor e sem 
os riscos de uma dívida ativa, entre outros.

A
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Em cima da hora

Cidades já podem fazer a adesão
Pacto social 2013

Foram disponibilizados para 
os projetos das prefeituras 
este ano R$ 100 milhões

O Governo do Estado pu-
blicou na edição do Diário Ofi-
cial, ontem, o edital do Pacto 
pelo Desenvolvimento Social 
da Paraíba - Contrapartida 
Solidária 2013. Assinada pelo 
governador Ricardo Coutinho, 
a chamada pública aos municí-
pios tem o objetivo de formali-
zar parcerias com o Estado. Os 
recursos disponibilizados por 
meio do Pacto Social são na or-
dem de R$ 100 milhões.

A partir deste ano, o Pacto 
Social descentraliza recursos 
públicos em favor dos muni-
cípios e discute investimentos 
nas áreas de educação, saúde, 
desenvolvimento humano, in-
fraestrutura, desenvolvimento 
regional e social sustentável, 
com contrapartida solidária.

O secretário do Desenvol-
vimento e Articulação Muni-
cipal (Sedam), Manoel Ludgé-
rio, explica que os municípios 
interessados em participar do 
Pacto deverão fazer contato 
com a secretaria para cadas-
trar um representante.

Os prefeitos deverão des-
crever, justificar e prever o 
valor do investimento de cada 
uma das demandas apresen-
tadas. A Sedam vai manter o 
serviço de apoio aos municí-
pios com o objetivo de auxiliar 

na apresentação, no ambiente 
do SGI-Pacto, das demandas 
prioritárias.

Manoel Ludgério acres-
centa que o Governo do Esta-
do, por meio da Comissão de 
Avaliação e Acompanhamento 
e das secretarias concedentes, 
definirá de forma pactuada 
quais demandas serão conver-
tidas em projetos a serem con-
veniados, definindo inclusive 
a fonte de recurso, a unidade 
concedente e as ações de con-
trapartida solidária.

Os municípios que assi-
narem a adesão ao Pacto po-
derão apresentar demandas 
passíveis de pactuação, para, 
dentre outros benefícios, 
construção, reforma, amplia-
ção ou conclusão de escolas; 
reforma e ampliação de hos-
pitais; aquisição de veículos 
novos nas áreas de saúde, 
educação e assistência social; 
aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para 
escolas; equipamentos médi-
co-hospitalar; informatização 
de unidades de saúde; e mate-
riais didáticos e pedagógicos 
para viabilizar o ensino apren-
dizagem.

Nas demandas, os mu-
nicípios também podem 
inscrever projetos de cons-
trução e/ou modernização 
de abatedouros; perfuração 
e instalação de poços visan-
do o abastecimento público; 
aquisição de equipamentos 

para poços; construção de 
centros públicos de produ-
ção comunitária (pequenas 
usinas de beneficiamento 
de leite, casas de farinha, 
queijeiras, tecelagens, fornos 
para produção de peças de 
cerâmica; construção ou re-
cuperação de acessos a sítios 
de interesse turístico cultu-
ral, dentre outros).

O edital do Pacto Social 
2013 contempla também 
ações possíveis de serem pac-
tuadas como contrapartida 
solidária dos municípios, a 
exemplo da criação do Con-
selho Municipal de Educação; 
Conselho Municipal de Erra-
dicação do Trabalho Infantil; 
Conselho Escolar; Conselho 
da Mulher; Conselho Munici-
pal da Pessoa Idosa; e Conse-
lho Municipal da Pessoa com 
Deficiência.

Constam ainda as pos-
síveis ações: aumento do 
número de matrículas na 
Educação Infantil e Ensino 
fundamental; redução do ín-
dice de mortalidade infantil; 
redução do índice de morte 
materna; apoio à produção 
do artesanato; apoio à cria-
ção de projetos produtivos 
como piscicultura, apicultura, 
caprinocultura, avicultura e 
agricultura familiar; redução 
da taxa de abandono escolar 
e de reprovação de alunos e 
redução da distorção idade-
série do Ensino fundamental.

A Delegacia de Homi-
cídios prendeu quatro pes-
soas acusadas de praticar 
assassinatos, estrupros e 
lesões corporais no muni-
cípio de Campina Grande. 
A operação foi desencadea-
da durante a madrugada de 
ontem e resultou na prisão 
de três acusados, que foram 
levados para a Central de 
Polícia.

A Operação “Thanatos”, 
que recebeu este nome de 
um rei da Grécia Antiga, co-
nhecido como a personifi-
cação da morte. As pessoas 
detidas e posteriormente 
presas foram consideradas 
pistoleiras, pois, matavam e 
em troca recebiam fins lu-
crativos. 

Conforme a delegada 
Maíra Roberta, da Delegacia 
de Homicídios, a operação 
foi iniciada após a ligação 
de crimes cometidos que ti-
nham um perfil específico. 
A Polícia chegou aos crimi-
nosos através de ligações 
feitas para o serviço disque 
denúncia. Testemunhas que 
optaram por não se identifi-
carem foram decisivas para 
a elucidação dos crimes.

As investigações da De-

legacia de Homicídios come-
çaram no final do ano pas-
sado. foram presos Tiago 
Bezerra da Silva (“Tiago Ca-
beção”); Leandro Santos Sil-
va, (Léo do Tambor), contra 
quem havia dois mandados 
de prisão expedidos pela 
Justiça; e francisco Henri-
que da Silva (pai de Léo). 

A delegada Cassandra 
Duarte, titular da delegacia, 
informou que outras pes-
soas foram identificadas 
em inúmeros homicídios, 
mas que até o momento o 
processo está em fase de 
desenvolvimento. No mate-
rial apreendido com os acu-
sados havia um revólver de 
calibre 38, várias munições, 
cerca R$ 7 mil. 

Animais
Pássaros silvestres tam-

bém foram apreendidos, 
exigindo a deslocação do 
Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis) 
de João Pessoa para a recu-
peração das aves. Já o ma-
terial encontra-se a dispo-
sição da justiça. Os rapazes 
foram presos, como citados 
anteriormente, autuados em 
flagrante e recolhidos para 
a Penitenciária Máxima do 
Serrotão.

Operação prende quatro 
acusados de homicídios

EM caMPiNa GRaNDE

As mulheres que fo-
ram ao Hemocentro de 
João Pessoa ontem para 
doar sangue tiveram à dis-
posição uma série de ações 
voltadas exclusivamente 
para elas.  As atividades 
marcaram o encerramento 
da Campanha de Doação 
de Sangue alusiva à mu-
lher, que foi iniciada no úl-
timo dia 8 e que teve como 
tema “Você, Mulher, Seja 
Também Doadora de San-
gue”. Ao fazer um balanço 
da campanha, a diretora 
geral do Hemocentro San-
dra Sobreira, afirmou que 
neste mês o aumento foi 
de 50 mulheres doadoras 
em relação a fevereiro.

Para receber as mulhe-
res, a direção do Hemocen-
tro ocupou uma das late-
rais do prédio onde foram 
armadas tendas. Nesses 
locais, elas tiveram direito a 
corte e escova de cabelo e 

Hemocentro realiza ações 
voltada para as mulheres

DoaÇÃo DE saNGUE

A defesa de Eduardo 
Paredes tem dez dias para 
recorrer da decisão do Tri-
bunal do Júri da capital que 
condenou Eduardo Paredes 
a 12 anos de prisão, prazo 
que se extingue no próxi-
mo dia 6. O psicólogo está 
recolhido no quartel do 5º 
Batalhão da Polícia Militar, 
no bairro do Valentina fi-
gueiredo.

O defensor público Ar-
gemiro Queiroz designado 

para patrocinar a sua defesa 
disse que hoje vai conversar 
com o réu para saber quem 
irá preparar o recurso, se ele 
ou o advogado pernambuca-
no Eduardo Diletiere Costa 
Campos, que não compare-
ceu ao julgamento. 

Enquanto isso, o advo-
gado Arnaldo Escorel Júnior, 
constituído pela família de 
fátima Lopes para trabalhar 
como assistente da acusa-
ção, disse que não pretende 
recorrer, mesmo porque os 
familiares da defensora pú-
blica geral estão satisfeitos 

com a decisão. Ele esclare-
ceu que o promotor Edjaci 
Luna também avisou que 
não pretende recorrer.

Na prisão
O psicólogo Eduardo 

Henriques Paredes do Ama-
ral está preso no quartel do 
5º BPM, no bairro do Valen-
tina figueiredo pela conde-
nação de 12 anos de reclu-
são e também pela prisão 
preventiva decretada pelo 
então juiz do 2º Tribunal 
do Júri da capital, José Au-
rélio da Cruz pela morte da 

comerciante Maria José dos 
Santos, 56 anos, atropelada 
por um veículo dirigido por 
Paredes em junho de 2010, 
seis meses após o atropela-
mento de fátima Lopes.

Eduardo tem direito a 
prisão especial por possuir 
diploma de curso superior e 
ainda integrar o corpo de ju-
rados do 2º Tribunal do Júri. 
Mas, caso não haja recurso 
ele perde os direitos e será 
transferido, por decisão do 
juiz da Vara das Execuções 
Penais para um presídio da 
capital.

Defesa de Paredes tem 10 dias para recorrer
caso FÁtiMa loPEs

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com Kalyenne Antero

Especial para A União

Desmanche

l  A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) de Campina apreendeu sete 
veículos roubados que estavam escondidos em depósitos para “des-
manche”. A ação policial, denominada Operação “O Clone”, teve início na 
noite de sexta-feira (22) e culminou na madrugada de ontem. Entre os 
veículos estão dois caminhões, sendo que um deles estava a serviço da 
Secretaria da Administração Penitenciária de Pernambuco. 

manicure, serviços oferecidos 
e realizados por profissionais 
do Centro Profissionalizante 
da Beleza Fios e Formas. 

A doadora Maria das 
Graças de Araújo chegou 
cedo ao Hemocentro para 
fazer a sua doação e disse 
que ficou surpresa com a 

homenagem. “É muito bom 
quando a gente é reconhe-
cida”, disse ela, que aprovei-
tou para fazer as unhas. 

Sandra Sobreira explicou 
que do universo de doadores 
de sangue da Hemorrede da 
Paraíba, de mais de 200 mil, 
somente 23% são mulheres.

Mulheres doadores tiveram acesso a serviços como de manicure

FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB
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Banda Filarmônica de Areia, a segunda mais antiga do Brasil em atividade, 
passa a ser regida pelo maestro Diego Cândido, de 22 anos de idade 

A banda The Killers se 
apresenta na abertura 
do Lollapalooza

Espetáculo O Calvário
será encenado a partir 
de hoje em Joao Pessoa

PÁGINA 7 PÁGINA 8

MÚSICA TEATRO

Renovação de talentos
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

FoTo: Divulgação

Segunda banda mais antiga do 
Brasil em funcionamento (a 
primeira é de Minas Gerais), 
com 165 anos de atividades 
ininterruptas, a Filarmônica 
Abdon Milanêz - que é vincu-
lada à Prefeitura de Areia, por 
meio da Secretaria da Educa-

ção do Município - está começando a pas-
sar por um sopro de renovação, embora 
não deixe de prescindir da experiência 
dos músicos veteranos que a integram. 
O exemplo marcante dessa mudança é o 
novo regente, o jovem músico Diego Cân-
dido, que, aos 22 anos de idade, assumiu 
o cargo na segunda-feira passada, indo 
mais além do que realizar o sonho que 
acalentava de querer apenas participar 
do grupo. “Estou bastante feliz”, confes-
sou ele, durante entrevista para o jornal 
A União. O primeiro compromisso já está 
agendado: apresentação amanhã, no final 
da tarde, na Procissão do Senhor Morto, 
como parte do calendário de cerimônias 
na Semana Santa.  

Dentro desse espírito de renovação, 
o maestro - que nasceu em Areia, cidade 
localizada na região do Brejo da Paraí-

ba, e assumiu a função, substituindo o 
regente Rivaldo Bandeira, a convite do 
prefeito do município, Paulo Gomes, e 
da secretária da Educação Lúcia Giovan-
na - antecipou que pretende implemen-
tar, na rotina da Filarmônica, “coisas 
novas”, conforme suas próprias pala-
vras, que tem assimilado no Campus I 
da Universidade Federal da Paraíba, em 
João Pessoa, onde cursa Bacharelado 
em Saxofone no Departamento de Mú-
sica e deve concluir no final deste ano, 
ou então no próximo. 

A decisão de promover uma espécie 
de atualização das práticas da Filarmô-
nica de Areia se deve ao fato do novo 
maestro ter se deparado com algumas 
práticas classificadas por ele de “antigas”. 
Nesse sentido, Diego informou que pre-
tende implementar novas metodologias 
técnicas, a exemplo do uso da respiração 
pelos músicos, teorias musicais e, inclusi-
ve, composições autorais. Para isso, disse 
que vai contar com a participação dos 
cerca de 30 integrantes da banda - cuja 
faixa etária vai dos 15 aos 65 anos de 
idade - buscando mesclar a experiência 
dos veteranos com a força e a disposição 
em querer aprender cada vez mais dos 
jovens. 

Os ensaios acontecem semanalmen-

te, sempre nas segundas-feiras, no período 
das 7h às 9h, e nas quintas, das 7h30 às 
9h. No repertório, por exemplo, estão 
a música popular, chorinho, dobrados, 
samba, xote e valsa. As canções são exe-
cutadas com os seguintes instrumentos: 
clarinete, saxofone alto, saxofone tenor, 
requinta (clarinete armado mi bemol), 
bombardina, trombone, trompete, bom-
bardão e bateria.  

Apesar da sua juventude, Diego 
Cândido disse que foi recebido com 
uma “reação positiva” pelos integran-
tes da Filarmônica Abdon Milanêz. 
E houve uma razão para isso: antes 
de ser, agora, o novo maestro, ele foi, 
durante quatro anos, clarinetista da 
banda, realizando um sonho acalen-
tado. A propósito, o regente acredita 
que, ao assumir as batutas, possa ser 
um exemplo para estimular outros 
adolescentes a iniciarem na música e 
ingressar na Filarmônica. 

A secretária da Educação de Areia, 
Lúcia Giovanna, não esconde a satisfação 
pelo fato da banda estar sendo regida 
por um jovem maestro. “Diego Cândido 
aprendeu música na Filarmônica e so-
nhava em fazer parte dela. Ele está termi-
nando o curso de Música na Universidade 
Federal da Paraíba e também faz parte da 

Sinfônica Jovem. É um orgulho para todos 
nós. Ele é cria da Filarmônica e espera-
mos que isso reavive o sonho dos jovens 
de quererem integrar a banda”, disse ela, 
que também é presidente da Associação 
dos Amigos de Areia (Amar). 

A propósito, Lúcia Giovanna lem-
brou que, há dois anos, a Associação dos 
Amigos de Areia conseguiu a aprovação 
da (Fundação Nacional de Arte) Funarte 
de projeto que permitiu a doação de 
instrumentos musicais para uso por jo-
vens aprendizes em cursos de iniciação 
musical. “Essa iniciativa é um apoio para 
realimentar a Banda Filarmônica da ci-
dade”, concluiu ela.

A Associação dos 
Amigos de Areia 
conseguiu a aprovação 
da Funarte de projeto 
que permitiu a doação 
de instrumentos 
para uso por jovens 
aprendizes em cursos 
de iniciação musical

Com 165 anos de atividades 
ininterruptas, a Banda Filarmônica 
Abdon Milanez tem um repertório 
variado, com, chorinho, dobrados, 

samba, xote e valsas 
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Vivências

É fato que ninguém possui mais vitórias con-
secutivas e defesas de cinturão no UFC que Ander-
son Silva. De 2006 pra cá foram dezessete vitórias, 
entre elas dez defesas de cinturão e nenhuma, 
absolutamente, nenhuma derrota. Apesar dos nú-
meros invejáveis do seu cartel e de ser considera-
do por muitos críticos e fãs desse esporte o maior 
lutador de todos os tempos, existe muita gente 
por aí que questiona a sua verdadeira competên-
cia. Alguns estrangeiros e, curiosamente, muitos 
brasileiros, não perdem a oportunidade de alfine-
tá-lo ou colocar nuvens pesadas e obscuras sobre 
o mérito de suas conquistas. 

Os argumentos são os mais diversos e variados. 
Tem quem torça contra por achá-lo pedante, fan-
farrão e sem o menor pingo de humildade. Esses 
haters – jargão típico dos fãs de luta na internet 
usado para se referir às “pessoas do contra” – 
ruminam, intimamente, uma espécie da antipatia 
moral contra o comportamento excessivamente 
autoconfiante, o jeitão de quem é dono de si e a 
vaidade muitas vezes narcisista do lutador. Esque-
cem, porém, que isso também faz parte do jogo. 
Muitas vezes funciona como um mecanismo que 
enfraquece a confiança dos adversários. Além de 
ajudar com a promoção comercial das lutas – algo 
que Muhammad Ali fazia com maestria, e, diga-se 
de passagem, com a diferença de muitas vezes dar 
uma conotação política aos seus discursos, com 
críticas à sociedade norte-americana, ao racismo 
e ao patriotismo. Atitude que raramente encontra-
mos em Anderson Silva.

Faz um tempo, isto é, desde que ele passou o 
rodo na categoria dos médios, que os haters, en-
tão acuados, vieram com a infeliz contestação de 
que seus oponentes na maioria eram adversários 
tecnicamente desqualificados. O lado cômico e 
misterioso disso é como alguns oponentes pas-
sam, de uma hora pra outra, de grandes lutadores 
a “frangos” quando são derrotados. 

Na luta contra Vitor Belford, no UFC 126, 

alguns amigos e pessoas nas redes sociais diziam 
que AS seria trucidado na trocação. Enquanto 
outros afirmavam que a luta não passaria do pri-
meiro round. É a mais pura verdade que a luta não 
durou mais de quatro minutos, mas isso por obra 
de um chute certeiro no rosto de Belford – credi-
tado a aulas particulares com o mestre em aikido 
e também artista de Hollywood Steven Seagal. As 
desculpas foram muitas: “foi um golpe de sorte”; 
“ Belford cometeu apenas um único vacilo, apesar 
de ter dominado inteiramente a luta”... E assim 
por diante. Arrependo-me até hoje de não ter 
apostado com essas pessoas.

No segundo confronto contra o falastrão nor-
te-americano Chael Sonnen, a tônica também foi a 
mesma. Como sempre, AS seria massacrado e cruel-
mente finalizado; era presa fácil no chão, de manei-
ra que seria “como passar manteiga em venta de 
gato”. Detalhe importante é que, no primeiro duelo, 
Anderson venceu no solo com armlock, depois de 
encaixar um triângulo de perna. E mais: o brasileiro 
entrou no octógono com a costela quebrada contra 
um oponente que logo mais seria pego no exame 
antidoping. Ao final, testemunhamos a completa 
improdutividade do gringo no solo, depois de passar 
praticamente todo primeiro round no chão sobre o 
brasileiro, e a capacidade de Anderson se defender 
sem menores prejuízos. AS acabou a luta incólume, 
com incontestável autoridade. Sonnen, depois de 
uma queda meio tosca, se tornaria um homenzarrão 
infantilizado e desprotegido, encolhido no octógono 
à espera do golpe final. 

Recentemente o canadense George Saint Pier-
re, atual campeão dos meio-médios, afirmou em 
entrevista que o norte-americano “Cris Weidmam 
vai finalizar Anderson Silva e chocar o mundo”.  
Vale lembrar que ele não é um profeta dos bons 
e que outrora esperava um desfecho favorável a 
Sonnen. De qualquer maneira, esperemos até o 
próximo dia 6 de julho. Enquanto a luta não che-
ga: Haters gonna hate!

A vida pede passagem... Ao 
ver mais um monte de concreto 
que começa a se erguer naquele 
terreno baldio de frente para o 
mar, no Busto de Tamandaré, 
divisa das Praias de Cabo Branco 
e Tambaú, deparei-me com um 
outdoor em que nele está escrito 
frase apelativa: “O nascer do sol é 
um espetáculo... assista de cama-
rote.”

Confes-
so que fiquei 
deveras pre-
ocupado com 
a construção 
de mais um 
prédio à beira- 
mar. Logo ele 
tomará forma 
arquitetônica 
para atender 
uma minoria 
privilegiada, 
endinheira-
da, que terá 
o prazer de 
não somente 
assistir ao nascer do sol de cama-
rote, mas, também, de se mobi-
lizar – num futuro bem próximo 
– para acionar a Justiça contra os 
eventos festivos que se repetem 
anualmente, faz tempo. 

O desenrolar disso não será 
surpresa: teremos o Réveillon, 
quem sabe, ameaçado! Em pe-
tição inicial – já posso prever 
– seus advogados alegarão o 
“direito ao sono tranquilo depois 

das 22h”. Virão os órgãos do meio 
ambiente atendendo demanda 
judicial. Pois, os novos proprie-
tários do pedaço, estarão “sendo 
importunados” com a poluição 
sonora das bandas que tocam 
para a multidão. 

Com aquela construção 
adormecida, sonhada há tempos 
pela especulação imobiliária, 

talvez não se possa mais, 
assistir ao nascer da Lua 
Cheia. Ver de perto a 
Orquestra Sinfônica da 
Paraíba, entoando belas 
sinfonias para acalentar a 
mente; embelezar a vida 
e intimar a paz... O desa-
brochar da lua será um 
espetáculo para pouquís-
simos enamorados assis-
tirem, de camarote. 

Entre um verão e ou-
tro, pessoas do mundo in-
teiro, de todos os credos 
se encontram naquele 
busto para saudar a vida. 
João Pessoa merece um 

espaço, sem teto, para os grandes 
encontros. Se faltam ideias de 
colaboradores para tornar aquele 
ambiente “maneiro”, aí está a mi-
nha. Quiçá para descongestionar 
a vida, descongestionar o ir e vir 
das pessoas que lá se exprimem 
e se atropelam entre a beleza do 
mar e a solidez do concreto. 

Falam-se em mobilidade ur-
bana... No trânsito somos reféns. 
Sofremos pela falta de decência 

de quem ignorou um futuro que 
se desenhava. Décadas se foram 
em outros tempos. Faltou previ-
são! Faltou o conforto que o ente 
público deixou de proporcionar. 
Por isso nos debatemos, agoniza-
mos, morremos. - Continuaremos 
que nem um quê de amontoa-
dos... imprensados sob o olhar 
do sol, o contemplar da lua e o 
testemunho do mar?

Não deixem que o nascer o 
sol seja um espetáculo visto de 
camarote, para poucos. Aquele 
local, aberto, será um espetáculo! 
Temos o Tambaú Hotel, o Centro 
de Convenções já se mostra. O 
turismo ganhará espaço nobre 
para encontros, desencontros, 
caminhadas, exposições, feiras, a 
Copa... Permita-me gracejar, em 
fim: até helicóptero poderá pou-
sar naquela esquina! 

Como cidadão, torço, para que 
os governos - da capital e do Estado 
- unam-se! Tomem para si o prazer 
de oferecer para a maioria, gratuita-
mente, uma área livre daquilo que o 
privado somente enxerga como lu-
cro. A CF, art. 5º, inc. XXIV esclarece: 
“A lei estabelecerá o procedimento 
para desapropriação por necessi-
dade ou utilidade pública, ou por 
interesse social...”

O povo quer abraçar o sol, 
tomar um banho de lua, olhando 
libertos para o mar. Com os pés 
no chão, o nascimento da esta-
ção do sol, apreciar. - É um bom 
nome... não? 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Era o meu aniversário...
Pedalamos hoje por entre a vegetação na-

tiva e os vales de falésias, por onde surgem os 
maceiós. Em direção ao mar, suas águas cor-
rem, ricas em vida, traçados sinuosos, verda-
deiras pérolas do nosso meio ambiente. Mas, 
não são protegidos, nem vigiados. E, na maio-
ria, contaminados com esgotos, além de lixo e 
plástico. Triste do povo que faz de seus rios e 
maceiós valas sujas, tais quais a sua estúpida 
insensibilidade. Restam poucos, como esses 
mananciais que ainda embelezam as falésias 
do nosso Litoral... Salvemo-los em quanto é 
tempo.

No dia do recente aniversário, melhores 
“parabéns” eu não poderia receber do que o 
“bom dia” da Natureza, criação artística e pai-
sagística incomparável do Arquiteto do Uni-
verso. E as falésias que bordam as margens 
do Atlântico, no Nordeste do Brasil, embora não 
tenham o tratamento e cuidado que merecem, 
ainda são um patrimônio que causa fortes ciú-
mes ao Mediterrâneo e ao Pacífico. No meio 
desta pedalada matinal, cai uma chuvinha 
deliciosa e refrescante trazendo aquele cheiro 
especial de terra molhada, junto com tantas 
reminiscências da infância, da adolescência, e 
da vida toda.

Só aos amigos do facebook, dei-lhes um 
bom-dia virtual de aniversário. Era o meu, e 
das mulheres maravilhosas, esses seres en-
cantados e superiores que habitam a Terra 
com o dom da meiguice, da delicadeza, da 
inteligência, e, sobretudo com a bênção da 
maternidade. Era 8 de março, o Dia Interna-
cional da Mulher!

Logo ao acordar, percebi que havia um 
brilho especial nesta data. E desde cedo, 
agradeci o carinho da amizade, virtual ou não, 
pedindo licença para sair da cidade, desligar 
o celular, confessando abertamente: hoje eu 
quero o mar!

Mas o doce inverno já começava a esbo-
çar sua chegada. O crepúsculo daquela tarde, 
visto do Atlântico, dava sinais de que o verão 
está prestes a partir. Pensei: Que venham as 
chuvas, os ventos, as aconchegantes e úmidas 
madrugadas, o meigo orvalho cobrindo as 
manhãs!... Aproveitemos esse contexto propí-
cio ao silêncio, à leitura, à boa música, a um 
bom filme, ao amor, ao carinho e à fraternida-
de. Que as mudanças de estação nos alcancem 
gratos e sensíveis, para compreender e aceitar 
com fé e serenidade a transitoriedade da vida, 
em sua teia de mudanças que evoluem com o 
infinito universo para a Divina Criação.

Há momentos especiais, inesperados, 
surpreendentes, cujo sabor e intensidade 
gostaríamos de perpetuar. Mas, como o tempo 
inexorável não permite que a vida pare, pois 
ela passa, e se transforma a toda hora, como 
tudo no universo, temos que desfrutar esse 
filme com todo amor.

Daí a necessidade de estarmos sempre 
preparados e vigilantes para “seguir a sequên-
cia”, como dizia uma grande amiga, Júlia, que 
já transita noutras esferas, com quem muito 
convivi na formosa Baía Formosa.

E crepúsculo deste dia 8 foi um desses 
momentos. Um dos mais belos já vistos à bei-
ra do Atlântico, e quiçá do mundo. A pedalada 
se estendeu por essa paisagem, terminando 
num delicioso banho de mar, num espetáculo 
em que víamos o brilho do sol se despedindo 
da lua, refletidos na água, a saudar com brisa 
intensa a noite que tudo cobria. Que maravi-
lha, esse presente de Deus! Só depois voltei a 
me lembrar que era o meu aniversário... E de 
toda aquela beleza!

Germano
RomeroAnderson Silva? Haters vão odiar!

Assista de camarote

O povo quer 
abraçar o sol, 
tomar um banho 
de lua, olhando 
libertos para o 
mar. Com os pés 
no chão, o 
nascimento da 
estação do sol, 
apreciar. 
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Roteiro

A segunda edição do 
Lollapalooza Brasil será 
aberta amanhã, no Jockey 
Club de São Paulo. Até do-
mingo serão 60 atrações 
vão animar os três dias de 
festival. O festival também 
oferece uma programação 
alternativa para crianças, 
que acontece no Palco Ki-
dzapalooza.

As atrações mais 
aguardadas da abertura 
são as bandas Cake (EUA), 
Flaming Lips (EUA), Dead-
mau5  (Canadá), Knife Par-
ty (Austrália) e The Killers 
(EUA), além das brasileiras 
Holger, Agridoce, Copaca-
bana Club e a oficina de ba-
teria com Igor Cavalera, no 
palco destinado às crian-
ças. No sábado, o festival 
terá apresentações de The 
Black Keys (EUA), Queens 
Of The Stone Age (EUA), A 
Perfect Circle (EUA), Ala-
bama Shakes (EUA), Franz 
Ferdinand (Escócia), Lu-
dov e Criolo. Para o domin-
go, Pearl Jam (EUA), The 
Hives (Suécia), Vanguart e 
Planet Hemp são as bandas 
mais esperadas.

Em seu segundo ano 
no Brasil, o Lollapalooza 
também passará nova-
mente por Santiago (Chi-
le), na semana que vem. 
Em 2012 o Lollapalooza 

Projeto Cine Atitude chega 
hoje à cidade de Bayeux

Antecipando as comemorações da Páscoa, o Projeto Cine 
Atitude: Imagens em Movimento chega hoje com a carava-
na do audiovisual, às 19h, na Praça de Tambay, próximo à 
Igreja Católica, em Bayeux. Na programação serão exibidos 
os filmes Calango Lengo - Morte e Vida Sem Ver Água, de Fer-
nando Miller, Malazarte vai à Feira, de Eduardo Goldenstein, 
Devoção, de Rafael Ferreira, e 10 Centavos, de César Fernando 
de Oliveira. O Cine Atitude recebe incentivo do Banco do Nor-
deste e do BNDES, com o objetivo de levar o audiovisual para 
as escolas e os espaços públicos de Bayeux, fomentando a 
sétima arte e a reflexão a partir do olhar coletivo. 

Paul McCartney 
marcou a data de seus 
shows no Brasil. Em seu 
site oficial, o ex-beatle 
agenda a apresentação 
em Belo Horizonte para 
o dia 4 de maio, a de Goi-
ânia para 6 e a de Forta-
leza para o dia 9. O show 
no Mineirão terá ingres-
sos de R$ 160 a R$ 600 
(com a opção de meia
-entrada) e começam a 
ser vendidos hoje. Os de 
Goiânia serão vendidos 
na mesma data. Forta-
leza terá os ingressos 
comercializados a partir 
de terça-feira (2/4). As 
compras podem ser re-
alizadas pelo ingresso.
com. Ano passado, Mc-
Cartney esteve em Recife 
e Florianópolis com a 
turnê On The Run.

Paul McCartney 
anuncia datas de 
shows no Brasil

Katherine Heigl e 
Patrick Wilson vão 
estrelar comédia

Mídias em destaque

Drops & notas

trouxe para a América do 
Sul bandas como Foo Figh-
ters (EUA), Arctic Monkeys 
(Inglaterra), Bjork (Islân-
dia), Foster the People 
(EUA), Gogol Bordello 
(EUA), Jane’s Addiction 
(EUA) e Skrillex (EUA), 
além das bandas brasi-
leiras O Rappa, Marcelo 
Nova, Cascadura, Black 
Drawing Chalks e Racio-
nais MCs entre outras, to-
talizando 60 atrações para 
os dois dias de festival. 
Foram disponibilizados 

70 mil ingressos para cada 
dia, e, os destinados para o 
primeiro dia, esgotaram-se 
poucos meses antes do 
evento. Em 2012 também 
foi anunciada uma edição 
do festival em Israel, que 
acontecerá no ano que 
vem em Tel Aviv.

O Lollapalooza é um 
festival idealizado pelo mú-
sico Perry Farrel, junto com 
Ted Gardener, Marc Geiger 
e Don Muller, para realizar 
um evento para despedida 
da sua banda, Jane’s Addic-

Katherine Heigl 
e Patrick Wilson vão 
estrelar a comédia de 
humor negro North 
of Hell, para a Darko 
Entertainment, segun-
do o Deadline. Wilson 
viverá Don Champage, 
um bem-sucedido em-
presário com uma espo-
sa obsessiva e contro-
ladora (Heigl). Ainda não 
há mais detalhes sobre 
a trama - em tradução 
livre, north of hell seria 
algo como “pra lá do in-
ferno”. A ideia foi escrita 
por Carlo Allen, Ted El-
rick e Tom Lavagnino, e o 
roteiro e a direção ficam 
a cargo de Anthony Burns 
(Skateland). As filmagens 
acontecem na Louisiana 
em abril. Mas ainda não 
há previsão de estreia do 
longa-metragem.

FOTO: Divulgação

*   Ruim
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***   Bom
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SERVIÇO

Observatório da 
Radiodifusão Pública

Iniciativa importante a de um grupo de pesquisa-
dores que criou o Observatório da Radiodifusão Pú-
blica na América Latina. O projeto faz parte do Labo-
ratório de Políticas de Comunicação da Universidade 
de Brasília (UnB) em parceria com o Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (UERJ).

Tempos atrás uma pesquisa realizada por Luiz Al-
bornoz e Micael Herschman identificou 55 observató-
rios nas áreas de comunicação, cultura e informação 
em onze países ibero-americanos, mas nenhum com 
foco exclusivo na radiodifusão pública. Eles apontaram 
os observatórios que tematizam o desenvolvimento 
da sociedade da informação e a implantação de novas 
tecnologias. Assim como os que se voltam para a for-
mulação de políticas públicas. E também aqueles que 
abordam o conteúdo veiculado pelos meios de comu-
nicação em geral.

No Brasil, há um bastante conhecido: o Observatório 
da Imprensa, uma iniciativa do Instituto para o Desenvol-
vimento do Jornalismo (Projor) e projeto original do La-
boratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O OI 
nasceu na internet e ganhou versão para a TV e o rádio, 
com Alberto Dines como editor responsável.

Ganha a sociedade com a criação do Observatório 
de Radiodifusão Pública. Esse espaço (http://www.
observatorioradiodifusao.net.br) funciona como fó-
rum de debate sobre estrutura, legislação, sistemas e 
serviços públicos de radiodifusão. A ideia é promover 
pesquisas e análises sobre modelos de gestão, fontes 
de financiamento, formas de participação da socieda-
de na administração de emissoras públicas, processos 
de produção, distribuição de conteúdos e avaliação da 
qualidade da programação oferecida aos cidadãos.

A proposta é boa: promover uma compreensão 
abrangente do contexto legal, econômico e político da 
radiodifusão pública nos países da América Latina. E 
de quebra contribuir com a formação crítica do teles-
pectador/ouvinte, na perspectiva de formar cidadãos e 
não meros consumidores. 

Sandra Moura
Doutora em comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com

Cairé Andrade
Especial para A União 

Festival Lollapalooza Brasil será aberto amanhã 
em São Paulo e terá 60 atrações até domingo

tion, no ano de 1990. O fes-
tival, diferente de outros do 
gênero, como Woodstock 
ou US Festival, viajava por 
várias cidades dos Estados 
Unidos e Canadá. Na edi-
ção americana atualmen-
te o evento acontece uma 
vez por ano em Chicago, 
Illinois. O termo Lollapa-
looza é originário da época 
entre XIX e XX, significan-
do “uma extraordinária ou 
incomum pessoa, coisa ou 
evento; um exemplo excep-
cional ou circunstância”.

Em cartaz

Parker

Os atores Jennifer Lopez e Jason Statham estrelam Parker

Ladrão profissional  tem 
como regra não machucar quem 
não merece,  entretanto,  sua 
equipe o trai, rouba sua parte e 
o deixa para morrer. Determinado 
a fazê-los se arrepender,  ele 
se disfarça de um texano rico 
e faz uma parceria com Leslie, 
uma moça bonita, inteligente e 
ambiciosa. Juntos, eles montarão 
um plano para derrubar a equipe 
e pegar o dinheiro.

FOTO: Divulgação/Incentive Filmed Entertainment
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 completar 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 1: 14h10, 
16h10, 20h10 e 22h .  Manaíra 8: 
14h45, 17h15, 19h45 e 22h10.

AS AVENTURAS DE PI (Life of Pi, EUA, 
2012). Gênero: Drama. Duração: 127 
min. Classificação: 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 sal-
va-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: 16h e 20h.

DEZESSEIS LUAS (Beautiful Creatures, 
EUA, 2013). Gênero: Fantasia. Dura-
ção: 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 perse-
gue a família dela há gerações. Tambiá 
4: 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 informa-
ções sobre o filho Jack, mas, com a 

ajuda de um amigo, ele descobre que 
Jack está preso na Rússia, acusado de 
assassinato. John vai ao país para rever 
o filho, mas o encontra em plena fuga 
do tribunal onde seria julgado. Tambiá 
3: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

FRANCISCO BRENNAND (BRA, 2012). 
Gênero: Documentário. Duração: 75 
min. Classificação: Livre. Direção: Ma-
riana Brennand Fortes, com Francisco 
Brennand e Hérmila Guedes. Francisco 
Brennand é um artista de 85 anos 
que vive isolado em sua oficina num 
bairro distante do centro da cidade 
do Recife. O filme narra a trajetória a 
partir dos diários escritos pelo artista 
nos últimos 60 anos, onde ele recria 
sua vida de maneira ficcional. CinEspaço 
1: 18h10.

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 es-
palhadas pela casa, mas não imaginava 
que um hóspede fantasma começaria a 
aprontar, transformando a vida deles 
no mais louco dos pesadelos. Tambiá 1: 
14h10 e 18h20.

OS CROODS (The Croods, EUA, 2013). 
Gênero: Animação. Duração: 103 
min. Classificação: Livre. Dublado. 
Direção:  Chris Sanders,  Kirk De-
Micco. Na época pré-histórica de 
Croodacious, a Mãe Natureza ainda 
fazia experiências, a fauna e a flora 
eram muito diferentes de hoje em 
dia. Neste cenário, um homem das 
cavernas, líder da sociedade local, 
deve enfrentar a concorrência com 
um gênio pré-histórico, descobridor 
do fogo. CinEspaço 4: 13h50, 15h50, 
17h50, 19h50 e 21h50. Manaíra 5:  
13h45, 16h15, 18h45 e 21h15. 
Tambiá 5: 14h15, 16h15, 18h15 e 
20h15.

OZ - MÁGICO E PODEROSO (Oz: The Great 
and Powerful, EUA, 2012). Gênero: 
Fantasia. Duração: 128 min. Classi-
ficação: Livre. Dublado e legendado. 
Direção: Sam Raimi, com James Franco, 
Mila Kunis, Rachel Weisz. Oz é o dono 
de um circo mambembe, que tem uma 
ética um tanto quanto questionável. 
Transportado para um mundo mágico 
e desconhecido, ele precisa lidar com 
a batalha entre três bruxas locais. 
Prelúdio de O Mágico de Oz (1939). 
CinEspaço 3/3D: 14h, 16h30, 19h, 
21h30. Manaíra 2: 13h30, 16h30, 
19h30 e 22h20 Manaíra 3: 14h30, 
17h30, 20h30. Manaíra 7/3D: 12h30, 
15h30, 18h30 e 21h30. Tambiá 6/3D: 
14h10, 17h10 e 20h10.

PARKER (EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 118 min. Classificação: 
14 anos. Legendado. Direção: Taylor 
Hackford, com Jason Statham, Jen-
nifer Lopez.  Parker é um ladrão 
profissional que tem como regra 
não machucar quem não merece. 
Entretanto, sua equipe o trai, rouba 
sua parte e o deixa para morrer. De-
terminado a fazê-los se arrepender, 
ele se disfarça de um texano rico e 
faz uma parceria com Leslie, uma 
moça bonita, inteligente e ambicio-
sa. Juntos, eles montarão um plano 
para derrubar a equipe e pegar o 
dinheiro. Manaíra 1: 14h15, 16h45, 
19h15 e 21h45.

VAI QUE DÁ CERTO (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 87 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Maurício Farias, com Fá-
bio Porchat, Bruno Mazzeo, Danton Mello, 
Lúcio Mauro Filho. Cinco antigos parceiros 
da adolescência chegam a conclusão que 
não conseguiram realizar os sonhos que 
tanto falavam naquela época. Para mudar 
o cenário, o quinteto resolve botar em 
prática um plano muito louco: assaltar 
uma transportadora de valores. CinEspaço 
2: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 4: 
13h, 15h, 17h, 19h e 21h. Manaíra 6: 14h, 
16h, 18h, 20h e 22h. Tambiá 2: 14h50, 
16h50, 18h50 e 20h50.

A banda norte-americana The Killers é uma das atrações da abertura do festival
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Espetáculo

Narrativa em flashback é utilizada no espetáculo O Calvário para compor 
dois momentos cronológicos diferentes na história da Paixão de Cristo

O público pessoense poderá 
conferir, a partir de hoje 
até domingo, o espetáculo 
teatral O Calvário, proposta 
selecionada, por meio do 
edital da Paixão de Cristo 
2013, pela Fundação Cul-
tural de João Pessoa. Com 

adaptação de texto e direção de Roberto 
Cartaxo, as encenações acontecem du-
rante os quatro dias da Semana Santa, 
com duas sessões diárias, às 19h e às 
21h, no Ponto de Cem Réis, com entrada 
gratuita. A organização do evento espera 
que um público de mais de vinte e cinco 
mil pessoas prestigie o espetáculo, cerca 
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A décima edição do Prêmio Líbero 
Badaró de Jornalismo, uma das maio-
res e mais prestigiadas premiações da 
área, tem suas inscrições abertas para 
a submissão de conteúdo jornalístico. 
O prêmio, promovido pela revista e 
Portal Imprensa, com patrocínio da 
Souza Cruz, é um dos principais da 
América Latina voltado para a produ-
ção jornalística.

No lançamento do prêmio deste 
ano, foi promovido um debate sobre 
censura e processos jurídicos envol-
vendo jornalistas e os veículos de 
comunicação no país, que contou com 

as participações de Manuel Alceu Ferreira, 
do O Estado de São Paulo e da revista 
Valor Econômico, Taís Gasparian, da Fo-
lha de São Paulo, e Guilherme Alpendre, 
da Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji).

Sinval de Itacarambi Leão, diretor 
da Imprensa, ressalta o legado de Líbero 
Badaró, um defensor árduo da liberdade 
de imprensa. “Em tempos que o Brasil 
sobe velozmente no ranking dos países 
mais perigosos para o exercício do jor-
nalismo, com casos de violência contra 
profissionais de imprensa cada vez mais 
frequentes, falar da herança deixada por 

Líbero Badaró torna-se não só urgente, 
mas necessário”, comentou.

Giovanni Battista Líbero Badaró, ou 
Dr. João Batista Líbero Badaró, jornalista, 
político e médico, teve uma contribuição 
importante para a defesa da liberdade 
de expressão, que vai além da tragédia 
pessoal, quando foi morto por denunciar 
os desmandos e excessos cometidos 
pelos governantes. Foi um dos primeiros a 
escrever no Brasil em defesa da liberdade 
de imprensa, refutando sempre a tese de 
que os abusos praticados pela imprensa 
justificariam o cerceamento da liberdade.

Esta edição irá reconhecer as me-

lhores matérias do ano em onze 
categorias, mais uma categoria es-
pecial. A premiação é voltada para 
profissionais que atuam em mídias 
impressas (jornais e revistas), sites 
jornalísticos e emissoras de rádio e 
TV de todo o Brasil. Há também ca-
tegorias específicas para estudantes 
de jornalismo e correspondentes 
brasileiros que atuam no exterior. As 
inscrições devem ser feitas pelo site 
da premiação até o dia 20 de maio 
e concorrem ao prêmio os trabalhos 
veiculados no período de 8 de abril de 
2012 a 7 de abril de 2013.

de seis mil espectadores por noite. Por 
isso, uma estrutura de arquibancadas 
com capacidade para três mil lugares, 
além de duzentas cadeiras destinadas 
a autoridades, cadeirantes e idosos, foi 
providenciada. 

O espetáculo contará com um palco e 
uma rampa, montados no Ponto de Cem 
Réis, especificamente para O Calvário, 
que trará também surpresas ao utilizar 
instalações do próprio espaço.  O teatró-
logo Roberto Cartaxo optou por compor 
a sua versão da história milenar do Filho 
de Deus por meio do flashback, recurso 
narrativo para relembrar acontecimen-
tos. Dessa forma, o espetáculo de uma 
hora e dez minutos começará na cena em 
que Pilatos anuncia a sentença de cruci-
ficação a Jesus, a partir desse momento 

iniciam as lembranças de Cristo. Com 
o flashback, tantos as passagens mais 
trágicas quanto as mais felizes da vida de 
Jesus são revisitadas.  

“Optamos por constituir a narração 
em flashback, alternando entre o passado 
e o presente, para enfatizar o calvário, 
momento mais doloroso e emocionante 
da narrativa. Assim, iremos mostrar, por 
meio das lembranças, a anunciação, o 
batismo, a última Ceia, a Traição de Judas, 
a entrada triunfal em Jerusalém, enfim 
diversas passagens da vida de Cristo. 
A história de Jesus é narrada da forma 
tradicional, de maneira real, sem releitu-
ras, as inovações que realizamos são na 
encenação, na maneira como expomos 
ao público”, explicou Roberto Cartaxo em 
entrevista ao jornal A União.

Após relembrar momentos marcan-
tes da trajetória de Jesus, que o fizeram 
chegar naquele momento da sentença 
anunciada por Pilatos, a narrativa retorna 
ao presente e é mostrada a Via Sacra, mor-
te e ressurreição de Cristo. O espetáculo 
destaca a dor física e espiritual sofridas 
por Jesus, devido à incompreensão dos 
homens, e, nos dois diferentes momentos 
cronológicos da narrativa, Jesus é inter-
pretado por atores diversos. Daniel Porpi-
no interpreta Jesus no passado e Horieby 
Ribeiro dá vida ao Cristo do presente. O 
Calvário traz em cena um corpo de baile 
de vinte e quatro bailarinos, que foram 
coreografados por Ana Soares, na parte 
contemporânea, e por Kilma Farias, nas 
danças Tribais, e um elenco de quarenta 
e sete atores. 

Horieby Ribeiro (centro) é um dos 
atores que interpretam Jesus Cris-
to em O Calvário, que tem direção 
de Roberto Cartaxo
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Ex-colônia em Bayeux ganhará Academia da Saúde 

O Ministério da Saúde irá expan-
dir as ações do programa Academia 
da Saúde com a construção de novos 
polos nas cidades onde se localizam 
ex-colônias de hanseníase. Um total de 
30 municípios em todo o país poderá 
ser beneficiado e, entre eles, encontra-
se a cidade de Bayeux, onde existe, até 
hoje, o Centro de Referência no Trata-
mento da Hanseníase – antiga colônia 
Getúlio Vargas, que atualmente aten-
de cerca de 15 pacientes. 

Essas pessoas, que ficaram com 
sequelas da doença, foram afastadas 
do convívio com seus pais e familiares, 
sendo internadas compulsoriamente. 
Hoje, embora já possam trafegar li-
vremente pelas ruas da cidade, con-
tinuam, de certa forma, segregadas 
da comunidade em que vivem. São 
as marcas da hanseníase que ficam – 
em suas próprias consciências. Com 
o programa, porém, elas poderão ter 
acesso a espaço para lazer e atividade 
física, aumentando suas qualidades 
de vida.

Na Paraíba, de acordo com a che-
fe do núcleo de doenças Endêmicas 
Mauricélia Holmes, existem áreas com 
uma maior concentração de casos, 
embora não se saiba, ainda, o motivo. 
São elas: os municípios de Cajazeiras, 
Princesa Isabel e Piancó, além de mu-
nicípios que estão na fronteira com 
outros estados. Um estudo feito pelo 
pesquisador holandês Wim Wan Bra-
kel está analisando as causas dessa 
maior incidência nessas áreas. Além 
da Paraíba, essa pesquisa está sendo 
feita também no Estado de Rondônia

Compulsória
“Hoje, não, mas, na época, a han-

seníase se complicava muito e a in-
ternação era compulsória. Com isso, 
muitas coisas aconteceram. Alguns, 
por exemplo, com o afastamento que 
tiveram da sociedade, chegaram a se 
casar entre eles, mesmos; outros, che-
garam aqui com nomes trocados, e 
agora, quando temos que repassar as 
informações para o Governo Federal, 
é uma complicação”, diz a conselheira 
tutelar do Centro, Josy Cassiano. Se-
gundo ela, a paciente mais antiga tem 
89 anos; enquanto que o mais novo 
tem 35. Dos 15 pacientes que moram 
na área territorial do Centro de Re-
ferência, três estão internados, com 
sérias complicações da doença; os ou-
tros, permanecem lá devido aos cui-
dados que são necessários com suas 
saúdes e, também, às vidas que desen-
volveram no local, formando famílias.

Mesmo as que hoje não sofrem 
com as complicações da doença, per-
manecem com as sequelas da hanse-
níase que, caso não seja tratada de for-
ma correta – e a tempo – duram pela 
vida inteira. Caso a coordenação mo-
tora tenha sido afetada, por exemplo, 
com o tempo, podem ser causadas 
sérias sequelas e até levar a incapaci-
dades irreversíveis. 

O tratamento é feito através da 
poliquimioterapia junto com o Hospi-
tal Clementino Fragra, que é referên-
cia no tratamento da doença. Essas 
pessoas, hoje em dia, têm direito à 
uma pensão especial, no valor de R$ 
750 por mês, paga pelo INSS por meio 
de conta bancária ou cartão magnéti-
co. Instituída pela Medida Provisória 
nº 373, de 2007 e regulamentada pelo 
Decreto nº 6168, ela é destinada so-
mente para as pessoas atingidas pela 
hanseníase e que foram submetidas 
a isolamento e internação compulsó-
rias em hospitais-colônias, até 31 de 
dezembro de 1986.

Tendo como principais objetivos 
estimular hábitos saudáveis e preve-
nir doenças crônicas, o Programa Aca-
demia da Saúde contribui com pro-
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moção da saúde da população através 
da implantação de polos com infraes-
trutura, equipamentos e quadro de 
pessoal qualificado para a orientação 
de práticas corporais e atividade físi-
ca e de lazer. Para participar do pro-
jeto, o município interessado deverá 
cadastrar sua proposta no endereço 
eletrônico http://dab.saude.gov.br/
sistemas/propostasas. Após análise 
e aprovação da proposta de habilita-
ção, o Ministério da Saúde publicará 
portaria específica habilitando o mu-
nicípio ao recebimento do incentivo 
pleiteado.

A hanseníase, também conhecida 
como lepra, é uma das doenças mais 
antigas da medicina. Com período de 
incubação que pode chegar a até cinco 
anos, sua principal manifestação é o 
aparecimento de manchas com perda 
de sensibilidade em qualquer parte do 
corpo, mas principalmente nos olhos, 
mãos e pé. A manifestação é dada, 
também, através de lesões nos nervos 
periféricos, decorrentes de processos 
inflamatórios dos nervos periféricos 
(neurites) e podem ser causados tanto 
pela ação do bacilo nos nervos como 
pela reação do organismo ao bacilo 
ou por ambas. Isso pode causar: dor 
e espessamento dos nervos periféri-
cos; perda de sensibilidade nas áreas 
inervadas por esses nervos, principal-
mente nos olhos, mãos e pés; perda 
de força nos músculos inervados por 
esses nervos principalmente nas pál-
pebras e nos membros superiores e 
inferiores. As alterações neurológicas, 
quando não diagnosticadas e tratadas 
adequadamente, podem causar inca-
pacidades físicas que podem evoluir 
para deformidades.

Diagnóstico e tratamento 
O diagnóstico clínico da doença 

é feito através de exame físico com 
avaliação dermatológica. A principal 
diferença da hanseníase em relação a 
outras doenças dermatológicas, são as 
lesões de pele da hanseníase sempre 
apresentam alteração de sensibilida-
de. As demais não apresentam essa 
alteração. 

Ao contrário do que muitos pen-
sam, a hanseníase tem cura, sim. O 
tratamento é feito através da poliqui-
mioterapia, ou seja, associação de três 
ou mais medicamentos. Quanto mais 
precoce for o diagnóstico, mais rápida 
será a cura. 

Rio de Janeiro – O Brasil é o segundo 
país do mundo com maior número de casos 
de hanseníase, segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Em 2011, o país regis-
trou cerca de 34 mil novos casos da doença, 
número inferior apenas aos 127 mil casos na 
Índia, que tem uma população cinco vezes 
maior.

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

“É raro hanseníase em criança. Hansenía-
se em criança significa adulto sem tratamen-
to, significa demanda oculta (casos que não 
entram nas estatísticas). Isso é mais criança 
doente do que todas as crianças doentes de 
hanseníase somadas da América, África e Eu-
ropa. O Brasil está com um índice alarman-
te”, disse Custódio.

De acordo com o Ministério da Saúde, os 
casos de hanseníase diminuíram 26% entre 
2001 e 2011. No entanto, a queda da doença 
no resto do mundo foi muito mais acentuada, 
já que, segundo a OMS, em um período de 
seis anos (entre 2004 e 2010) houve uma re-

dução de 40% nos casos da doença em todo 
o mundo. Segundo Custódio, para reduzir 
essas estatísticas é preciso que os três níveis 
de governo intensifiquem suas ações na pre-
venção e no tratamento da doença. Ele de-
fende que sejam realizadas campanhas de 
conscientização da população e também a 
qualificação dos profissionais de saúde para 
atender aos pacientes.

O papel do Ministério da Saúde, para 
Custódio, consiste em basicamente repassar 
recursos para os municípios. “Muitas vezes, 
esses recursos não são nem fiscalizados. Esta-
mos inclusive pedindo ao Ministério Público 
que fiscalize esses recursos, porque a gente 
sabe de municípios que não utilizaram esse 
financiamento ou utilizaram para a compra 
de outras coisas. A gente precisa de mais, 
que todas as esferas de governo estejam en-
volvidas em um processo de eliminação. É 
preciso colocar isso como uma prioridade na 
pauta do governo”, disse.

O coordenador da Morhan também criti-
ca o ministério por não participar das mobi-
lizações no Dia Mundial e Nacional de Com-
bate à Hanseníase, do ano passado. 

“Nos últimos três anos, nos dias mun-
diais de combate à hanseníase, o Ministério 
da Saúde não fez nenhuma campanha, não 
fez nenhum material publicitário novo. O 
Dia Mundial da Hanseníase foi criado pela 
ONU (Organização das Nações Unidas) em 
1954 porque um dos maiores problemas da 
hanseníase era a falta de informação e de 
campanhas educativas. Parece que a gente 
ainda não aprendeu isso”, afirmou o coor-
denador do Morhan.

Número de casos no Brasil é alarmante

Ao aparecer qualquer sintoma, procure um médico. 

OlhOs
Queixa: Sente ardência nos olhos? Pisca o olho normalmente?

Exame: Sensibilidade da córnea, força, palpebral.
Orientação: Proteção com óculos, chapéu, piscar frequentemente, colírio.
Exercícios: Abrir e fechar os olhos com força

BrAçOs e mãOs
Queixa: Sente dor, choque ou dormência? Neurite?

Exame: Nervos (palpação), sensibilidade, força muscular.
Nervo Inflamado! Repouso e remédios.
Orientação: Autocuidados, uso de luvas e proteção.

Exercícios: Hidratar, lubrificar, massagear, esticar os dedos, separar e 
juntar os dedos, levantar os dedos sem ajuda.

NAriz
Queixa: O nariz tem ficado entupido com frequência
Examino: Mucosa e septo nasal.
Orientação: Limpeza com água limpa. Não retirar crosta.

Pés e PerNAs
Queixa: Sente dor, câimbras, choque, dormência
Exame: Nervos, sensibilidade, força muscular, pele, planta do pé (calos, 
bolhas, feridas)
Orientação: Repouso e remédios

SAIBA QUAIS OS CUIDADOS PARA EVITAR COMPLICAÇÕES 

Casos de hanseníase, na Paraíba, aparecem mais em Cajazeiras, Princesa Isabel e Piancó, além de municípios que estão na divisa com outros estados 

Foto: Arquivo
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Abate cresceu 24,6% no ano passado
bovinos na paraíba

A Paraíba foi o Estado que 
registrou a maior variação posi-
tiva na quantidade de cabeças 
de bovinos abatidas em 2012 
em relação a 2011. Segundo 
pesquisa divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o abate 
de bovinos cresceu 24,6% em 
2012, em relação a 2011, pas-
sando de 73.442 cabeças abati-
das para 91.483. A variação foi 
bem acima da média nacional, 
que foi de 8%.

No comparativo entre o 
quarto trimestre de 2011 e 
2012, a Paraíba ficou com a se-
gunda maior variação positiva 
na quantidade de cabeças de 
bovinos abatidas. Conforme a 
pesquisa do IBGE, o abate de 
bovinos cresceu 29,2%, pas-
sando de 19.185 no quarto 
trimestre de 2011 para 24.794 
cabeças em 2012.

O peso acumulado de car-
caças (19,2 toneladas) em 2012 
foi 148,2% superior ao regis-
trado em 2011. A pesquisa, no 
entanto, não registrou o com-
parativo do peso das carcaças 
no quarto trimestre, que foi de 
5.139 toneladas no período em 
2012.

Apesar do desempenho, a 
participação do Estado é infe-
rior a 1% da quantidade de ca-
beças de bovinos abatidos em 
todo país, que somou 31,118 
milhões de cabeças de bovinos, 
com aumento de 8,0% em re-
lação a 2011, registrando novo 
recorde na série histórica do 

 
produtos artesanais 
terão legislação

A falta de parâmetros voltados 
à produção artesanal dificulta o trân-
sito desse tipo de produto no país. Para 
dar estabilidade jurídica à questão, o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) estuda criar uma 
legislação específica. Para isto foi criado 
um Grupo de Trabalho no âmbito da 
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do 
Leite e Derivados do ministério que tem 
duas linhas de ação: uma de curto prazo, 
considerando a necessidade iminente de 
regularizar a produção e comercialização 
dos queijos já tradicionalmente pro-
duzidos, e outra focada em delinear uma 
proposta, de médio a longo prazo, abor-
dando os diferentes aspectos inerentes 
à produção artesanal. No embasamento 
técnico científico da proposta, técnicos 
da pasta contarão com o apoio da Comis-
são Científica Consultiva em Microbiologia 
de Produtos de Origem Animal.

país dá exemplo no 
setor de agrotóxicos

O Brasil continua sendo líder na 
destinação de embalagens vazias de 
produtos agrotóxicos. Atualmente, o 
Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias (inpEV), ONG 
responsável pela destinação final do 
material, recolhe 94% do total descar-
tado. Nos últimos 13 anos foram mais 
de 246 mil toneladas de embalagens 
recicladas. Somente em 2012, foram 
encaminhadas 37.379 t. A quantidade 
representa um crescimento de 9% 
quando comparada a 2011. A expec-
tativa para 2013 é destinar 40 mil 
toneladas de embalagens vazias. De 
acordo com o coordenador de Agrotóxi-
cos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Luís 
Eduardo Rangel, o principal objetivo é 
acabar com a poluição. 

índice de aluguel tem 
taxa mais baixa

Desemprego 
cresce em fevereiro

São Paulo - O Índice Geral de 
Preços-Mercado (IGP-M) atingiu 0,21% 
em março, ante 0,29% em fevereiro. 
A taxa também é menor em relação a 
igual mês do ano passado (0,43%). 
No acumulado do ano, o índice alcança 
0,84%. Nos últimos 12 meses, a taxa 
está em 8,06%. Essa última variação é a 
usada como base de cálculo na renovação 
do valor do aluguel. O levantamento 
feito pelo Instituto Brasileiro de Economia 
(Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
mostra que o resultado foi influenciado, 
principalmente, por um dos três com-
ponentes da taxa, o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), com variação de 
0,01% ante 0,21%. Entre os motivos 
que levaram a essa estabilidade estão 
a redução no subgrupo combustíveis e 
lubrificantes para a produção (-0,65%). 
No subgrupo matérias-primas brutas, 
a taxa passou de -1,58% para -0,78%. 

São Paulo – A taxa de desemprego 
em sete regiões metropolitanas analisa-
das na Pesquisa de Emprego e Desem-
prego (PED) passou de 10% em janeiro para 
10,4% em fevereiro. Segundo a pesquisa, 
feita mensalmente pela Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (Seade) e do 
Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), o total 
de desempregados foi 2.311 pessoas, 82 
mil a mais do que no mês anterior.

O nível de ocupação caiu 0,9%. A 
redução de 174 mil postos de trabalho foi 
superior ao número de pessoas que saíram 
do mercado (92 mil), o que resultou na ele-
vação do contingente de desempregados. O 
total de ocupados foi estimado em 19.852 
mil pessoas e a População Economicamente 
Ativa em 22.163. A pesquisa analisa as 
regiões metropolitanas de Belo Horizonte, 
Fortaleza, Porto Alegre, do Recife, de Salva-
dor, São Paulo e do Distrito Federal. 

Cleane Costa  
cleanec@gmail.com

Estado teve variação posi-
tiva, mas tem participação 
inferior a 1% no país

abate de bovinos por ano. No 4° 
trimestre de 2012, também foi 
registrado novo recorde, com o 
abate de 8,186 milhões de ca-
beças de bovinos. Nos compa-
rativos do 4º trimestre de 2012 
com o trimestre imediatamen-
te anterior e o 4º trimestre de 
2011, os incrementos foram da 
ordem de 1,7 e 11,1%, respecti-
vamente.

Suínos 
O abate de suínos aumen-

tou de 5.916 para 6.3435 ca-
beças, uma variação de 7,3% 
no comparativo entre os anos 
2011-2012. Já o peso acumula-
do de carcaças cresceu 16,9%, 
passando de 216.530 tonela-
das para 253.140 toneladas. 
No quarto trimestre, a pesqui-
sa registrou uma elevação de 
17,4% no comparativo entre os 
períodos 2011-2012, passan-
do de 1.635 cabeças de suínos 
abatidas para 1.919 cabeças, 
enquanto o peso acumulado de 
carcaças aumentou 8% entre 
o quarto trimestre de 2011 e 
2012, com o registro de 61 to-
neladas e 66 toneladas, respec-
tivamente.

A quantidade de cabeças 
de frangos abatidos, por sua vez, 
registrou um aumento de ape-
nas 0,2% no ano de 2012, em 
relação a 2011. Foram abatidas 
19.012.539 cabeças de frangos 
em 2012 contra 18.972.436 
em 2011. O peso acumulado 
das carcaças, no entanto, teve 
uma queda de 3,2% entre os 
dois períodos, com 48.172.443 
toneladas e 46.623.912 tonela-
das, respectivamente. No quar-
to trimestre, segundo o IBGE, 
houve uma redução de 4,7% no 
abate de cabeças de frangos no 
comparativo entre os anos de 
2011 e 2012. Em 2011, foram 

No país, em 2012, foram 
abatidas 31,118 milhões de 
cabeças de bovinos, com au-
mento de 8,0% em relação a 
2011 e nova marca recorde 
na série histórica do abate de 
bovinos por ano. O recorde 
anterior – desde 1997 quan-
do a Pesquisa Trimestral de 
Abate de Animais foi inicia-
da – havia sido alcançado em 
2007, quando foram abatidas 
30,713 milhões de cabeças de 
bovinos. A redução nos pre-

ços nacional e internacional 
e o aumento das exportações 
e carne bovina contribuíram 
para o aumento da oferta des-
se produto.

No acumulado de 2012, 
foram abatidas 35,980 mi-
lhões de cabeças de suínos, 
um crescimento de 3,2% em 
relação a 2011. A série anual 
mostra que houve crescimen-
to ininterrupto desta ativida-
de desde 2005. O peso acu-
mulado das carcaças no abate 

de suínos em 2012 alcançou 
3,465 milhões de toneladas, 
representando aumento de 
2,8% em relação ao ano an-
terior.

Já o abate de frangos, 
somando 5,238 bilhões de 
animais, representou redu-
ção de 0,9% sobre o volume 
registrado em 2011. O peso 
acumulado das carcaças no 
abate de frangos, em 2012, 
alcançou 11,533 milhões de 
toneladas, representando au-

mento de 0,9% em relação ao 
ano anterior.

A aquisição de leite no 
ano foi de 22,338 bilhões de 
litros, gerando um aumento 
de 2,5% sobre a quantidade 
obtida em 2011. Já a indus-
trialização do produto teve 
aumento de 2,6% no compa-
rativo entre os anos de 2011 
e 2012.

No ano de 2012, foram 
adquiridas 35,194 milhões de 
peças inteiras de couro bovi-

no, num crescimento de 3,6% 
sobre 2011 e com aumen-
tos consideráveis em Santa 
Catarina (33,9%), Rondônia 
(21,5%), Paraná (20,2%) e 
Mato Grosso (16,2%).

A produção de ovos de 
galinha em 2012 (2.689.451 
mil dúzias) também au-
mentou em relação a 2011 
(4,8%), enquanto o efetivo 
de galinhas, de 499.855 mil 
cabeças, no último dia do ano 
cresceu 3,9%.

Brasil teve 31.118 milhões de cabeças abatidas

abatidas 5.078.048 cabeças de 
frangos contra 4.841.529 cabe-
ças em 2012. Já o peso acumula-
do das carcaças no período caiu 
14,4%, passando de 13.589 to-
neladas em 2011 para 11.626 
toneladas em 2012. 

Segundo o IBGE, a parti-
cipação da Paraíba no abate de 
animais no país ainda é peque-
na porque a maioria das prefei-
turas não controla a atividade 
nos municípios e a pesquisa é 
realizada somente com unida-
des que possuem algum tipo de 

inspeção sanitária. Ao todo, o 
Estado possui 23 abatedouros 
oficializados.

Leite e ovos
A Paraíba está entre os 13 

estados que registraram queda 
na aquisição e industrialização 
de leite cru. Em 2011 foram 
adquiridos 273.350 mil litros 
de leite cru, enquanto em 2012 
foram 271.938 mil litros, um 
decréscimo de 0,5%. 

A industrialização do pro-
duto também caiu no perío-

do, de 272.932  mil litros para 
271.929 mil litros, uma varia-
ção de - 0,4%. No comparati-
vo entre os quartos trimestres 
de 2011 e 2012, a pesquisa re-
gistrou uma queda de 21,1% na 
quantidade adquirida e indus-
trializada de leite cru, 12.561 
mil litros e 9.915 mil litros, res-
pectivamente.  Já a produção de 
ovos de galinha cresceu 4,3%, 
passando de 5.495 mil dúzias 
para 5.730 mil dúzias no com-
parativo entre os quartos tri-
mestres de 2011 e 2012.

Em 2012 foram abatidas 91.483 cabeças de gados, diferente de 2011, que apresentou 73.442 

Com todo trabalho de estru-
turação feito ao longo dos últimos 
anos e investimentos de R$ 34,8 
milhões nos dois últimos anos em 
sete estados da região Nordeste e 
no Pará para erradicação da febre 
aftosa, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento prevê que 
até maio deste ano essas áreas sejam 
reconhecidas nacionalmente como 
livres da doença. A expectativa é que 
haja também o reconhecimento des-
se status pela Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE) em 2014.

Para isso, a Secretaria de Defesa 
Agropecuária do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(SDA/Mapa), juntamente com os 
serviços veterinários oficiais dos es-
tados de Alagoas, Ceará, Maranhão, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí 
e Rio Grande do Norte precisou in-
tensificar as ações de estruturação e 
vigilância a partir de 2008. A Bahia 
e Sergipe são os únicos estados nor-

destinos reconhecidos como zonas 
livres da aftosa, até o momento. De 
acordo com o secretário de Defesa 
Agropecuária do Mapa, Ênio Mar-
ques, uma das exigências para obter 
o certificado da OIE é que os estados 
brasileiros passem por uma metodo-
logia de amostragem. 

“É feita inspeção clínica e colhei-
ta sorológica em uma grande parte 
dos animais dessa região para avaliar 
a ausência da circulação viral”, disse. 
Desde o segundo semestre de 2012, 
foram monitoradas mais de 1,7 mil 
propriedades rurais e amostrados 
mais de 71 mil animais, seleciona-
das aleatoriamente, levando em 
consideração critérios científicos re-
conhecidos internacionalmente. No 
Brasil, 89% do rebanho de bovinos 
e bubalinos, ou 185 milhões de ca-
beças, estão em zona livre de febre 
aftosa, que representa 60% do ter-
ritório nacional. Com a possibilidade 
de inclusão de mais 22 milhões de 

País avança para se livrar da aftosa

Está em consulta pública o projeto de Instrução Normativa que aprova o regulamento técnico de 
manejo pré-abate e abate humanitário, bem como os métodos de insensibilização autorizados. O Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) receberá propostas ao texto por um período de 30 dias, a 
contar do último dia 21 de março, quando o projeto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério 
da Agricultura, Judi Nóbrega, o principal objetivo da portaria é atualizar a Instrução Normativa nº 3/2000, 
que trata do bem estar animal no momento do abate, com o objetivo de elevar o nível de proteção a esses 
animais. “Este trabalho contou com o apoio da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Mapa (CTBEA). 
Também foi aproveitada a experiência obtida nos treinamentos realizados nos últimos cinco anos no 
âmbito do termo de Cooperação Técnica do Mapa e da WSPA (entidade internacionalmente conhecida que 
presta apoio aos assuntos de bem-estar animal)”, explicou a diretora.

Os interessados em obter mais informações podem acessar a página eletrônica do Mapa. As suges-
tões para a consulta pública deverão ser encaminhadas, por escrito, para o Departamento e Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (DIPOA) da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), situado no Ministério da 
Agricultura, Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A, Sala 401-A, CEP 70.043-900, Brasília (DF), ou para 
o endereço eletrônico comissão: comissao.bea@agricultura.gov.br.

Saiba mais

animais nos oito estados em análise, 
o percentual passaria a ser de 99%. 
Após esse processo, faltará apenas os 
estados do Amapá e Roraima e parte 
do Estado do Amazonas serem reco-
nhecidos como livre de febre aftosa. 

“O Ministério da Agricultura vem 
trabalhando há anos para que o país 
tenha o maior rebanho do mundo 
livre da doença”, destacou o diretor 
do Departamento de Saúde Animal 
do Mapa, Guilherme Marques.
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A Páscoa do Senhor 
Arreda, arreda, povo
Pra meu boi passá
...
Meu boi bonito
Meu boi do amô. (Boi de Reis, Mateus)
“O reino do Senhor não virá de modo 
aparatoso”
       (Q 17,20)

E Jesus, o filho de Maria, disse: 
Senhor nosso, manda-nos do céu uma 
mesa servida que seja uma festa para 
todos nós, do primeiro ao último e que 
seja um sinal de Ti. (Cor. 5: 113-114)

Poucos textos na Bíblia que na 
sua maioria receberam mais de uma 
redação e acréscimos, até a sua cano-
nicidade, tiveram contribuições tão 
diversificadas como os evangelhos.

Escritos num momento de gran-
de crise, eles acabaram agregando po-
sições de grupos heterogêneos, mui-
tos deles em conflito entre si, mas que 
buscavam um ponto de convergência 
a partir de um projeto messiânico fo-
cado no galileu Jesus.

Muitos exegetas do Novo Tes-
tamento concordam que o núcleo a 
partir do qual todos os evangelhos 
foram escritos consistiu no relato 
da Paixão, texto que em certas par-
tes mantêm uma concordância sur-
preendente, comparado com outras 
passagens, onde se notam maiores 
variações. Nele o trecho referente à 
última ceia é um exemplo dessa coin-
cidência que abarca todos os quatro 
evangelhos e até mesmo a Primeira 
Carta de Paulo aos Coríntios, com pe-
quenas diferenças.

A grande discussão dos especia-
listas sobre essa passagem referente à 
ceia, base a partir da qual a Igreja se 
formou e ao mesmo tempo elaborou 
teologicamente o sacramento da Eu-
caristia, diz respeito à data do ocorri-
do, se foi durante a sexta-feira da Pás-
coa, como descrevem os evangelhos 
sinóticos, ou no dia anterior, como 
apresenta o evangelho de João. 

Mas algo desperta atenção, ape-
sar de menos enfatizado pela maio-
ria dos hermeneutas: como justificar 
que o carpinteiro e discípulo de João 
Batista que se hospedava em Betânia, 
onde dormia à noite, e só durante o 
dia ia à Jerusalém tenha, repentina-
mente, marcado uma ceia num bairro 
residencial de Jerusalém, em pleno 
período da Páscoa, sendo detido logo 
em seguida à noite pelos guardas do 
Templo, na parte externa das mura-
lhas da cidade, no Getsêmani? A oferta 
anônima de uma grande sala mobilia-
da num primeiro andar e com acesso 
discreto, teria sido uma forma de con-
vencê-lo a se apresentar mais tarde 
às autoridades do Templo, servindo 
Judas e Nicodemos como mediadores 
para o encontro? Pertencia o imóvel a 
Nicodemos, ou como sugerem alguns 
exegetas, à família de João Marcos? 
Ao contrário de Jesus, seu mestre 
João Batista não se aproximava de 
Jerusalém, certamente com receio de 
emboscadas. O que teria afastado de 
Jesus esse receio, ele que, assim como 
João, era profeta popular e não tinha 
pretensões messiânicas?

Tudo indica que ao contrário de 
João, Jesus se deixou seduzir pelos 
convites dos grupos políticos e reli-
giosos que espreitavam Jerusalém, 
numerosos depois das dispendiosas 
reformas feitas por Herodes na ci-
dade e no Templo. Durante a cami-
nhada de entrada em Jerusalém feita 
por Jesus sobre um jumentinho, en-
contramos já dois desses grupos: de 
um lado fariseus prudentes amigos 
de Jesus que o advertiram do gesto 
simbólico que ele estava fazendo e 
de outro os que o aclamavam como 
Messias e o empurravam para o con-
fronto com o Templo. É inegável que 
fariseus radicais cercaram Jesus, en-
volvendo-o nessa contenda. Estariam 
eles a serviço do próprio Caifás para 
usarem Jesus como moeda de troca 
para a soltura de Barrabás? E o So-
me-Sacerdote, tentava ele, por outro 
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lado, comprometer Herodes Anti-
pas, conspirando junto a Pilatos ao 
sugerir que o governador da Galileia 
estava por trás de um suposto levan-
te popular contra Roma, mediante o 
grupo galileu, em Jerusalém?  Jesus 
percebeu, tardiamente, a trama e 
chegou a ironizar, diante das auto-
ridades do Sinédrio que o convite à 
noite feito a ele para se explicar, havia 
sido uma cilada. A sinceridade piedo-
sa popular tirava a máscara das elites 
com seus ardis e quimeras, daí tanta 
violência como revide que se seguiu.

O grupo dos radicais que usou 
e descartou Jesus para libertar Bar-
rabás, certamente em cumplicidade 
com os dirigentes do Templo, tam-
bém ajudou a fomentar a cizânia 
dentro do grupo galileu depois da 
morte do líder, ao atirar Judas contra 
Pedro, desgastando ambas lideran-
ças mais próximas a Jesus e virtuais 
substitutos dele.

É estranho, à primeira vista que 
depois da condenação de Jesus como 
“insurgente”, e do grande medo dos 
discípulos de sofrerem igual destino, 
esses permanecessem em Jerusalém 
e não mais em Betânia, com uma fa-
cilidade que causa estranheza. Afinal, 
Jerusalém era uma cidade cara, os 
galileus tinham compromissos profis-
sionais na Galileia e a repressão pode-
ria se estender. Mas eles ficaram, não 
apenas em função das visões do Jesus 
ressuscitado e do grande apoio popu-
lar e repercussão que o caso teve na 
cidade e em toda Judéia, mas, certa-
mente, porque tiveram hospedagem 
de algum grupo político religioso de 
Jerusalém, certamente o mesmo que 
usou Jesus e depois o levou à conde-
nação de forma hábil e dissimulada. 

Teria esse grupo radical, precur-
sor dos zelotas, controlado o grupo 
galileu e até mesmo formatado a tra-
dição da ceia, transformando-a numa 
ceia Pascal com clara intenção mes-
siânica? Começaria aí o longo prepa-
rativo do levante que eclodiu em 66 e 
culminou com a catástrofe de 70?

O grupo galileu era formado por 
gente humilde e sem formação exegé-
tica e teológica. Eles tiveram que con-
tar com doutores da lei disponíveis 
que habitavam em Jerusalém e eram 
simpatizantes da sua causa. Assim é 
compreensível que o nascimento de 
Jesus apareça nos evangelhos como 
tendo acontecido na Judéia e não na 
Galileia e que o pacífico João Batista 
fosse apresentado como inferior a Je-
sus, este agora elevado à categoria de 
Messias, depois Filho do Homem e, 
finalmente, Senhor. Isso, no entanto, 
contrasta com as palavras do próprio 
Jesus que disse, humildemente, não 
ter ainda nascido de nenhuma mu-
lher, alguém maior do que João Batis-
ta, de quem fora discípulo (Mt 11,11).

Afinal, a nascente Igreja Cristã 
era uma forma de movimento batista 
de piedade popular judaica, redefini-
do em função do mistério da morte e 
proclamação da ressurreição de Jesus. 
Curiosamente, o texto da Didaqué, um 
dos mais antigos da comunidade cris-
tã e segundo alguns pesquisadores, 
contemporâneo dos evangelhos ou até 
mesmo das cartas de Paulo, omite de-
liberadamente as imagens sacrificiais 
de oferenda do corpo e do sangue de 
Jesus. Ao contrário, a descrição da eu-
caristia é uma pacífica ação de graças 

que conclama a unidade da Igreja “des-
de os confins da terra” e exalta o poder 
e a glória do Senhor, pela mediação do 
servo Jesus... O desvio na direção da sua 
divinização se fez por aqueles que con-
fundiam o poder e a glória do Senhor, 
com o “plano” supostamente sagrado 
de conquista de poder, elaborado por 
refinados exegetas intelectuais. Para 
esses teóricos quase laicos, a imagem 
do Senhor se confundia com a própria 
comunidade em armas, sob a liderança 
de um Messias guerreiro que conduzi-
ria essa comunidade, sob vara, para 
uma guerra sem fim... Esse trecho da 
Didaqué, por outro lado, revela de for-
ma surpreendente que a comunidade 
piedosa judaico-cristã que redigiu esse 
texto, tinha uma interpretação diferen-
te para a eucaristia! Não por acaso, ele 
foi redigido bem distante dos exegetas 
de Jerusalém.

Mas a interpretação do mo-
vimento pacifista judaico-popular 
de João e Jesus acabou sendo feita, 
dominantemente, por doutores da 
Lei em Jerusalém, muitos deles dis-
sidentes em relação ao poder dos 
Sumos-Sacerdotes. Não por acaso os 
Evangelhos estão centralizados em 
Jerusalém, onde o esboço do Evan-
gelho da Paixão foi redigido a partir 
de tradição oral e donde as redações 
finais, elaboradas em outros locais, 
tomaram como referência. Mas essa 

interpretação não foi assimilada sem 
questionamento, basta ver as nume-
rosas referências depreciativas diri-
gidas aos doutores e intérpretes da 
Lei nos evangelhos. Fórmula hábil de 
conciliação dos vários grupos cristãos 
adotada pelos escritores, na redação 
final dos evangelhos. Em função de 
suas ambições políticas, esse grupo 
de exegetas que construiu teologica-
mente a messianidade de Jesus, foi 
mais além ao preparar o caminho de 
sua divinização para que essa imagem 
pudesse confrontar-se com o culto do 
Imperador e substituí-la.

Mas apesar de toda a formatação 
militarista e guerreira, configurada 
na imagem que se tornou central nas 
igrejas católicas e ortodoxas da euca-
ristia, o movimento de Jesus sempre 
conseguiu escapulir dessa dimensão 
bélica, a partir do seu substrato origi-
nal vindo do movimento de resistên-
cia pacífica, originário do movimento 
popular de João Batista que fora ado-
tado pelo seu discípulo Jesus.  

Imagem de sangue e de cani-
balismo mesmo que transfigurados 
como sacramento, denotavam gri-
tos de batalha masculinos para uma 
guerra inexorável, em contraste com o 
movimento real de Jesus, rodeado de 

mulheres e intérprete de uma popu-
lação rural querendo se proteger da 
barbárie eminente, a exemplo do que 
havia também no movimento joanino.

Assim, as referências explicita-
mente belicistas presentes nas imagens 
do corpo e sangue de Cristo que é ofer-
tado como num ritual expiatório, a par-
tir da redação exegética da última ceia, 
retomam o grito de guerra da profecia 
de Zacarias que fala em beber sangue 
e comer carne humana para enfrentar 
os inimigos (Zac, 9, 15). Molda-se as-
sim a imagem de Jesus na do livro de 
Zacarias em que o rei manso e pacífico 
assume logo depois uma feição vinga-
tiva e implacável. Era uma tentativa de 
conciliar a dimensão pacifista do movi-
mento popular com o nascente nacio-
nalismo zelota às custas do primeiro. 
Essa imagem ambígua do Messias que 
deveria batizar com fogo e ao mesmo 
tempo receber o Espírito no batismo, 
mediante a presença de uma pomba, 
símbolo da suavidade e mansidão, 
perpassa todas as redações dos evan-
gelhos que possuem uma mesma ma-
triz teológica original. Esse “ícone” do 
Messias, tinha como horizonte último 
a insurreição que acabou incendiando 
Jerusalém e Israel no ano 70, mas que 
foi surpreendido com a sábia defecção 
e prudente retirada da Igreja Cristã da 
área do conflito suicida. Essa preferiu 
guardar, como tesouro mais precioso, 
sua via pacífica de base popular piedo-
sa, na tradição original de João e Jesus. 
A ruptura em Jâmnia entre judeus e 
cristãos, comandada pelos herdeiros 
desse grupo de intelectuais e exegetas 
radicais que voltaria a incendiar Israel 
na época de Adriano, se tornou inevitá-
vel. Mas para João e Jesus, dois líderes 
populares à margem dos profetas polí-
tico-escatológicos de Jerusalém, o Rei-
no do Senhor seria construído por ele 
mesmo, cabendo ao povo se preparar 
e se purificar para isso. A última ceia de 
Jesus, na sua intenção original, era a an-
tecipação do banquete escatológico em 
vista do Reino de D. como era comemo-
rado na comunidade de Qumrã.

Assim, o relato da Paixão, reinter-
pretado teologicamente e com o qual 
as comunidades cristãs lembravam, 
na nascente liturgia, a morte e ressur-
reição de Jesus, (confirmado por Pau-
lo na Primeira Carta aos Coríntios), 
acabou focando o projeto messiânico 
a partir da figura do justo perseguido, 
uma forma hábil que os exegetas de 
Jerusalém elaboraram a fim de con-
quistar e tentar controlar o movimen-
to popular que circulava à margem de 
Jerusalém e até então era presa pre-
ferida do banditismo popular. Daí a 
tolerância moderada inicial do Sumo-
Sacerdote para com o grupo galileu 
que pregava todos os dias às portas 
do Templo, mesmo após a execução 
de Jesus, acusado de “insurrecto”.

 A intenção última das autori-
dades, a longo prazo, era recuperar a 
autonomia política de Israel da época 
dos Macabeus ou ao menos, a subordi-
nação mais livre da época de Herodes 
Magno, mediante um levante popu-
lar, onde os pobres eram convidados 
a pagar a conta com o seu sangue... O 
grupo de Pedro que tendia a crescer 
numericamente, também contou com 
o respaldo da “segurança” dos radicais 
que por duas vezes o auxiliaram na 
sua soltura da prisão, com o beneplá-
cito discreto das autoridades do Tem-

plo que não insistiram, nesse caso, em 
investigar as “falhas” cometidas no 
âmbito da segurança...   

Mas o grupo cristão, na medida 
que crescia, começava a sair do con-
trole daqueles que o convidaram a ser 
hóspedes em Jerusalém. Até a família 
de Jesus foi acionada para garantir 
uma centralidade que impedisse des-
vios ameaçadores ao plano original de 
somar forças contra o poder imperial 
romano. Por outro lado, Paulo foi de-
signado pelo Templo para averiguar, 
em Damasco, uma comunidade que 
começava a trazer preocupação pelo 
grande número de gentios admiti-
dos. Mas, ironicamente, ele acabou 
aderindo à orientação dessa Igreja da 
diáspora. A visão liberal posterior de 
Paulo em relação aos ritos judaicos, 
posição que ele assimilou em Da-
masco, consistia para as lideranças 
político-religiosas de Jerusalém uma 
ameaça, não apenas aos costumes 
tradicionais, mas à própria seguran-
ça do “plano” de levante contra Roma 
que vinha sendo preparado, sigilosa-
mente. Qualquer vazamento dele por 
parte de um crente menos compro-
metido, poderia ser fatal para todos 
os dirigentes de Jerusalém... Por isso 
armou-se uma armadilha para pren-
dê-lo, quando esse veio trazer dinhei-
ro para as comunidades carentes na 
capital. Paulo teria ido, supostamente, 
longe demais...

Mas aos poucos, o movimen-
to cristão que crescia na capital e se 
espalhava pelo Império, insistia em 
permanecer na sua linha de resistên-
cia pacifista de origem popular e com 
isso vinha escapando ao controle dos 
políticos de Jerusalém, o que resultou 
na execução de Tiago, o irmão de João. 
O abandono definitivo de Pedro da ci-
dade, por razões de segurança e mais 
tarde, a ida de toda a comunidade cris-
tã de Jerusalém para Pela, na Decápole, 
revela o fracasso da tentativa de con-
trolar o movimento popular por parte 
das elites. Represálias não faltaram: o 
incêndio de Roma e a acusação dirigida 
aos cristãos pela responsabilidade do 
delito, já demonstrava a via pela qual o 
ressentimento, por suposta traição, em 
não querer participar da luta armada, 
se fazia operar. Não por pura coinci-
dência, os líderes Pedro e Paulo foram 
executados dois anos antes da revolta 
de 66-70, para que o movimento pie-
doso cristão não atrapalhasse a logís-
tica construída (o eterno plano...) para 
a insurreição armada, pois essa preci-
saria do apoio da comunidade judaica 
de Roma para que o levante tivesse, su-
postamente, sucesso...

O fato é que o modelo militarista 
formatado por teólogos “zelotas” de 
Jerusalém que levaram à catástrofe do 
ano 70, conseguiu antes imprimir nos 
textos sagrados cristãos, a partir da 
descrição da última ceia, uma dimen-
são trágica centrada no sacrifício e no 
martírio. Com a defecção dos cristãos 
da guerra civil judaica, interpretada 
como alta traição pelos insurretos, esse 
grupo de exegetas conseguiu moldar, 
mais tarde, no judaísmo formativo, 
após as duas tragédias consecutivas 
na Guerra contra Roma, um vetor mi-
litarista de uma guerra sem fim que 
perdura até hoje e cujos beneficiários 
últimos passaram a ser, em grande par-
te, os pagãos convertidos à ambição do 
poder e dinheiro, para o qual esse pro-
jeto se dirige ao Bezerro de Ouro.

Esse grupo apocalíptico de longa 
tradição que, justificadamente, sadu-
ceus e parte dos fariseus viam com 
sérias reservas e desconfiança, con-
seguiram  remarcar, tanto para o cris-
tianismo como para o judaísmo for-
mativo, a ideia do sacrifício expiatório 
permanente e sem fim (holocaustos), 
donde poucos se beneficiam e se sal-
vam. Ambos movimentos foram tra-
gicamente reféns, durante 2.000 anos 
das ideias radicais desses exegetas 
apocalípticos. Mas o Altíssimo, ben-
dito seja ele, pacientemente continua 
esperando os convivas assentarem-se 
à mesa de sua Páscoa para provar do 
pão da Paz (Shalon) regado ao vinho 
da alegria.

Mesa de oferendas onde aparecem Abel e Melquisedec

Tudo indica que 
Jesus se deixou 
seduzir pelos 
convites dos 
grupos políticos 
e religiosos que 
espreitavam 
Jerusalém



Amigas para Sempre
FOI DOS MAIS DESCONTRAÍDOS o primeiro encon-

tro do ano do Clube Amigas para Sempre que comemorou 
o Dia Internacional da Mulher na doceria Sonho Doce.

Com direito a um vídeo trazido por Maria José 
Barbosa com imagens do último Carnaval das Mulheres, 
música da tecladista Antônia Finizola e homenagens às 
empresárias Auxiliadora Cardoso, Aparecida Farias, Yon-
ne Pimenta e Yeda Cardoso. As convidadas, atendendo 
pedido da presidente Ezilda Rocha, trouxeram produtos 
de limpeza que foram doados à Amem.

Escrivâ Diana Monteiro, 
Sras. Diurde Arcoverde, 
Gracinha Lyra, Neusa 
Costa, Dayse Maira Be-
nevides Dantas e Mayri-
ne Mayrink Wanderley, 
executivo Gabriel Amar, 
político Gilbran Asfora, 
cineasta Durval Leal 
Filho, jornalista Patrícia 
Teotônio, médico Vinicius 
Lacerda Wanderley.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Podemos julgar o 
coração de um homem 
pela forma como ele 
trata os animais”

“Você nunca conhece real-
mente as pessoas. O ser
humano é mesmo o mais 
imprevisível dos animais”

IMMANUEL KANT HILDA HILST

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

  A rede sueca de fast fashion, 
H&M inaugurou sua primeira loja 
no Hemisfério Sul, no último sába-
do, com uma fila de 2.500 pessoas 
em frente ao Costanera Center, 
shopping de Santiado do Chile.

  Embora vá ainda demorar 
um pouco, a marca chegará ao 
Brasil, pois o nosso país figura 
como ponto chave na expansão 
latino-americana.

Zum Zum Zum
   O Cinespaço já colocou à venda os ingressos para o filme “Homem de Ferro 3”, 
que estreia no final de abril. Em formato 3D, o longa-metragem será exibido nas 
versões dubaldo e legendado.

   Ruth Avelino avisando que no próximo dia 5 de abril será realizado mais 
uma edição do seu badalado Assustado. No restaurante Panorâmico, do Esporte 
Clube Cabo Branco com músicas das décadas de 70, 80  e 90.

   O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso está de olho 
na Academia Brasileira de Letras. Um movimento liderado pelo acadêmico Marcos 
Vilaça pretende lançar sua candidatura na vaga aberta após a morte de João de 
Scatimburgo.

FOTO: Goretti Zenaide

Yonne Pimenta, uma das homenageadas no Clube Amigas para Sempre

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Goretti Zenaide

Turismo
A OPERADORA  

CVC do Rio de Janeiro 
vai realizar o freta-
mento de voos dire-
tos para a cidade de 
Campina Grande, du-
rante o Maior São João 
do Mundo, entre junho 
e julho deste ano.

O anúncio foi dado 
pelo diretor da opera-
dora Marcus Guimarães 
em evento promovido 
pela PBTur, ABIH-PB, 
prefeituras de Campina 
Grande, João Pessoa 
e Conde, Convention 
Bureau e Fecomércio 
no Rio de Janeiro.

Linê Marinho, Evelyn César, Stella Barros e Gabriela Delgado no Sonho Doce Recepções

Roziane Coelho, Auxiliadora Cardoso, Ezilda Prestes Rocha e Aparecida Farias

FOTO: Goretti Zenaide

A aniversariante de hoje, Gracinha Lyra com as amigas Dayse von 
Söhsten LIma e Conceição Guimarães

Variações do feminino
FICA ATÉ HOJE no Casarão 34, na Praça Dom 

Adauto, a exposição fotográfica Variações do Feminino 
- poéticas do universo trans, assinada pelos fotógrafos 
Paulo Rossi, Silvana Nascimento e Verônica Guerra.

A mostra aborda a temática da transfobia e da 
intolerância sexual contra transexuais e travestis, numa 
promoção da Secretaria da Mulher e da Diversidade.

Visita
O PRESIDENTE 

da Assembleia Legis-
lativa, deputado Ricar-
do Marcelo, fez uma 
visita de cortesia na 
última segunda-fei-
ra ao presidente do 
Tribunal de Contas da 
Paraíba, conselheiro e 
ex-deputado estaudal 
Fábio Nogueira. 

Na pauta do 
encontro, a relação 
harmônica entre os 
poderes e a importân-
cia das parcerias.

Pacto solidário
O GOVERNADOR Ricardo Coutinho lançou, na última 

segunda-feira no Teatro Armando Monteiro Neto, na sede 
da Fiep/Sesi, em João Pessoa, o edital do Pacto Solidário 
2013 para o Desenvolvimento Social da Paraíba.

O novo pacto vai ampliar as áreas de atuação nos 
municípios paraibanos, incluindo infraestrutura e desen-
volvimento humano, além de educação e saúde.

Encontros musicais
FOI LANÇADO pelo portal G1, na última terça-feira, o 

Estúdio G1, programa que traz uma série de encontros de 
música popular brasileira, produzidos especialmente para 
a internet. 

A estreia teve a dupla César Menotti e Fabiano re-
cebendo o Trio Parada Dura, o Barra de Saia e o cantor 
Santorine em clima descontraído e de muito bate-papo.

Neurociência

FOI SUCESSO DE 
PÚBLICO a palestra do 
cientista brasileiro, pro-
fessor Miguel Nicoleli, 
realizada no auditório da 
Reitoria da UFPB, última 
segunda-feira, onde não 
tinha lugar nem para uma 
mosca. 

Expert na neurociên-
cia, ele revelou para uma 
atenta e boquiaberta 
plateia, detalhes de suas 
pesquisas com a equipe 
do Centro Avançado de 
Neurologia criado em Na-
tal-RN, que vai fazer um 
paraplégico dar o pon-
tapé inicial da Copa do 
Mundo, colocando o Bra-
sil no topo dos avanços 
científicos. 

Bráz

ESTÁ MARCADO 
para o próximo dia 2 
de abril a inauguração 
de mais uma opção 
gastronômica na capi-
tal paraibana.

Trata-se do res-
taurante Bráz, local-
izado na Av. Argemiro 
de Figueiredo, 1470, no 
bairro do Bessa.

Cafezinho

UMA FRANQUIA 
do paraibano Café São 
Braz será instalada 
no térreo do Clube 
Internacional do Reci-
fe, com mesinhas na 
varanda na entrada do 
clube e funcionando de 
domingo a domingo.

A iniciativa é do 
empresário Ernesto 
José Batista Nunes.

O livro do Papa

EDITADO  pela Companhia das Letras, chega 
às livrarias no próximo mês o livro Sobre o Céu e a 
Terra, do Papa Francisco que relata uma conversa 
entre o então cardeal Jorge Mario Bergoglio e o 
rabino Abraham Skorka sobre vários assuntos. 

Na obra o Papa Francisco se mostra 
claramente contra o aborto, a eutanásia e o 
casamento dos homossexuais, além de reclamar 
da forma como muitas mulheres comparecem a 
casamentos com roupas inadequadas para uma 
cerimônia religiosa.
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Hospital de Trauma 
ganha Unidade para 
Pacientes Graves

Página 14

O município de Piancó (a 
391 quilômetros de João Pes-
soa) será o primeiro a receber 
a vistoria do transporte esco-
lar que será feita pelo Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) com apoio do 
Ministério Público da Paraí-
ba. As fiscalizações terão iní-
cio no dia 8 de junho e irão 
até 31 de agosto. Ao todo, 50 
municípios terão os veículos 
escolares vistoriados. 

O cronograma foi enca-
minhado pela Divisão de Po-
liciamento e Fiscalização de 
Trânsito do Detran ao Cen-
tro de Apoio Operacional às 
Promotorias da Educação do 
Ministério Público. “A impor-
tância da elaboração desse 
cronograma reside no fato de 
que as vistorias concederão, 
aos veículos aprovados, um 
selo de autorização de tráfego, 
de modo que sem a presença 
do selo os veículos não pode-
rão realizar o transporte de 
escolares”, afirmou a promo-
tora Fabiana Lobo.

Fabiana Lobo explicou 
ainda que, como consta do 
termo de cooperação firmado 
entre as instituições, o Detran 
vai averiguar se os veículos 
vistoriados atendem aos re-
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50 municípios terão 
os veículos vistoriados 
a partir do dia 8 de junho

Definido calendário de fiscalização
TransPorTe escolar

quisitos necessários para a se-
gura condução dos escolares, 
bem como exigirá a observân-
cia das normas presentes no 
Código de Trânsito Brasileiro 
e na Portaria nº 103/2013 do 
Detran, como o curso espe-
cializado para a condução de 
escolares devidamente aver-
bado na CNH.

O Ministério Público vai 
acompanhar as vistorias por 

meio do promotor de Justi-
ça responsável ou através da 
designação de um servidor 
da Promotoria de cada local 
onde ocorrerá a fiscalização. A 
Famup se comprometeu a atu-
ar em parceria com o MPPB e 
com o Detran-PB, de modo a 
orientar os prefeitos para que 
se adequem às normas de se-
gurança exigidas.

O cronograma é resultado 

do termo de cooperação firma-
do, no dia 26 de fevereiro, entre 
o Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), o Departamento Es-
tadual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), o Departamento 
de Estradas e Rodagem (DER) 
e com o Comando da Polícia 
Militar da Paraíba, objetivando 
a intensificação das ações de 
fiscalização do transporte es-
colar em todo o Estado.

calendário

l 9 de junho - Itaporanga
l 15 de junho - Princesa Isabel
l 16 de junho - Conceição
l 6 de julho - Cajazeiras
l 7 de julho - Sousa
l 8 e 9 de julho - Pombal
l 10 de julho - São Bento
l 11 e 12 de julho - Catolé do Rocha
l 13 e 14 de julho - Patos
l 15 de julho - Teixeira
l 16 de julho - Santa Luzia
l 17 e 18 de julho - Livramento, Taperoá, Assunção, 
Tenório, Juazeirinho, Seridó, Olivedos, no posto de 
Soledade 

l 19, 20 e 21 de julho- Cabaceiras
l 22, 23 e 24 de julho - Monteiro
l 25 de julho – Picuí
l 26 de julho – Cuité
l 27 de julho – Esperança
l 28 de julho – Monteiro
l 29, 30 e 31 de julho – Boqueirão, Santo Antônio, 
Caturité, Queimadas, Barra de Santana, Alcantil, Fa-
gundes, Massaranduba, Puxinanã, Lagoa Seca, Mati-
nhas, Alagoa Nova, no Ciretran de Campina Grande

l 3 e 4 de agosto – Ingá
l 10 e 11 de agosto – Itabaiana
l 17 e 18 de agosto – Araruna
l 24 e 25 de agosto – Guarabira e Mamanguape

l 31 de agosto – Lucena, Santa Rita, Bayeux, Conde, 
Alhandra, Pitimbu, Cabedelo, Caaporã, na sede do 
Detran, em João Pessoa

A promotora Fabiana Lobo disse que os veículos aprovados durante a vistoria receberão um selo

Foto: Arquivo
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Hospital de Trauma ganha 
Unidade para Pacientes Graves

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, ganhou seis 
novos leitos e uma Unida-
de para Pacientes Graves 
(UPG). O espaço vai atender 
a demanda de pacientes com 
traumatismo múltiplo na ur-
gência do Hospital.

O diretor técnico da uni-
dade de saúde, Edvan Benevi-
des, explica que a nova estru-
tura conta com estar médico 
com banheiro, expurgo, além 
de receber melhorias na pin-
tura, móveis, rede elétrica, 
de oxigênio, ar comprimido 
e vácuo. “Planejamos esse 
novo espaço para receber e 
tratar, da melhor forma pos-
sível, a população paraibana”, 
explica.

A coordenadora da Uni-
dade, Jaíra Lucena, explicou 
que todos os pacientes poli-
traumatizados graves que en-
trarem no Hospital de Trau-
ma serão encaminhados para 
a UPG, e depois de estabiliza-
dos realizam tratamento na 
instituição. “Essa nova unida-
de foi criada exclusivamente 

Espaço vai atender a 
demanda de enfermos 
com traumatismo múltiplo

para pacientes politraumati-
zados. E tem como principal 
objetivo ampliar a área de 
urgência e emergência da ins-

tituição, com pacientes que 
necessitam de tratamento in-
tensivo”, frisa. A coordenado-
ra da emergência, Leide Né-

ria Carvalho, acredita que os 
leitos também vão agilizar o 
atendimento na UTI geral do 
Hospital, dando tratamento 

específico para pacientes po-
litraumatizados com equipe 
composta por médico intensi-
vista e enfermeiros.

Todos os pacientes politraumatizados graves que entrarem no Hospital de Trauma serão encaminhados para a UPG

Foto: José Lins/Secom-PB

Cerca de 10 assal-
tantes vestidos com 
fardamento do Exér-
cito Brasileiro e forte-
mente armados explo-
diram na madrugada 
de ontem, na cidade 
de Lucena (Litoral 
Norte da Paraíba), o 
14º terminal bancário 
este ano. Desta vez, 
o equipamento esco-
lhido pelos criminosos 
foi da Caixa Econômi-
ca Federal, localizado 
num anexo do prédio 
da Prefeitura daquele 
município. 

P r a t i c a m e n t e 
todo o dinheiro que 
havia no Caixa Eletrô-
nico foi levado pelos 
assaltantes, mas o va-
lor não foi divulgado.

Segundo infor-
mações do Centro In-
tegrado de Operações 
Policiais, a explosão 
foi tão violenta que o 
caixa eletrônico ficou 
totalmente destruí-
do e a estrutura do 
prédio ficou compro-
metida, mas ninguém 
foi ferido. Quando a 
polícia chegou ao lo-
cal após a explosão, 
foi recebida a bala e 
várias cédulas de R$ 5 
e R$ 10 ainda estavam 
espalhadas pelo chão.

Os criminosos che-
garam em Lucena, por 
volta das 2h, em uma 
camioneta Hilux de 
cor escura e duas mo-
tos. Por volta das 2h30 
eles montaram os ex-
plosivos e detonaram 
o terminal eletrônico. 
Quando os policiais 
chegaram ao local, os 
assaltantes já estavam 
se retirando do prédio 
e além de dispararem 
tiros de fuzil 7.62, jo-
garam grampos de 
ferro na rodovia para 
dificultar a persegui-
ção policial. 

Policiais realiza-
ram diversas diligên-
cias mas até o meio 
dia de ontem nenhum 
membro da quadrilha 
havia sido capturado. 
A perícia no prédio 
destruído foi realizada 
por peritos da Polícia 
Federal.

Bancários
Segundo dados 

do Sindicato dos Ban-
cários da Paraíba, este 
foi o 35º crime contra 
bancos este ano no Es-
tado. Foram 14 explo-
sões, nove arromba-
mentos, cinco assaltos 
e sete tentativas de 
arrombamento. No 
ano passado foram re-
gistrados 14 ataques.

Assaltantes 
explodem 
caixa bancário

EM LUCENA

José Alves
zavieira2@gmail.com

O Procon-PB realizou, 
na manhã de ontem, fisca-
lizações em mercados e su-
permercados que comercia-
lizam peixe na Grande João 
Pessoa. As ações foram de-
senvolvidas em parceria com 
o Instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial da Pa-
raíba (Imeq) e com o Procon 
Municipal de Cabedelo.

Durante as ações foram 
observados aspectos como  
preços dos produtos, acon-

dicionamento e a regulagem 
das balanças dos estabele-
cimentos. Foram aplicados 
autos de infração ao su-
permercado Carrefour, no 
bairro do Bessa, e na Peixa-
ria Bom Jesus, no bairro de 
Mangabeira, em João Pessoa. 
“Como na véspera do feriado 
da Semana Santa aumenta a 
procura por peixes e frutos 
do mar, intensificamos as 
fiscalizações nos estabele-
cimentos que vendem este 

tipo de produto para asse-
gurar que os consumidores 
não sejam lesados”, comen-
tou o secretário executivo 
do Procon-PB, Marcos San-
tos. Na Peixaria Bom Jesus 
foi verificado que o acondi-
cionamento dos peixes ocor-
ria de forma inadequada. Já 
no Carrefour, o Imeq verifi-
cou que os pesos indicados 
nas embalagens de bacalhau 
não correspondiam ao peso 
real do produto. O estabele-

cimento recebeu quatro au-
tos de infração e, com base 
nestes documentos, o super-
mercado deve ser multado 
pelo Procon-PB.

As fiscalizações foram 
iniciadas na terça-feira (26), 
quando foram visitados o 
Mercado de Peixe de Cabe-
delo e o Mercado de Peixe de 
Tambaú. No Mercado Públi-
co de Cabedelo, uma balan-
ça foi apreendida pelo Imeq 
por apresentar problemas 

na pesagem e os fiscais do 
Procon aplicaram autos de 
constatação a três comer-
ciantes, que se recusaram a 
divulgar informações sobre 
os preços dos pescados.

Já no Mercado de Peixe 
de Tambaú, em João Pessoa, 
não foram verificados proble-
mas nas balanças e valores. 
No local, os comerciantes fo-
ram orientados sobre as prá-
ticas mais corretas para a co-
mercialização dos pescados.

Procon fiscaliza estabelecimentos
vENdA dE pEsCAdos

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) e o Batalhão 
de Policiamento de Trân-
sito (BPTrans) farão ope-
rações, com  policiamento 
ostensivo, para garantir a 
fluidez no trânsito e com-
bater os crimes de trânsito, 
como dirigir sob o efeito 
de álcool. A operação, tan-
to nos órgãos estaduais, 
quanto no órgão federal 
teve início nas primeiras 
horas de hoje.

A PRF informou que 
a Operação Semana Santa 
segue até o domingo, 31, e 
que neste período promo-
verá um esforço concentra-
do no policiamento osten-
sivo em locais e horários de 
maior fluxo. Além de in-
tensificar a fiscalização e o 
combate ao excesso de ve-
locidade,  embriaguez  ao 
volante e outras infrações 
de trânsito, a PRF planejou 

um reforço policial nas es-
calas de serviço nos 11 pos-
tos fixos e nas rondas que 
fazem o patrulhamento 
móvel, utilizando apare-
lhos de radar e etilômetro.

Ações educativas 
A PRF contará ain-

da com ações educativas, 
promovidas por  policiais 
integrantes da Comissão 
Regional de Educação para 
o Trânsito (Cret), através 
do projeto “Cinema Ro-
doviário”. Durante a abor-
dagem, os condutores in-
fratores são convidados a 
participar da exibição de 
filmes de curta duração, 
com o objetivo de educar e 
sensibilizar quanto às con-
sequências das infrações 
de trânsito.

Maior fiscalização 
Apesar da fiscalização 

da PRF ser em todas as ro-
dovias federais que cortam 
a Paraíba, alguns pontos, 
considerados de maior 
movimentação receberão 
atenção especial do órgão:

-BR-230, que liga o Li-
toral ao interior do Estado 

-BR-101, que liga os 
estados de Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do 
Norte, principalmente nas 
proximidades dos acessos 
às praias. 

-BR-104, entre os mu-
nicípios de Campina Gran-
de e Caruarú, devido ao 
tradicional evento da “Pai-
xão de Cristo”.

dados de 2012
Na Operação Semana 

Santa de 2012, a Polícia Ro-
doviária Federal na Paraíba 
registrou 49 ocorrências de 
acidentes com 32 feridos e 
três mortos.

detran e Bptrans 
O Detran, em parceria 

com o BPTrans, vai realizar 
ações de combate a Lei 
Seca. No entanto, os ór-
gãos não divulgam horário 
e local das blitze para não 
atrapalhar o andamento 
da operação. O Detran au-
mentará o efetivo que tra-
balha nas ruas.

Feriadão terá policiamento ostensivo
Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

-Procure dirigir com atenção e cautela. 
Seja tolerante no trânsito e pratique a 
direção defensiva.
*Antes de pegar a estrada:
-Faça uma pequena revisão no seu carro 
ou moto.
-Examine as condições dos freios, fluí-
dos, suspensão, pneus, inclusive o pneu 
“estepe”;
-Os equipamentos obrigatórios e o sis-
tema de iluminação também precisam 
ser observados;
-Não se esqueça da documentação 
obrigatória. O documento pessoal e o do 
veículo deverão estar em dia.

Durante a viagem:
-Dirija com atenção e cautela, sempre 
mantendo uma distância segura do 
veículo que segue a sua frente;
-Observe e respeite a sinalização e os 
limites de velocidade;
-Sinalize antes de fazer qualquer ma-
nobra e só ultrapasse com segurança, 
pela faixa da esquerda nos locais devi-
damente sinalizados;
-Todos os ocupantes do veículo são obri-
gados a usar o cinto de segurança;
-Crianças até 10 anos de idade, devem 
ser transportadas no assento traseiro 

com os devidos dispositivos de segu-
rança. (bebê conforto, cadeirinha ou 
acento de elevação);
-A cada duas horas de direção recomen-
da-se parar o veículo e fazer um descan-
so por 15 minutos.
-Não faça uso de bebida alcoólica se 
for dirigir;
-Lembre-se! Dirigir alcoolizado é crime!

motociclista
-O uso do capacete com viseira ou ócu-
los específicos é obrigatório para sua 
segurança;
-Além de observar e respeitar a si-
nalização, o motociclista deve evitar 
manobras arriscadas, como transitar 
no centro da pista entre os veículos em 
movimento, fazer ultrapassagem pela 
direita, pelo acostamento ou transpor 
canteiro central;
-Respeite os limites de velocidade e não 
faça uso de bebida alcoólica se for con-
duzir motocicleta.
-A PRF dispõe do número de emergên-
cia 191 (Disque PRF), que atende 24 
horas em todo Território Nacional, para 
comunicação de acidentes, denúncia, 
orientação, queixa de roubo/furto de 
veículos e outras informações.

Dicas para uma viagem segura:



Aesa prevê chuva no Litoral 
e Sertão no feriado da Páscoa

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de março de 2013

Chove no Sertão du-
rante o feriado da Semana 
Santa. A boa notícia é uma 
previsão feita pela Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraí-
ba (Aesa). A chuva será iso-
lada, mas, além do Sertão,, 
podem ocorrer também no 
Litoral do Estado. Desde a 
manhã da última terça-fei-
ra, o reservatório de Cafun-
dó, em Serra Grande, está 
sangrando. No entanto, a 
maior parte dos reservató-
rios ainda se encontra em 
situação crítica.

De acordo com  a me-
teorologista Marle Ban-
deira, com o acumulado 
de chuva nos últimos dias 
a Barragem Cafundó, que 
fica em Serra Grande, san-
grou. “Está sangrando em 
mais de meio metro”, co-
mentou a especialista. Ela 
disse ainda que as chuvas 

dos últimos dias, a pesar de 
constantes, são mal distri-
buídas, apesar de aconte-
cerem em várias partes do 
Estado.

Marle esclareceu ain-
da que para o feriado da 
Semana Santa a previsão é 
de chuva isolada, mas que 
a maior probabilidade de 
ocorrência é no Sertão e no 
Litoral do Estado. “O Ser-
tão e o Alto Sertão serão 
os mais beneficiados, mas 
a chuva no Litoral também 
deve ocorrer”, comentou.

Dos 121 reservatórios 
monitorados pela Aesa, 15 
estão em situação crítica, 
36 estão com a capacidade 
menor quem 20%, 71 estão 
com mais de 20% da capa-
cidade e apenas um está 
sangrando.

Em Serra Grande, a barragem
Cafundó está sangrando 
desde a última terça-feira

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

As chuvas caídas nos últimos dias em cidades do Sertão paraibano renovaram a esperança da população em um bom inverno

A situação da 
maior parte dos
reservatórios 
ainda é crítica.

A programação da 
Semana Santa, na cidade 
de Patos, foi aberta por 
Dom Eraldo Bispo da Sil-
va, no último domingo, 
com a tradicional Procis-
são dos Ramos, cuja bên-
ção aconteceu na Igreja 
da Conceição.

Ontem, às 6h30, 
aconteceu a Reza do Ofí-
cio; 17h - missa;  e 19h30 - 
Via-Sacra. Hoje, será mar-
cada pela missa e Ceia do 
Senhor, com a solenidade 
do lava pés, seguida da 
vigília de orações coorde-
nada pelas pastorais de 
serviços e movimentos; 
meia-noite - Procissão 
dos Homens, partindo da 
Igreja da Conceição, per-
correndo várias artérias, 
com chegada à Catedral 
de Nossa Senhora da 
Guia, por volta de 2h da 
madrugada de amanhã. 

Às 6h de amanhã,  
haverá a Via-Sacra pelas 
ruas partindo da Matriz; 
11h – Ofício da Agonia 
de Jesus na Cruz, trazen-
do a particularidade de, 
num gesto de solidarie-
dade com a agonia de 
Cristo e de tantos irmãos 
e irmãs, agonizantes, 
pessoas de roupa preta. 
Após o Oficio da Agonia, 
por um curto trajeto, 
acontece a Procissão do 
Silêncio; 16h – Celebra-
ção da Paixão do Senhor, 
seguida da Procissão do 
Senhor no Sepulcro. 

Sousa
A programação da 

Semana Santa na cidade 
de Sousa começou no úl-
timo domingo com a Pro-
cissão de Ramos. Ontem, 
seguiu a programação 
comum a todas as igrejas 
da cidade. Às 19h, foi re-
alizada a Via Sacra, que 
reuniu centenas de fiéis 
nas principais vias da ci-
dade. A programação foi 
coordenada pelo padre 
José Elias, coordenador 
do Santuário Eucarístico 
do Bom Jesus.

Hoje, acontece o 
Tríduo Pascal, às 8h30. 
O ritual vai aconte-
cer durante a Missa do 
Santo Crisma, que será 
celebrada na Catedral 
de Nossa Senhora da 
Piedade, na cidade de 
Cajazeiras. A cerimônia 
será dirigida pelo bispo 
da Diocese com sede em 
Cajazeiras, Dom Gonza-
les, e vai contar com a 
presença de todos os pa-
dres da cidade de Sousa.

Ainda hoje a pro-
gramação segue com 
as celebrações de volta 
à cidade de Sousa. Às 
18h, acontecerá a missa 
da Ceia do Senhor com 
o tradicional rito do 
lava pés. Ainda na mes-
ma noite acontecerá a 
“Adoração ao Senhor”, 
Jesus Sacramentado das 
19h às 22h.

Em seguida, os pa-
dres José Elias e José de 
Arimatéia, da Igreja do 
Bom Jesus,  irão liderar 
a Procissão do Silêncio, 
com os homens saindo 
da Capela do Abrigo, 
localizada no bairro do 
Angelim, na periferia da 
cidade

Igreja Católica realiza
uma série de eventos

SEMANA SANTA

Damião de Lucena
damiaolucena@gmail.com

Sexta-Feira Santa, dia 29, 
a história abre suas páginas, 
na pequenina cidade do Brejo 
paraibano, localizado a 120 
km da capital e 69 km  da ci-
dade de Campina Grande, 20 
de Areia e Guarabira e 10 de 
Cuitegi, agora totalmente no 
asfalto. Hirsutos personagens 
bíblicos saltam das linhas do 
livro sagrado.

O verbo fluindo dos lá-
bios, tocando nos corações. 
Palavras amortecidas na 
poeira dos séculos, em mo-
nocórdicas ladainhas encar-
quilhadas rezadeiras ou nas 
monótonas pregações de 
velhos vigários itinerantes e 
suas amargas beatas, são ma-
gicamente revigoradas pela 
ainda atualidade dos sofri-
mentos humanos. É a força 
original da palavra viva. Jesus 
prega o Sermão da Montanha, 
à sua volta o mesmo povo. La-
muriento, semiesfamiado, co-
berto de doenças e misérias. 
São os cegos, coxos, os alei-
jados. Jesus cura. São as viú-
vas e os órfãos injustiçados 
de florescentes civilizações 
calcadas no trabalho escravo. 
Jesus consola.

Nada mudou debaixo do 
sol. Pouco mudou no coração 
dos homens. Sabedoria mile-
nar Eclesiastes. Sob salvas e 
hosanas, acompanhado tam-
bém agora da multidão as-
sistente. O Messias entra em 
Jerusalém, montado no seu 
jumento. No Templo a expul-
são dos vendilhões e as suas 
discussões com os príncipes e 
sacerdotes autoinvestidos dos 
poderes terrenos e divinos. O 
intimido da Última Ceia reve-
la a alma humana – O Mestre 
pacientemente suportando 
reivindicações de cargos e 
honrarias dos humildes e seus 
outros poucos seguidores. É 

a última tentativa de inculcar 
nas mentes ainda obscuras 
a ideia de uma vida eterna, o 
pacto de sangue da aliança e 
de assentar os fundamentos 
de um novo reino. De Paz e de 
Justiça.

Traição
Entre dúvidas e nega-

ções, o golpe que fere as en-
tranhas – Judas trai por trinta 
moedas. No Horto das Olivei-
ras, a agonia do homem de 
Pascal – um ser sozinho, com 
ele próprio no Universo. Com 
um beijo o filho do homem é 
entregue. Pela turba armada 
de espadas e paus é preso e 
manietado. Acovardados os 
discípulos se dispersam nas 
trevas. E lá vai a multidão 
magnetizada. Ora silente, 
ora excitada. Passo a passo.
Contrita ou contraditória. 
Perplexa ou participante. Ma-
nipulada por palavras e atos. 
Como Cristo no Credo. Ao 
Tribunal de Caifás, onde, nas 
caladas da noite, como sem-
pre, o poder do Estado, repe-
tindo Cícero contra Catilina 
no Senado romano. Legista 
para posteridade – que mor-
ra um homem, mas não pere-
ça a nação. Jesus, desafiador, 
proclama-se o Cristo, filho de 
Deus bendito. Está decido o 
processo.

No Palácio de Herodes, 
rei da Judéia e convidados em 
fim de faustoso festim. Con-
trafeito, atende a estranha 
comitiva: misturados ombro 
a ombro soldados templários, 
servos, sacerdotes, príncipes. 
No centro um maltrapilho e 
escarnecido, o carpinteiro de 
Nazaré. Astuto, o tetrarca ne-
gocia um milagre. O acusado 
refugia-se no silêncio O gesto 
e as repetidas acusações re-
metem Jesus a Pilatos.

Enfastiado do poder, can-
sado de intrigas desse povo 
que despreza o governador 
romano procura fugir ao jul-
gamento. Acusações esfu-
ziantes sobem as escadarias 
– ele subverte as leis e os cos-
tumes, prega ao povo que não 
pague tributos. Pilatos subme-
te o acusado à flagelação em 
troca da vida. A plebe incitada 
grita: Crucifica–o, Crucifica–o. 
O procurador oferece a liber-
dade de Barabás. Os Sacer-
dotes e príncipes  lançam a 
acusação irretorquível -  agi-
tador e perturbador da or-
dem pública. E o seu clamor 
prevaleceu.

Pilatos lava as mãos. Ver-
gastado coroado de espinhos 
com um lenho às costas sob o 
apupo da ralé amotinada, vai o 
condenado na via crucis. For-
çado, ajuda-o o cireneu chama-
do, Simão. Mulheres batem nos 
peitos em lamentações. Lenho 
seco chorando por lenho ver-
de. Jesus adverte-as: “Chorai 
antes por vós mesmos e vossos 
filhos”. Um hiato. Dentre hirtos 
mandacarus, tropeçando em 
calhaus, calcando espinhos. 
Surge Judas. A vingança final – 
assistir a morte de um Deus. O 
gesto final – repúdio a origem 
divina. O homem histórico e a 
controvérsia de sua consciên-
cia divina.

Num galho de braúna o 
traidor se enforca. No calvá-
rio, o madeiro com o Cristo 
crucificado é erguido e plan-
tado na terra. A população 
lança os derradeiros ultrajes. 
Trovões ribombam nos mata-
cões de granito. Relâmpagos 
cortam os céus. A multidão 
estoura apavorada. Tudo está 
consumado. O cadáver esma-
ecido é despregado e retirado 
da cruz. Ao pé do sudário a 
materdolorosa.

Teatro Padre Matheus encena
mais uma Paixão de Cristo

EM pilõES Biblioteca de 
presídio recebe
doação de 
livros didáticos

A Gerência de Ressocia-
lização da Secretaria de Es-
tado da Administração Peni-
tenciária (Seap) recebeu, na 
tarde da última terça-feira, 
de uma escola particular em 
João Pessoa, localizada no 
bairro dos Bancários, uma 
doação de livros didáticos 
que vão compor a biblioteca 
do Presídio Regional de Sapé.

“O objetivo é estimular a 
leitura e os bons hábitos dos 
reeducandos, pois entende-
mos que a educação é muito 
importante dentro das uni-
dades prisionais. Além disso, 
em todo o Brasil, hoje temos 
o único presídio que possui 
todos os reeducandos estu-
dando”, destacou o diretor do 
presídio, Pastor Silva Neto.

De acordo com o diretor, 
a biblioteca será inaugurada 
em abril para que os 168 re-
educandos tenham acesso à 
leitura que irá complementar 
o aprendizado das aulas diá-
rias. Além disso, a biblioteca 
será coordenada por um re-
educando que já presta ser-
viço no presídio. “Ele estuda 
na unidade, fez a prova do 
Enem, participa dos projetos 
de ressocialização e apresen-
ta um comportamento exce-
lente. Torná-lo bibliotecário 
fará com que se sinta mais 
responsável e estimula sua 
autoestima”, acrescentou.

Para o diretor da uni-
dade educacional, professor 
João Augusto, a iniciativa 
pioneira da secretaria rece-
berá apoio constante. “Será 
uma atividade anual e hoje 
foi a primeira doação de 
muitas. Quem tiver a oportu-
nidade de ler estes livros vai 
aprender sobre matemática, 
física, ler romances e muitos 
clássicos”, disse o diretor ao 
fazer a entrega de seis caixas 
de livros.

FoTo: Divulgação
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Comércio altera horários no feriadão
seMANA sANtA

O funcionamento das lojas 
e shoppings hoje é normal 
e amanhã é facultativo

As repartições públicas, 
lojas, shoppings e bancos de 
Campina Grande irão alterar 
o horário de funcionamento 
em virtude do feriado da se-
mana santa. A data, apesar 
de começar religiosamente 
desde o último domingo, é 
considerada feriado nacional 
apenas amanhã. Apesar dis-
so, alguns estabelecimentos 
funcionarão de forma varia-
da neste fim de semana.

De acordo com o Diário 
Oficial, hoje é ponto facul-
tativo em todos os órgãos 
da administração direta e 
indireta do Estado, amanhã 
não haverá funcionamento. 
A Prefeitura Municipal de 
Campina Grande também 
adotou o mesmo esquema, 
e os órgãos devem voltar a 
funcionar normalmente na 
segunda-feira.

O shopping Boulevard 
irá funcionar normalmente 
durante todo o dia de hoje, no 
sábado (30) e domingo (31). 
Amanhã, o supermercado Hi-
perbompreço funcionará das 
9h às 22h, além das lojas Ame-
ricanas, Marisa e Ruachuelo, 
das 13h às 21h e a Praça de 
Alimentação, Gamestation e 
o cinema, das 11h às 22h. As 
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Pela cidade

A matéria, após dois dias de muita polêmica, 
acabou sendo aprovada pela maioria. Os vereadores 
oposicionistas Olímpio Oliveira, Pimentel Filho 
(ambos do PMDB), Napoleão Maracajá (PC do B) 
e Rodrigo Ramos (PMN) se abstiveram de votar o 
projeto de lei.

l seMANA do CIClIsMo  

O vereador Miguel Rodrigues (PPs) apresentou projeto 
que institui a semana Municipal do Ciclismo e constará 
de ações educativas voltadas para orientação de ciclistas, 
pedestres e motoristas, sobre a importância do uso correto da 
bicicleta como meio de transporte e lazer.

l RIsos  

O vereador Nelson Gomes Filho (PRP), presidente da 
CMCG, provocou risos entre o público que acompanhava a 
sessão de ontem, jornalistas e os próprios vereadores ao 
responder à queixa de um colega de que não estaria prestando 
atenção ao seu pronunciamento.

ouvidos atentos 
 

“Estou olhando aqui de lado, mas com os ouvidos 
ligados no que o senhor está dizendo”, respondeu o 
presidente a Olímpio Oliveira. Apesar do momento de 
descontração, Nelson teve que se impor para controlar a 
discussão sobre o reajuste salarial dos secretários.

Crédito 

Com o objetivo de incentivar o aumento da 
produtividade, a manutenção e a geração de emprego e 
renda aos profissionais liberais, o Banco do Nordeste oferece 
a oportunidade de financiamentos por meio do programa 
Proliberal, linha de crédito específica para este segmento 
profissional.

destino   

O recurso é destinado a investimentos em bens e serviços 
associados às atividades, de acordo com a habilitação profissional 
do beneficiário, e ainda para capital de giro destinado a suprir as 
necessidades da execução das atividades.

oportunidades 

A revista Exame, da Editora Abril, está divulgando 
uma relação de empresas que estão contratando traineer e 
estagiários para participarem de seleções. são 38 empresas 
em diversas áreas e regiões do Brasil. No Nordeste, o local 
contemplado foi o Recife (PE). A Paraíba aguarda pela 
expansão das vagas

taquigrafia   

A Associação Campinense de Imprensa – ACI está 
com inscrições abertas para novo curso de Taquigrafia. Os 
interessados devem procurar a sede da entidade, na Rua 
Paulo de Frontim, às margens do Açude Velho, das 9h às 16h. 
O Curso, aberto a toda a comunidade, tem duração de 60 
horas/aula, e o custo total é de R$ 250,00 incluindo todo o 
material.

Impasse

Em meio a uma intensa polêmica em torno da 
votação do Projeto de Lei encaminhado pela Prefeitura 
de Campina Grande que reajusta os salários dos 
secretários municipais e secretários adjuntos, a 
vereadora Ivonete Ludgério, líder do governo, resolveu 
chamar o feito à ordem.

definição 

“A Câmara não pode abrir mão do seu papel 
de legislar. Vamos votar a matéria e quem acreditar 
que existe alguma irregularidade, algo que não está 
certo, que procure as vias judiciais. Mas, vamos votar”, 
comentou Ivonete Ludgério, orientando a bancada 
majoritária..

Abstenção

Valendo

demais lojas estarão fechadas. 
Já o shopping Luíza Motta in-
formou que funcionará nor-
malmente hoje e sábado, no 
caso de amanhã e domingo, 
estará fechado.

segundo a Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL-CG) 
do município, apenas a sexta-

feira é considerada feriado e 
portanto a decisão de abrir 
ou não é dos lojistas. A CDL-
CG informa também que caso 
o estabelecimento funcione, 
deverá ser pago R$ 30 aos 
comerciários além de um dia 
de folga para cada funcioná-
rio que trabalhar durante o 

feriado. Os bancos irão fun-
cionar normalmente até hoje. 
De acordo com o sindicato 
dos Bancários da Paraíba, as 
contas com vencimento para 
amanhã podem ser pagas em 
caixas eletrônicos ou na se-
gunda-feira, com isenção de 
multa.

Diogo Almeida
Especial para A União

O Terminal Rodoviá-
rio Senador Argemiro de 
Figueiredo, em Campina 
Grande, iniciou hoje o 
esquema especial de fun-
cionamento para o fe-
riado da Semana Santa. 
De acordo com os dados 
divulgados pelo setor 
de estatísticas do termi-
nal, a previsão é de que 
aproximadamente 24 mil 
passageiros devem em-
barcar e desembarcar no 
município.

De acordo com o che-
fe do setor de estatísticas 
da rodoviária, Avelino 
Freire, este ano 72 ônibus 
extras foram colocados à 
disposição dos passageiros. 
“Nestes períodos de maior 
movimentação, é neces-
sário aumentar o número 
de veículos para suprimir a 
demanda de passageiros”, 
disse Avelino. Segundo os 
dados do terminal, hoje 
é o dia com maior movi-
mentação, e mais de 5 mil 
pessoas devem passar pela 
rodoviária. Avelino expli-
ca também que o destino 
principal para as pessoas 
que saem de Campina 
Grande, é a capital, João 
Pessoa, seguido do Sertão, 
Cariri, Brejo e outros esta-
dos. 

“Grande parte das 
pessoas que desembar-
cam em Campina Grande 
vem para participar da 
programação religiosa 
da Semana Santa, e entre 
os que viajam para fora, 
vão principalmente para 
o litoral”, completou o 
chefe do setor de estatís-
ticas. (dl)

Rodoviária 
terá 24 mil 
passageiros 
a mais

FOtO: Divulgação

Feriado vai provocar mudanças no funcionamento de lojas, bancos e repartições públicas campinenses



CG dá reajuste de 64,8% a secretários
aprovado na câmara
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mp, pF e oaB vão
fiscalizar concurso
da assembleia
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Após duas sessões, dis-
cussões, controvérsias, idas e 
vindas, mudanças na redação 
e troca de projetos, a Câmara 
Municipal de Campina Grande 
aprovou, na manhã de ontem, 
o Projeto de Lei Complemen-
tar no 003/2013, que reajusta 
os salários dos secretários e 
dos secretários adjuntos da 
Prefeitura. A matéria entrou 
na pauta do Legislativo na 
última terça-feira, mas teve a 
votação adiada após uma sé-
rie de discussões e um pedido 
de vistas. O salário dos secre-
tários terá aumento de 64,8% 
e o dos adjuntos, de 94,7%.

A principal dúvida era 
a respeito da competência 
para fixação do reajuste para 
os auxiliares do Poder Exe-
cutivo. Alguns vereadores, a 
exemplo de Napoleão Mara-
cajá (PCdoB), acreditavam 

que a matéria deveria ser 
apresentada pela Câmara, e 
não pela Prefeitura. Seguindo 
esse entendimento, durante a 
sessão de ontem, o projeto do 
Executivo foi substituído por 
outro, de igual teor, apresen-
tado pela Mesa Diretora do 
Legislativo municipal.

O impasse, porém, per-
maneceu. O vereador Olímpio 
Oliveira, líder da bancada do 
PMDB, afirmou não ter segu-
rança para votar a matéria, 
por ausência de convicção 
quanto à competência para 
apresentação do projeto. O 
parlamentar foi seguido, em 
seu posicionamento, por Na-
poleão Maracajá, Pimentel Fi-
lho (PMDB) e Rodrigo Ramos 
(PMN). Os quatro se abstive-
ram da votação. O vereador 
Alexandre do Sindicato (PTC) 
chegou a sugerir que a Câma-
ra encaminhasse uma consul-
ta ao Tribunal da Contas do 
Estado a respeito da dúvida, 
mas a líder da bancada gover-
nista, Ivonete Ludgério (PSB), 
orientou sua bancada a votar a 
favor do reajuste.

Tendo sido mantida a 

discussão a respeito da com-
petência, prevaleceu a tese de 
que a matéria deve ser oriun-
da do Executivo e, como con-
sequência, o projeto da Mesa 
Diretora foi retirado de pauta, 
enquanto o da Prefeitura re-
tornou ao plenário para ser 
apreciado.

O vereador Bruno Cunha 
Lima (PSDB) apresentou duas 
emendas, retirando o reajuste 
para o vice-prefeito do proje-
to, por se tratar de um equí-
voco, já que os vencimentos 
do vice já haviam sido rea-
justados, ainda na legislatura 
passada, e removendo o artigo 
que previa a revisão anual dos 
vencimentos dos secretários.

Os salários dos secretá-
rios passaram dos atuais R$ 
7.297,28 para R$ 12.025,00, 
e os dos adjuntos de R$ 
3.339,00 para R$ 6.500,00. 
Além dos secretários, a me-
dida beneficia, também, o 
superintendente de Trânsito, 
os presidentes da Agência 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico (Amde) e da 
Urbema, além do procurador 
geral do Município. O novo Pacto pelo De-

senvolvimento Social foi a 
pauta das audiências entre 
o governador Ricardo Cou-
tinho e os prefeitos de Olho 
d’Água, Francisco de Assis 
Carvalho, e Coremas, Antônio 
Lopes. As audiências aconte-
ceram na última terça-feira, 
no Palácio da Redenção.  

O governador Ricardo 
Coutinho orientou aos pre-
feitos a inscreverem até qua-
tro projetos com prioridade 
aos relacionados às necessi-
dades da população. Ricardo 
afirmou que o Comitê Técni-
co do Pacto vai dialogar com 
as prefeituras para focar nas 
prioridades e orientar sobre 
prazos e etapas até a aprova-
ção do projeto.  Esta edição 
do Pacto Social disponibiliza 
até R$100 milhões em con-
vênios com os 223 municí-

pios paraibanos.
O prefeito de Olho d’Água, 

Francisco de Assis, e o verea-
dor Francisco Furtado, elen-
caram entre as prioridades a 
construção de uma escola e de 
uma unidade mista de saúde. 
O prefeito afirmou que o Pacto 
é um grande projeto apresen-
tado pelo governo para o de-
senvolvimento do Estado.

“São recursos que estão 
ajudando muito o nosso mu-
nicípio que, na maioria das 
vezes, depende do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM). Vamos apresentar um 
projeto para a construção de 
uma escola com oito salas de 
aula, e para construção de 
uma unidade mista de saúde. 
Vamos trabalhar para que 
sejam aprovados dentro do 
Pacto Social”.

Em seguida, o governa-

dor Ricardo Coutinho rece-
beu o prefeito de Coremas, 
Antônio Lopes e a secretária 
de Saúde do município, An-
dressa Lopes. Eles discuti-
ram parcerias para a melho-
ria do hospital do Estado e 
ampliação dos serviços. 

O prefeito de Coremas 
disse que ainda está dialo-
gando com a sua equipe de 
governo, mas deve apre-
sentar projetos de implan-
tação de uma Policlínica 
para oferecer serviços mais 
especializados e também a 
construção de um matadou-
ro público em parceria com 
cidades vizinhas.

“Estamos juntos e acre-
ditamos que o governador 
fará o possível para oferecer 
o melhor para a população 
de Coremas”, completou An-
tônio Lopes. 

O deputado Manoel Ju-
nior (PMDB-PB) se reuniu na 
última terça-feira com o mi-
nistro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Marco Antonio 
Raupp, para tratar da libera-
ção de R$ 3 milhões de suas 
emendas individuais ao Or-
çamento Geral da União de 
2012, que serão destinados 
para a construção de um Cen-
tro Vocacional Tecnológico 
Metal Mecânico no município 
do Conde.  O advogado Aluisio 
Lundgren Corrêa Régis tam-
bém participou do encontro.

De acordo com o deputa-
do, este projeto visa a criação 
de uma unidade de capacita-
ção de mão de obra voltada 
para a fábrica da Fiat, que 
será instalada até 2014 no 
município de Goiana (PE).

Durante o encontro, que 

aconteceu no gabinete do mi-
nistro, em Brasília, Manoel 
Junior relatou que em recente 
conversa com o governador de 
Pernambuco, Eduardo Cam-
pos (PSB), obteve a informa-
ção que mais de 60 indústrias 
secundárias, serão instaladas 
na região para atender as de-
mandas da multinacional.

“Precisamos urgente-
mente implantar esse Centro 
Metal Mecânico, para capaci-
tar não somente os morado-
res do Conde, como também 
a população da Região Metro-
politana e da Paraíba, como 
um todo”, justificou.

“Só a fábrica da Fiat vai 
gerar 4,5 mil empregos dire-
tos e mais 5,3 mil empregos 
indiretos no raio de 40 km 
de Goiana”, explicou Manoel 
Junior. 

Também na última terça-
-feira, o governador Ricardo 
Coutinho (PSB) recebeu ade-
são de mais dois prefeitos ao 
seu projeto político. O prefeito 
de Junco do Seridó, Cosmo Si-
mões (PSD), e a prefeita de Ma-
tinhas, Fátima Silva (PMDB), 
anunciaram a adesão durante 
audiências na Granja Santana.

Os prefeitos de Riacho de 
Santo Antônio e de Vieirópolis, 
também foram recebidos pelo 
governador e reafirmaram 
a aliança com o governador. 
Somente este ano, já são 37 
prefeitos que haviam acom-
panhado o candidato a gover-
nador do PMDB em 2010 que 
embarcaram no projeto políti-
co encabeçado pelo PSB.

O prefeito de Junco do 
Seridó, Cosmo Simões, mais 
conhecido por Branco, afir-
mou que a Paraíba vai muito 
bem com a administração de 
Ricardo Coutinho. “Desde já 
eu estou aderindo ao gover-
nador. Não votei em Ricardo 
em 2010, mas sempre admirei 
a gestão dele e tenho gostado 
das coisas que ele vem fazen-
do na Paraíba”.

O prefeito Branco acres-
centou ainda: “O governador 
está no caminho certo, a Pa-
raíba vai mais longe, pode ter 
certeza disso. E se ele quiser 

Os municípios têm até o 
próximo sábado (30) para re-
alizarem a convocatória das 
Conferências Municipais, con-
forme cronograma de ações do 
Ministério das Cidades. A con-
vocação excepcional pode ser 
feita tanto pelo Poder Executi-
vo quanto pela sociedade civil 
organizada, bastando quatro 
segmentos se unirem para que 
o ato tenha efeito. 

A realização das Con-
ferências Municipais não é 
obrigatória, mas é uma opor-
tunidade de todas as cidades 
participarem da construção 
das políticas de planejamento 
urbano como moradia digna, 
mobilidade e saneamento bá-
sico, além de indicar as priori-
dades de atuação do Ministério 
das Cidades em cada região. 
Mais de cem municípios parai-
banos já publicaram no Diário 
Oficial a convocação para as 
Conferências. 

A Companhia Estadual de 
Habitação Popular da Paraíba 
(Cehap) dará todo suporte à 
realização das Conferências 
Municipais, disponibilizando o 
material necessário para subsi-
diar os debates. 

O Ministério das Cidades 
realiza as Conferências das 
Cidades em todo o país para 
que a sociedade tenha a opor-
tunidade de participar das dis-
cussões nas três esferas de go-
verno - municipal, estadual e a 
federal - promovendo a interlo-
cução entre autoridades e ges-
tores públicos com os diversos 
segmentos da sociedade sobre 
assuntos relacionados à Políti-
ca Estadual e Nacional de De-
senvolvimento Urbano. 

Por meio das Conferên-
cias, pretende-se mobilizar a 
sociedade para o estabeleci-
mento de metas, diretrizes e 
planos de ação para enfrentar 
os problemas existentes e pre-
ver os que estão por vir em to-
dos os municípios do país. 

Lenildo Ferreira
patriciateotonio@gmail.com

Salário vai passar de R$ 7,2 mil 
para R$ 12 mil; para adjuntos 
aumento será de 94,7%

O vice-governador Rô-
mulo Gouveia, o senador Cás-
sio Cunha Lima e o prefeito de 
Campina Grande, Romero Ro-
drigues, se reuniram em Bra-
sília na última terça-feira, com 
representantes da Caixa Eco-
nômica Federal, Eletrobras e 
Petrobras para discutir par-
cerias na realização do “Maior 
São João do Mundo”.

Eles também se reuniram 
com a gerente de Publicidade 
da Superintendência de Ma-
rketing e Comunicação Social 
da Infraero, Cibele Nunes. Em 
discussão o apoio da Infraero 
à festa junina de Campina.

No gabinete do senador 
Cássio Cunha Lima, à tarde, 
eles se reuniram com re-
presentantes da Petrobras e 
mais cedo, Romero, Rômu-
lo e Cássio se encontraram 
com o diretor executivo de 

Marketing e Comunicação 
da Caixa, na sede do banco. 
A discussão foi o patrocínio 
das estatais ao evento.

A festa junina da Rainha 
da Borborema é uma refe-
rência nacional, sendo um 
dos maiores eventos do país 
com repercussão internacio-
nal.  Este ano, “O Maior São 
João do Mundo” chega à sua 
30ª edição.

O prefeito Romero Rodri-
gues saiu entusiasmado dos 
encontros. Ele disse que pre-
tende realizar a melhor edição 
da festa. Romero destacou que 
o projeto de parceria está sen-
do apresentado com bastante 
antecedência para que as par-
cerias com as empresas sejam 
reeditadas. Rômulo disse que 
o Estado está empenhado para 
cooperar com a Prefeitura de 
Campina Grande na festa.

Eletrobras, Petrobras e 
Caixa no São João de CG

Ricardo recebe mais duas adesões

Governador discute novo 
Pacto Social com prefeitos

Conde deve ter centro de 
capacitação para a Fiat

parceria Conferências das 
Cidades podem 
ser convocadas 
até sábado

Ricardo garantiu que o Comitê Técnico do Pacto vai orientar prefeituras sobre prazos e etapas

Apenas este ano,
37 prefeitos que 
acompanharam
o PMDB em 2010
já declararam
apoio ao Governo
do Estado

anunciar a minha vinda, a 
minha adesão, simplesmen-
te ele está autorizado pelo 
prefeito Branco”, declarou. 
Na audiência o prefeito es-
teve acompanhado da depu-
tada estadual Eva Gouveia e 
de secretários municipais. 
Ricardo agradeceu o apoio e 
desejou boas-vindas ao novo 
companheiro.

A prefeita de Matinhas, 
Fátima Silva (PMDB), também 
aprova o modelo de gestão 
do governador Ricardo Couti-
nho e por esta razão decidiu 
anunciar sua adesão: “A partir 
desse momento estou aderin-
do ao projeto político do go-
vernador porque eu acho que 
ele realiza um trabalho muito 
interessante para o desenvol-
vimento dos municípios”.

O deputado Manoel 
Ludgério e o vice-prefeito de 
Matinhas, Felipe Moura (PP) 
acompanharam a prefeita na 
audiência com Ricardo Cou-
tinho e também seguem a 
decisão da gestora municipal. 
Ricardo agradeceu o apoio e 
afirmou que “Vamos caminhar 
juntos pelo bem da Paraíba”.

O prefeito de Vieirópolis, 
Antonio Braga (PTB), tam-
bém foi recebido em audiên-
cia pelo governador Ricardo 
Coutinho na tarde da última 
terça-feira e aproveitou para 
reafirmar seu compromisso 
com o governador. “Eu sou fã 
de Ricardo Coutinho, na sua 
seriedade, probidade e esta-
mos com ele”. O vice-prefeito 
José Emídio Moreira também 
participou do encontro na 
Granja Santana.

Quem também reafirmou 
seu apoio político a Ricardo 
Coutinho foi o prefeito de Ria-
cho de Santo Antônio, Joseval-
do Silva (PTB). “O governador 
vem trabalhando bem por 
toda a Paraíba. Esse governa-
dor veio para ficar na história 
da Paraíba”, declarou. Os pre-
feitos de Vieirópolis e de Ria-
cho de Santo Antônio também 
estiveram acompanhados da 
deputada estadual Eva  Gou-
veia (PSC).

Foto: José Marques/Secom-PB
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Governo não vai demitir

Dunga no governo

O deputado Carlos Dunga anunciou anteontem que 
estará fazendo parte da bancada governista na Assembleia 
Legislativa. Dunga teve uma audiência com o governador 
e acertou os ponteiros. Não pediu pessoal. Dunga pediu 
obras para municípios do Cariri onde atua. 

Ricardo assegurou a pavimentação de estradas 
beneficiando os municípios de Boqueirão, Cabaceiras 
e Alcantil, além de ações em Juazeirinho. Dunga ficou 
satisfeito com o que ouviu e resolveu apoiar o governo na 
Assembleia.

“Acredito na palavra do governador. Se os meus 
municípios forem beneficiados, estarei disposto a 
defender o governo a partir de hoje na Assembleia 
Legislativa”, disse ele.

Imagina se Dunga ia ficar longe do governo...

Iraê resolveu falar

A deputado Iraê Lucena não é nenhuma Mãe Diná, mas ontem 
previu que o deputado Gervásio Filho vai começar a enfrentar 
grandes problemas no PMDB, seu partido.

“O deputado Gervásio Maia devia se preocupar com ele. 
Ele vai ser a próxima vítima”, disse a deputada, justificando sua 
“apocalíptica previsão”: “Estamos sabendo o que está acontecendo 
no partido. Sabemos que estamos perdendo uma grande liderança, 
que é Wilson Santiago, e seu filho”, afirmou ele.

Gervásio Filho previu que Iraê será expulsa do partido por 
ter votado em Ricardo Coutinho, em 2010, e ocupado um cargo de 
secretário de Estado no governo do socialista. 

Antes de ser expulsa, Iraê deixará o PMDB e sua tendência 
é acompanhar o ex-deputado Wilson Santiago no PTB. Um acordo 
feito em Brasília permite que Santiago seja o novo presidente do 
partido no Estado. 

O clima no PMDB é de vaca desconhecer bezerro.

O governador Ricardo Coutinho disse 
ontem que não vai demitir quase 10 mil 
servidores do Estado que prestam serviços na 
área de saúde. O Tribunal de Contas do Estado 
deu 120 dias para que o governo promova as 
demissões

“Não vamos acatar a recomendação do TCE, 
porque isso significaria fechar os hospitais. Eu 
não vou simplesmente achar que o mais correto 
é colocar todo mundo para fora em quatro 
meses”, anunciou o governador, emendando: 
“Eu não vou simplesmente achar que o mais 
correto é, em 120 dias, colocar todo mundo 
para fora”, concluiu.

O governador afirmou que o Estado já 
contratou 10 mil concursados e vai substituir 
os prestadores por concursados aos poucos. 
“Nosso governo tem dado demonstração muito 
clara do que é fazer concurso público, eu já 
contratei 10 mil concursados”, disse ele.

Já tem metade

O deputado Hervázio Bezerra (PSDB) disse ontem que a 
oposição está blefando na Assembeia Legislativa, ao anunciar 
que tem a maioria dos deputados. Pelas contas de Hervázio, o 
governo já conta com uma bancada de 18 deputados. 

A mais nova aquisição foi o deputado Carlos Dunga, que era 
suplente, assumiu o mandato pelo PTB e anunciou, depois de 
uma audiência com Ricardo Coutinho, que fará parte da bancada 
do governo. 

Segundo Hervázio, a oposição não conta mais com a maioria 
dos deputados na Assembleia Legislativa. “Nós não tememos 
as votações polêmicas, porque temos número para ganhar as 
votações”, mandou avisar.

Hervázio resolveu agir com velocidade.

O Concurso Público para 
o provimento de cargos na 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba vai contar com a fiscali-
zação do Ministério Público, 
da Polícia Federal e da Ordem 
dos Advogados do Brasil. A 
Comissão Organizadora do 
certame também vai manter, 
em conjunto com os três ór-
gãos, o controle dos locais de 
provas antes e durante a apli-
cação do exame, no próximo 
dia 7 de abril.

As provas serão reali-
zadas em 22 locais em João 
Pessoa e Cabedelo, nos horá-
rios da manhã e tarde, confor-
me o cargo pretendido pelos 
candidatos e estabelecido em 
edital. Os cartões de inscrição, 
constando o local e horário 
da prova, já estão sendo en-

Provas serão realizadas no 
dia 7 de abril em 22 locais
da capital e de Cabedelo

O Colégio de Procurado-
res de Justiça do Ministério 
Público da Paraíba anunciou 
ontem, durante sessão ordi-
nária na sede do MP, em João 
Pessoa, engajamento na “Se-
mana de Mobilização contra a 
PEC 37 - PEC da Impunidade”. 
Na Paraíba, a atividade será en-
tre os dias 8 e 12 de abril, com 
eventos a serem realizados em 
Cajazeiras, Patos, Guarabira, 
Campina Grande e João Pes-
soa. Os procuradores também 
apoiaram a “Moção de Repú-
dio” contra a PEC.

De autoria do deputado fe-
deral Lourival Mendes (PTdoB-
-MA), a proposta acrescenta 
um parágrafo ao artigo 144 da 
Constituição, para estabelecer 
que a apuração das infrações 
penais será competência priva-

tiva das Polícias Federal e Civil. 
Atualmente, por determinação 
constitucional, o Ministério 
Público e outras instituições 
também exercem a atividade 
de investigação criminal.

O assunto foi levado ao 
conhecimento dos integran-
tes do Colégio de Procurado-
res pelo procurador-geral de 
Justiça Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho, que preside o cole-
giado. “Estamos atravessando 
um momento extremamente 
delicado. Pois existe uma po-
lítica articulada pelas pessoas 
que não são beneficiadas pelo 
Ministério Público e até por 
segmentos da Polícia Federal 
em São Paulo e de bancada 
parlamentar de policiais e de-
legados no Congresso Nacional 
para a aprovação da PEC da 

Impunidade. Por isso a neces-
sidade de nossa mobilização e 
da caravana que irá percorrer o 
interior do Estado nesta segun-
da semana de abril”.

“Esta é uma luta em prol 
da sociedade, pois detemos a 
expertise do combate à corrup-
ção, à improbidade adminis-
trativa e ao crime organizado. 
E a PEC quer tirar esta nossa 
condição. Na verdade, querem 
retirar da sociedade a garan-
tia do combate à impunidade”, 
sintetizou Oswaldo Trigueiro, 
explicando que entidades im-
portantes já declaram apoio à 
mobilização do Ministério Pú-
blico, como a Associação Brasi-
leira de Imprensa (ABI), a Con-
federação Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e a Ordem 
dos Advogados do Brasil.

O deputado estadual 
Gervásio Maia descartou, 
ontem, a possibilidade de 
deixar o PMDB e deixou clara 
sua firme disposição de pre-
sidir o diretório municipal 
do partido em João Pessoa. 
O parlamentar ressaltou que 
sempre cumpriu rigorosa-
mente as determinações do 
PMDB, seguindo as decisões 
da maioria da bancada.

Gervásio Maia disse que 
seus planos políticos coinci-
dem com os do PMDB, que 
passam pelo fortalecimento 
em cada região do Estado, vi-
sando o pleito de 2014, tanto 
na chapa majoritária como 
elegendo o maior número de 
parlamentares estaduais e fe-
derais.

“Tenho o sonho de presi-
dir o PMDB da capital, mas eu 
trabalho respeitando o cole-
giado. Me sinto contemplado 
acatando a decisão da maio-
ria. Tudo vai depender do 

partido. Tem que ser assim, 
porque se não o for, você esta-
rá fora do processo”, destacou

A eleição para o diretó-
rio do PMDB em João Pes-
soa ainda não tem data para 
acontecer. Como o mandato 
do último presidente, Benja-
mim Maranhão, acabou em 
dezembro passado, o partido 
está sem liderança no âmbi-
to municipal. A definição da 
convenção para deflagrar o 
processo de escolha do novo 
presidente é prerrogativa da 
executiva estadual do partido, 
presidida pelo ex-governador 
José Maranhão, que ainda não 
anunciou uma data. 

O deputado Gervásio fez 
questão de negar que haja 
qualquer desconforto de 
sua parte dentro do PMDB, 
mesmo questionado sobre 
uma possível redução de seu 
espaço na legenda. Recente-
mente, o deputado perdeu a 
liderança do partido na As-
sembleia para o colega Ra-
niery Paulino, e não foi indi-
cado para integrar nenhuma 

das comissões permanentes 
da Casa. 

 O PMDB também amar-
gou a redução de sua par-
ticipação nas Comissões de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção (CCJ) e Comissão de Or-
çamento, ambas com assento 
para sete membros. No pri-
meiro biênio, em cada uma 
das comissões, o PMDB tinha 
dois integrantes e atualmen-
te só tem direito a indicar 
um membro. Como O PEN 
passou a ser o maior partido 
da Casa, ganhou o direito de 
indicar dois membros.

 “Qualquer membro do 
PMDB tem direito de parti-
cipar das comissões. Eu me 
sinto representado por qual-
quer outro parlamentar do 
meu partido ocupando qual-
quer uma dessas comissões. 
Já participei das comissões e 
já fui líder do partido na AL. 
Portanto, nada mais justo 
que outros tenham a opor-
tunidade. Vivemos num cole-
giado e é assim que as coisas 
funcionam”, declarou.

Uma audiência pública e 
uma sessão especial estão na 
pauta da semana das sessões 
extraordinárias da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP) para o período de 1º 
a 5 de abril, de acordo com a 
“Agenda da Semana”, distribu-
ída ontem pelo Setor de Ce-
rimonial da Casa. Os eventos 
acontecem no Plenário Sena-
dor Humberto Lucena.

Na terça-feira (2), às 
15h, os vereadores Eliza Vir-
gínia (PSDB) e Raoni Mendes 
(PDT), em audiência pública, 
vão discutir políticas públicas 
sobre o autismo.

No dia 2 de abril come-
mora-se o Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo, 
data decretada pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
desde 2008, pedindo mais 
atenção ao transtorno do es-
pectro autista (nome “oficial” 
do autismo), cuja incidência 
em crianças é mais comum e 
maior do que a soma dos ca-
sos de Aids, câncer e diabetes 
juntos. No Brasil estima-se 
que existam 2 milhões de au-
tistas, mais da metade ainda 
sem diagnóstico.

Às 10h da quinta-feira (4), 
durante sessão especial, o pre-
sidente Durval Ferreira (PP) 
e a vereadora Raíssa Lacerda 
(PSD) vão “discutir e analisar 
as graves denúncias feitas con-
tra a distribuidora de energia 
elétrica da Paraíba – Energisa.

Na manhã do último dia 
12, durante a sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), a vere-
adora Raíssa Lacerda trouxe 
um funcionário da Energisa 
que formalizou uma denúncia 
de que a empresa vem “pro-
duzindo” desvios de energia 
para extorquir multas de ele-
vados valores dos consumi-
dores pessoenses. A vereado-
ra ainda apresentou um vídeo 
no qual o funcionário, Sidney 
Sandrinni demonstrou como 
são realizados os “gatos” fic-
tícios com a utilização do “fio 
preto”. O vídeo ainda continha 
dois depoimentos de consu-
midores, moradores de áreas 
carentes da cidade.

Assembleia Legislativa da Paraíba está oferecendo 110 vagas

viados aos candidatos, e estes 
deverão receber até a próxima 
quinta-feira (4) e a informação 
será disponibilizada no site da 
Fundação Carlos Chagas (con-
cursosfcc.com.br). 

Foram inscritos 29.616 
candidatos para as 110 va-
gas oferecidas pelo certame. 
Os salários variam de R$ 

1.213,38 a R$ 11 mil. Segun-
do a Fundação Carlos Chagas, 
responsável pela organiza-
ção e aplicação das provas, a 
maior concorrência é para o 
cargo de procurador (Ensino 
Superior), que teve 715 inscri-
tos para apenas uma vaga. Em 
seguida vem o de assessor téc-
nico legislativo (Ensino Médio 

completo) com 364,8 candida-
tos por cada uma das 16 vagas 
e cuja remuneração é de R$ 
1.449,30.

No cargo de assistente le-
gislativo (Ensino Fundamen-
tal II completo), que oferece 
71 postos, a concorrência fi-
cou em 281,7 por vaga. Já para 
o cargo de analista legislativo 
(Ensino Superior completo), 
são 204 candidatos para cada 
uma das duas vagas ofertadas. 
No cargo de consultor legisla-
tivo (Ensino Superior comple-
to), são 132,7 candidatos por 
cada uma das 20 vagas ofere-
cidas.

Para todos os cargos, a 
prova constará de questões 
objetivas de múltipla escolha, 
com cinco alternativas. Para os 
cargos de consultor, analista e 
assessor técnico legislativo 
haverá prova de redação. Para 
o cargo de assistente legislati-
vo será necessário o teste de 
digitação.

Gervásio não deixa PMDB, mas 
quer presidir diretório municipal

Procuradores repudiam lei que 
tira poder de investigação do MP

pLAnos poLítIcos Autismo e
denúncia contra 
a Energisa na
pauta da CMJP

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com

Foto: Arquivo
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Alguns pontos não têm 
vigência automática e preci-
sam de decisão do Executivo

PEC das Domésticas garante direitos 
que ainda dependem de normatização

Brasília – A Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) das Domésticas, apro-
vada anteontem no Senado, 
garante direitos que passam 
a valer imediatamente a par-
tir da promulgação, prevista 
para acontecer na próxima 
terça-feira (2). Alguns pon-
tos da PEC, no entanto, não 
têm vigência automática e 
precisam de normatização 
por parte do Executivo. Isso 
pode ser feito por ministé-
rios, secretarias e pela Presi-
dência da República.

“A normatização é ne-
cessária porque determina-
dos direitos geram encargos 
que devem ser geridos por 
outras pessoas, não necessa-
riamente o patrão ou o em-
pregado. Os parâmetros a se-
rem aplicados nos órgãos de 
recolhimento ou de conces-
são de benefícios precisam 
ser estabelecidos”, explicou o 
professor de Direito Consti-
tucional da Universidade de 
Brasília (UnB), Paulo Henri-
que Blair de Oliveira.

Segundo o professor, se 
alguma normatização estabe-
lecer diferenças em relação 
aos demais trabalhadores, 
será necessária a elaboração 
de um projeto de lei (PL) que 
deverá passar pelos trâmites 
legais no Congresso e por san-
ção presidencial. As exceções 
seriam medidas provisórias 
(MPs), editadas pela presiden-
te Dilma Rousseff e posterior-
mente analisadas pelas duas 
Casas do Congresso.

“Mesmo se um possível 
PL estabelecer diferenças em 
relação aos trabalhadores 
em geral, elas não poderão 
violar a igualdade que a PEC 
comanda. Acredito que ha-
verá uma pressão para que 
haja redução da alíquota de 
contribuição do empregador 
para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
para evitar demissões. Do 
meu ponto de vista, isso é 
inconstitucional. A PEC es-
tabelece, acima de tudo, a 

igualdade das relações tra-
balhistas”, informou Blair.

De acordo com a Secre-
taria de Política para as Mu-
lheres (SPM), há um grupo 
de trabalho em articulação 
com a Casa Civil, ainda em 
estágio inicial, que vai dis-
cutir alguns dos pontos que 
precisam ser normatizados 
– como o pagamento de se-
guro-desemprego, o FGTS, o 
adicional noturno e o seguro 
contra acidentes de trabalho. 
Ainda não há prazo para a 
publicação das normas.

Anteontem, a secretária 
de Autonomia Econômica 
das Mulheres da SPM, Tatau 
Godinho, acompanhou a vo-
tação da PEC no Congresso 
e informou que as novas re-
gras não deverão ter impac-
to muito significativo sobre 
os patrões que já pagam os 
direitos trabalhistas das do-
mésticas.

O consultor em empre-
go doméstico Mario Avelino, 
por outro lado, estima que 
haverá algo em torno de 800 
mil demissões de emprega-
dos domésticos com carteira 
assinada - aproximadamente 
80% do total de cerca de 1 
milhão de trabalhadores for-
mais no setor.

Mesmo sem a vigência 
da PEC, os empregados do-
mésticos – entre os quais 
estão as empregadas, jardi-
neiros, motoristas, cuida-
dores, babás, entre outros 
empregados que tenham 
vínculo empregatício dessa 
natureza – têm direito a re-
muneração não inferior a um 
salário mínimo (R$ 678,00), 
décimo terceiro salário, folga 
semanal remunerada, férias, 
licença-maternidade e pater-
nidade e aposentadoria.

A expectativa é a de que, 
no dia 2 de abril, haja a pro-
mulgação da PEC, quando 
então os direitos da proposta 
que não dependem de regu-
lamentação passam a vigo-
rar. Entre eles, estão a jorna-
da de trabalho de 44 horas 
semanais e jornada diária 
máxima de 8 horas de traba-
lho, o pagamento de hora ex-
tra correspondente a 50% da 
hora trabalhada, a proibição 
de trabalho noturno, perigo-
so, insalubre e a admissão de 
menores de 18 anos.

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

A proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que aumenta 
os direitos trabalhistas dos em-
pregados domésticos, conhecida 
como PEC das Domésticas, não 
deve gerar desemprego e au-
mentar a informalidade, mesmo 
ampliando os custos da contra-
tação para os empregadores, 
avalia a secretária de Avaliação 
de Políticas e Autonomia Econô-
mica das Mulheres, da Secreta-
ria de Políticas para as Mulheres, 
Tatau Godinho.

Aprovada anteontem em se-
gundo turno pelo Senado, a PEC 
garante o direito, entre outras 
coisas, a ter recolhido o Fundo 
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS), receber indenização 
em caso de demissão sem justa 
causa, salário-família e seguro-
-desemprego. Esses itens ainda 
dependem de regulamentação.

“Não acredito que haja uma 
ampliação da demissão, como as 

pessoas têm dito. Acho que isso 
é mais uma resistência grande, 
manifestada por uma camada 
da sociedade que toda vez que 
se fala em ampliação de direitos 
fala que vai ter demissão”, disse 
Tatau Godinho.

A PEC também assegura que 
os empregados que trabalham 
em domicílios, caso de faxinei-
ras, jardineiros, motoristas, co-
zinheiras e babás, por exemplo, 
passem a ter a jornada máxima 
de trabalho estabelecida em 
oito horas diárias e 44 horas se-
manais.

Para a secretária de Avalia-
ção do Trabalho da Secretaria de 
Políticas para Mulheres, a apro-
vação da PEC é uma das garan-
tias de direito mais importantes 
ocorridas no Brasil nas últimas 
décadas. Tatau Godinho ressalta 
que o índice de informalidade 
entre os trabalhadores domésti-
cos é elevado, por isso acredita 

que a lei não vá ampliar ainda 
mais essa realidade.

“Atualmente, dois terços 
das trabalhadoras domésticas 
no Brasil não têm carteira assi-
nada. O que esperamos é que a 
legislação nova faça ampliar na 
sociedade brasileira a consciên-
cia para assinar a carteira dessas 
trabalhadoras. Tem que formali-
zar a relação”, disse.

Secretária não acredita em desemprego

Brasília – O Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) rejeitou 
ontem o pedido de liberdade 
apresentado anteontem pela 
defesa do juiz aposentado Nico-
lau dos Santos Neto. Ao indefe-
rir o pedido, o ministro Og Fer-
nandes afirmou que o Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região 
(TRF3), ao condenar Nicolau 
à prisão, “agiu dentro das pos-
sibilidades legalmente admiti-
das”. A decisão tem caráter limi-
nar e o mérito do habeas corpus 
ainda vai ter que ser analisado 
pela Sexta Turma do STJ. O juiz 
aposentado está preso em uma 
carceragem da Polícia Federal 
desde a última segunda-feira.

O juiz aposentado, de 84 

anos, responde a vários proces-
sos cíveis e penais, todos ainda 
sem decisão definitiva, por ter 
participado do desvio de cerca 
de R$ 170 milhões da constru-
ção da sede do Tribunal Regio-
nal do Trabalho de São Paulo. O 
ex-senador Luis Estevão tam-
bém é acusado.

Em 2005, Nicolau foi con-
denado a sete anos e seis meses 
de prisão em regime fechado 
pelo crime de sonegação fiscal. 
Em 2006, o juiz aposentado foi 
condenado a mais de 26 anos 
de detenção em regime fechado 
pelos crimes de peculato, este-
lionato e corrupção passiva.

Em agosto de 2007, por 
motivos de saúde, Nicolau foi 
autorizado a cumprir a pena 
em prisão domiciliar. Em março 
deste ano, contudo, o Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região 
decidiu suspender a prisão do-
miciliar preventiva. Com a deci-
são da Quinta Turma do TRF3, 
Nicolau dos Santos Neto está, 
desde a última segunda-feira, 
em uma carceragem da Polí-
cia Federal (PF). Segundo a PF, 
a cela é individual e há apenas 
um beliche, uma mesa e um ba-
nheiro.

Para tentar reverter a de-
cisão judicial de suspender a 
prisão domiciliar preventiva, a 
defesa de Nicolau pediu ao STJ 
que reconhecesse a prescri-
ção do processo, alegando que 
a detenção preventiva do juiz 
aposentado extrapolou o limite 
razoável de duração, permitin-
do que ele tenha direito à pro-
gressão de regime mesmo sem 
decisão definitiva.

STJ nega pedido de liberdade ao 
ex-juiz Nicolau dos Santos Neto
Alex Rodrigues
Da Agência Brasil Brasília – A crise econô-

mica internacional associada 
a problemas específicos em al-
guns países, como o terremoto 
seguido por tsunami no Japão 
(em 2011), provocou o retor-
no de 300 mil a 400 mil brasi-
leiros que estavam no exterior 
para o Brasil. Os números são 
do Ministério das Relações Ex-
teriores, Itamaraty, e referem-
-se ao período de 2007 a 2012. 
A estimativa é que cerca de 2,5 
milhões de brasileiros vivam 
atualmente no exterior.

Os brasileiros, que viviam 
no exterior, voltaram, principal-
mente, do Japão, da Espanha, de 
Portugal, da França e dos Esta-
dos Unidos, além do Paraguai. 
Porém, o Itamaraty informou 
que os dados são baseados em 

estimativas, pois vários brasilei-
ros que vivem no exterior estão 
em situação ilegal, o que dificul-
ta a precisão das informações.

O único país, segundo o 
Itamaraty, que é exceção é o 
Japão, pois todos os brasileiros 
são cadastrados pelo governo 
japonês. De 2007 a 2012, o nú-
mero de brasileiros no país caiu 
de 313 mil para 193 mil. A ava-
liação é que o terremoto segui-
do por tsunami agravado por 
explosões e vazamentos nucle-
ares tenha provocado o retorno 
dos brasileiros.

De acordo com o Itamara-
ty, foram eliminadas ações con-
sideradas discriminatórias em 
relação a brasileiros no exterior, 
como era o caso da Espanha até 
o ano passado. Negociações en-
tre autoridades brasileiras e es-
panholas, segundo o ministério, 
acabaram com essas barreiras.

A diretora do Departamen-
to Consular e de Brasileiros no 
Exterior, Luiza Lopes da Silva, 
disse ontem que os problemas 
de impedimento a brasileiros 
no exterior, quando ocorrem, 
são pontuais. A diplomata 
acrescentou que a preocupa-
ção do governo é dar condições 
para que todos os brasileiros 
que retornam do exterior te-
nham condições de se reinserir 
na sociedade e no mercado de 
trabalho.

“No momento que o imi-
grante volta não acaba o pro-
blema. O retorno do imigrante 
não é fácil porque os caminhos 
que ele pode percorrer não são 
divulgados. De uns anos para 
cá, estamos fazendo esforços 
para levar essas informações 
ao exterior. Estamos fazendo a 
divulgação desses dados”, disse 
Luiza Lopes.

Brasileiros estão voltando ao país
Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Para Tatau Godinho, 
a aprovação da PEC 
é uma das garantias 
de direito mais 
importantes 
ocorridas no Brasil 
nas últimas décadas

MORANDO NO EXTERIOR
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Papa celebra a primeira audiência 
pública e pede paz em país africano 

Em meio a uma grande 
ovação, o papa Francisco 
entrou ontem na Praça São 
Pedro, no Vaticano, no pa-
pamóvel descoberto, para 
realizar a primeira audiên-
cia pública do seu pontifi-
cado, à qual assistem vários 
milhares de fiéis de todo o 
mundo.

“Viva o Papa” e “Te ado-
ramos” foram algumas das 
mensagens entoadas pelos 
presentes, entre eles milha-
res de jovens latino-ameri-
canos que foram à Praça São 
Pedro em uma manhã enso-
larada. Francisco percorreu 
a praça no papamóvel des-
coberto e, na mesma linha 
em que se portou nesses 
primeiros dias de pontifica-
do, beijou crianças e cum-
primentou vários dos fiéis 
presentes.

Durante a audiência, 
Francisco fez um apelo para a 
paz na República Centro-Afri-
cana (RCA). “Faço um pedido 
para que cessem imediata-
mente a violência e os saques 
e que se encontre o quanto an-
tes uma solução política para 

Milhares de fiéis de todo 
o mundo participaram da 
cerimônia, no Vaticano

a crise, e que se dê paz e con-
córdia para esse querido país”, 
declarou o papa ao referir-se 
à grave situação na Repúbli-
ca Centro-Africana depois da 
queda do presidente Francois 
Bozizé.

Após o golpe de Estado 
do último final de semana 
na República Centro-Africa-
na, Bozizé fugiu em direção 
à República Democrática do 
Congo (RDC), enquanto o 
país ficou nas mãos dos re-
beldes da coalizão Séléka, 
do líder Michel Djotodia, 
que se autoproclamou presi-
dente ao assumir o controle 
da capital Bangui.

Preces
“Sigo com atenção tudo 

o que está acontecendo na 
República Centro-Africana e 
volto minhas preces a todos 
que sofrem no país, em par-
ticular os parentes das víti-
mas, os feridos e as pessoas 
que perderam suas casas 
e foram obrigadas a fugir”, 
afirmou o papa. Este foi o 
primeiro apelo pela paz na 
África lançado pelo papa sul
-americano, seguindo a li-
nha de seus antecessores de 
pedir paz e concórdia diante 
de conflitos internacionais. Na Praça São Pedro, o papa Francisco beijou crianças e cumprimentou vários fiéis presentes

Ante 20 mil pessoas, 
entre elas inúmeros estu-
dantes universitários que 
participam em um encontro 
internacional, o papa ofere-
ceu suas orações a “todos 
aqueles que sofrem, em par-
ticular pelos parentes das 
vítimas”.

A quarta-feira é o dia 
tradicionalmente destinado 
pelos papas para reunir-se 
com os fiéis de todo o mun-
do que visitam o Vaticano. 
Durante a audiência, o pon-
tífice dedica a catequese a 
um tema que considera in-
teressante e depois costuma 
fazer um resumo do mesmo 
em diferentes idiomas.

“Sigo com 

atenção tudo 

o que está 

acontecendo 

na República 

Centro-Africana 

e volto minhas 

preces a todos”.

FOTO: Divulgação
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Campinense joga com
o Nacional de Patos 
hoje no Estádio Amigão

bolsa-atleta

Governo assina 145 contratos
Meta do Estado agora é 
a entrega da reforma dos 
equipamentos esportivos

O presidente da Federação de Tria-
thlon da Paraíba (Fetrip), Márcio Cór-
dula, fez o primeiro balanço do número 
de atletas inscritos para a etapa pesso-
ense do ITU Pan American Cup 2013, 
evento que vai ser realizado na orla da 
capital, nos dias 6 e 7 de abril. Ele in-
formou que 40 triatletas brasileiros, al-
guns integrantes da Seleção Brasileira, 
já confirmaram presença na prova.

A expectativa dos organizadores 
dos três eventos que serão realizados 
em João Pessoa é de que aproximada-
mente 600 triatletas, sendo 200 da eli-
te mundial da modalidade, participem 
das provas. São esperados atletas do 
Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Para-
guai, Uruguai, Equador, EUA, Canadá, 
México e países da União Européia.

“Já confirmaram presenças o Bruno 
Matheus, que no último domingo ficou 
em terceiro lugar numa prova realizada 
na cidade Alpiarça, em Portugal; o Jura-
ci Moreira, Antônio Mansur, Diogo Scle-
bin e Antônio Marcos, entre outros”, 
relatou Márcio Córdula.

Também estarão na capital parai-
bana as triatletas brasileiras Pâmella 
Oliveira, que venceu no último domin-
go (24), o Triathlon Sprint de Alpiarça, 

Federação Paraibana espera cerca de 600 triatletas na capital
PAN AMERICAN CUP DE TRIATHLON

em Portugal; além da carioca Rebeca 
Werneck, entre outras.

Além do ITU Pan American Cup 
2013, a cidade de João Pessoa tam-
bém vai receber provas da primeira 
etapa do Campeonato Brasileiro de 
Triathlon Standard e do Campeonato 
Sul-Americano de Triathlon Júnior. As 
provas de ciclismo, natação e corri-
da serão realizadas na Praia de Cabo 
Branco. As inscrições devem ser feitas 
no site da Confederação Brasileira de 
Triathlon, www.cbtri.org.br.

A respeito dos triatletas estran-
geiros, o presidente da Fetrip, Mar-
cio Córdula explica que até a próxima 
semana serão divulgados os países já 
confirmados. “As inscrições estão em 
andamento, mas posso afirmar que 
vamos repetir o número de partici-
pantes estrangeiros do ano passado”, 
declarou.

As provas do ITU Pan Ameri-
can Cup são classificatórias para as 
Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 
e servem como seletiva para o Cam-
peonato Pan-Americano Júnior. A 
premiação para a etapa de João Pes-
soa do Pan American Cup será de R$ 
30 mil aos cinco primeiros colocados.

Bruno Matheus e Pâmella Oliveira são 
atrações do evento internacional que 
vai acontecer em João Pessoa entre 
os dias 6 e 7 de abril

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Durante a solenidade, José William 
Veras, paratleta de atletismo, agrade-
ceu em nome dos beneficiados. "O 
governador não é vidente, mas soube 
prever o bem que isto trará no futuro 
aos atletas do Estado. Continue inves-
tindo governador para que o esporte 
cresça no Estado. Somos muito agrade-
cidos ao senhor", disse. O presidente 
da Federação de Taekwondô, Marcelo 

Guimarães, representou as federações 
e fez questão de elogiar a iniciativa 
do Governo em reativar o programa. 
"Isto vai evitar que perdamos muitos 
talentos, por falta de condições para 
se dedicar ao esporte. Nós vemos os 
pais deixarem até de comprar comida 
para alimentar o sonho de um filho 
que quer ser um campeão. Esta inicia-
tiva vai gerar um aumento da própria 

autoestima dos atletas e familiares", 
enfatizou.

Entre as atletas contempladas no 
Bolsa-Atleta, uma das mais felizes era 
a campeã mundial de Beach Handebol, 
Milena Alencar. Ela que já foi escolhi-
da como melhor jogadora do mundo 
disse que o momento era um marco na 
história do esporte paraibano. “Agora 
os atletas vão ter condições de treinar, 

de se alimentar melhor e de participar 
de várias competições que às vezes fi-
camos fora por falta de patrocínio. É 
muito importante este apoio”, disse 
a atleta que foi contemplada com a 
bolsa internacional. O paratleta Ailton 
Andrade, vice-campeão brasileiro de 
halterofilismo, categoria até 72 quilos, 
disse que a ajuda chegou em uma hora 
certa. 

Paratleta William Veras do atletismo agradece em nome dos beneficiados

O governador Ricardo Coutinho afirmou que o Bolsa-Atleta resgata uma dívida que ele tinha para com o esporte paraibano

Secretário Tibério Limeira destaca as ações do Governo no esporte José William é cumprimentado pelo governador Ricardo Coutinho

FOTOS: Ortilo Antônio

FOTOS: Divulgação

"Estou muito feliz hoje, 
em compartilhar com vocês 
este momento. Estou pagan-
do uma dívida com esporte e 
uma dívida comigo mesmo". 
Estas foram as palavras do 
governador Ricardo Couti-
nho, após a assinatura dos 
contratos do programa Bol-
sa-Atleta, que beneficiou 145 
atletas e paratletas do Estado. 
A solenidade foi realizada no 
final da manhã de ontem, no 
Palácio da Redenção e contou 
com a presença também do 
secretário de Esportes e La-
zer, Tibério Limeira, de vários 
atletas, dirigentes de federa-
ções e políticos.

Paralisado desde 2009, 
o programa Bolsa-Atleta foi 
reativado pelo Governo do 
Estado, que investiu R$ 1,3 
milhão para apoiar os atletas 
que são destaques no cenário 
regional, nacional e interna-
cional. Ao todo, foram conce-
didas 108 bolsas nacionais, 
com o valor de R$ 700,00, aos 
atletas que se destacaram em 
competições em nível de Bra-
sil e que tenham conquista-
do medalhas ou estejam no 
ranking brasileiro.

Os atletas com boas per-
formances em competições 
internacionais foram con-
templados com R$ 1.500,00 
mensais. Nesta categoria, 
foram selecionados apenas 
12 atletas. Os que se desta-

caram nas olimpíadas escola-
res foram contemplados com 
um salário mínimo mensal, 
o mesmo acontecendo com 
aqueles que tiveram uma bol-
sas institucionais, indicadas 
pelas federações. Ao todo, fo-
ram contemplados 16 com as 
bolsas estudantis e 10 com as 
bolsas institucionais.

"Este é apenas o começo 
de uma política que o Gover-
no vai empreender em rela-
ção ao esporte nos próximos 
anos. Além das bolsas, entre-
garemos em 2014 os princi-
pais estádios de futebol do 
estado reformados. E a nossa 
Vila Olímpica Ronaldo Ma-
rinho será transformada no 
maior centro de esportes do 
Nordeste. Porque não adian-
ta dar a Bolsa-Atleta, sem dar 
condições para que os atletas 
possam competir de igual 
para igual com os atletas do  
país", disse o governador.

O secretário de Esportes 
e Lazer, Tibério Limeira, fez 
questão de ressaltar a sua 
alegria com o atual momen-
to. "Eu me sinto muito feliz 
em ter recebido do gover-
nador esta oportunidade de 
resgatar o esporte no Estado. 
Ele conseguiu R$ 55 milhões 
para investir no reaparelha-
mento de todas as nossas 
praças esportivas e agora 
resgata este programa que 
vai apoiar os nossos talentos. 
O esporte é vida, é transfor-
mação de realidade. Vamos 
integrar, socializar, formar 
além de campeões, cidadãos, 
afastando as crianças das 
drogas", disse o secretário.



Polícia Militar abre inscrição
para a Corrida de Tiradentes

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de março de 2013

AMADOR

Li diversas opiniões e até 
mesmo comentários sobre 
essa tão famosa ultrapassa-
gem, uns contra em defesa 
do jogo de equipe, e outros, a 
maioria, pelo espirito compe-
titivo acima de tudo. Webber 
está mesmo p. da vida e já 
pensa em deixar a equipe, 
mesmo diante das desculpas 
de Vettel. O clima azedou na 
Red Bull e nós só vamos ter uma ideia melhor na 
semana do Grande Prêmio da China, previsto para 
o dia 14 de abril. Até lá muita conversa de basti-
dor e trabalho da equipe tricampeã para tornar o 
ambiente mais saudável para os dois pilotos.

Ambiente azedou

Máquina bem mais 
importante que piloto

Acompanho a Fórmula 1 desde 1970 e tive o prazer 
de ver pilotos de alto nível como os brasileiros Emerson 
Fittipaldi, José Carlos Pace, Nélson Piquet e Ayrton Sen-
na, tempo em que o piloto era bem mais importante que 
a máquina, principalmente no acerto do carro através de 
informações fundamentais para o seu desenvolvimento, 
daí as competições até o final da década de 80 serem 
mais decididas pelo braço do piloto - claro que precisava 
da confiabilidade do carro - em ultrapassagens ousadas, 
não ligando para estado dos pneus ou mesmo o consu-
mo de combustível., duas grandes preocupações.

Eram pegas fabulosos e não tinha só um pilot ou 
dois brigando pelo título. No mínimo quatro estavam na 
disputa.  A competitividade era outra.. A tecnologia da 
Fórmula 1 foi avançando muito ao ponto de a máquina 
ser mais importante que o piloto. Se você tem um bom 
carro as chances de brilhar nesse esporte são imensas. 
Com um carro menos equilibrado, o piloto até se destaca, 
mas não vai muito longe. Veja o exemplo do ano passado 
quando a Red Bull de Vettel dominou o final da tempora-
da e desbancou Fernando Alonso.

Não basta ser bom piloto, tem de ter um bom carro. 
Isso não significa dizer que Vettel ou Alonso não bons 
pilotos. São excelentes e não é à toa que alemão é três 
vezes campeão e o espanho duas. Não se pode dizer o 
mesmo dos brasileiros Rubens Barrichello e Felipe Massa 
que, mesmo com uma Ferrari, nunca foram campeões. 
Mas toda essa conversa sobre esse esporte é para dar 
também o meu pitaco na ultrapassagem de Vettel sobre 
Webber, domingo passado, ficando de lado do alemão 
pela sua rebeldia contra a equipe. Ele pode não ter sido 
limpo com a equipe, mas foi ético com o esporte, contra 
um resultado arrumado como fez a Mercedes com os 
pilotos Hamilton e Rosberg. 

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A diretoria do Atlético resol-
veu demitir o técnico Adelmo 
Soares. As derrotas seguidas 
e as mexidas na equipe foram 
os motivos suficientes para 
a saida. Freitas Nascimento e 
Suélio Lacerda estão cotados 
para substituir Adelmo.

Queda de Adelmo

A Federação Paraibana de Futebol está convocando 
todos os clubes da Primeira Divisão que estão disputan-
do o Campeonato Paraibano Chevrolet de 2013 para uma 
reunião no próximo dia 5 às 18h na sede da Entidade com 
a Rede de TV Esporte Interativo. Vem coisa boa por aí.

O Programa ‘Abraçando o 
Esporte’ da Prefeitura de 
João Pessoa já conta com 
40 alunos participando da 
Ginástica Rítmica e Artística. 
As atividades são às terças 
e quintas-feiras no ginásio 
do CAM, em Água Fria.

Ginástica

Esporte Interativo

O jogo válido pela sétima rodada do segundo turno 
programado para o dia 14 de abril pode ser transferido do 
Estádio da Graça para o Estádio Almeidão. O Botafogo já 
fez a solicitação a Federação para a alteração na tabela 
da competição em ofício encaminhada no último dia 26.

Bota x Treze

Cerca de 1.500 atletas 
devem participar do 
evento no dia 18 de abril

O Centro de Educação 
da Polícia Militar da Paraíba 
(PMPB) está com inscrições 
abertas para os interessa-
dos em participar da décima 
edição da tradicional Corri-
da Tiradentes. A maratona 
acontece no dia 18 de abril, a 
partir das 20h. As inscrições 
custam R$ 20 mais um quilo 
de alimento e podem ser fei-
tas até o dia 17 de abril em 
seis locais. Os alimentos ar-
recadados durante as inscri-
ções serão doados às vítimas 
da estiagem no Estado. 

Os interessados em par-
ticipar da Corrida Tiraden-
tes podem se inscrever no 
Quartel do Comando Geral, 
de segunda a sexta, das 8h30 
às 19h, no Centro; no Quar-
tel do Centro de Educação, 
de segunda a sexta, das 7h30 
às 18h, em Mangabeira; nas 
duas sedes do Projeto Ca-
minhar, localizadas no Ro-
naldão e no final da Avenida 
Epitácio Pessoa; na sede da 
Associação dos Caminhantes 
e Corredores de Rua da Pa-
raíba (Ascorpa), no centro; e 
no Açaí Praia, em Manaíra.

Segundo o organizador 
geral da corrida e coordena-
dor de Educação Física da 
PMPB, major Juceilton de 
Oliveira, os atletas podem 
participar em três categorias 
distintas: corrida 10 quilô-
metros, 5 quilômetros e ca-
minhada 3 quilômetros. Os 
três primeiros colocados no 
maior trecho recebem pre-
miação em dinheiro de R$ 
1.000, R$ 700 e R$ 400, res-
pectivamente.

Já nas outras modalida-
des, os vencedores recebem 
medalhas e troféus. Todos os 
participantes, porém, rece-
berão uma medalha simbóli-
ca de participação. Cerca de 
1.500 corredores são espe-
rados no evento. Em 2012, 
a corrida chegou a marca de 
1.100 competidores.

Além de difundir e es-

timular a prática esportiva, 
a corrida marca as ativida-
des alusivas ao Patrono das 
Polícias Militares do Brasil, 
Joaquim José da Silva Xa-
vier, o Tiradentes, morto 
em 21 de abril. 

O evento também co-
memora o aniversário de 
formação do Centro de Edu-
cação da PM (18 de abril). 

O major Juceilton lembrou 
que durante o percurso, que 
começa e termina na sede 
do Centro de Educação, si-
tuado no bairro de Manga-
beira, serão montados pos-
tos de abastecimentos de 
água para os participantes. 
Na chegada, também serão 
servidas diversas frutas aos 
competidores.

A corrida vai comemorar também o aniversário de formação do Centro de Educação da Polícia Militar

FOTOS: Divulgação

O rendimento das Red Bulls no 
GP da Malásia, no último fim de se-
mana, pouco impressionou Fernan-
do Alonso. Para o espanhol, se não 
fosse pela colisão sofrida no início 
do percurso, ele teria condições de 
lutar, no mínimo, pelo podio em Se-
pang.

“Não achei o desempenho da 
Red Bull muito impressionante. Na 
Austrália, eles dominaram todas 
as sessões e tinham um ritmo bem 
espetacular, mas (na Malásia) sabía-
mos que eles teriam problemas de 
degradação e, de fato, a Mercedes 
lutou com eles até o fim”, argumen-
ta o bicampeão.

“Então, acho que poderíamos 
estar no podio. As duas primeiras 
provas foram muito instáveis e nós 
não sabemos realmente as posições 
dos carros. Não vimos potencial em 
ninguém durante as classificações e 
não sabemos ainda onde estamos”, 
acrescenta.

Alonso também acredita que, 
ao contrário do ano passado, a F138 
tem potencial para lutar por podios 
em Xangai e Sakhir e acumular um 
maior número de pontos até a tem-
porada europeia. À esta altura, em 
2012, o espanhol ocupava o quinto 
posto no Mundial, com 43 pontos.

“Se tivermos um fim de sema-

na com condições normais, espe-
ramos ter uma boa classificação e 
conseguir bons pontos. O objetivo é 
conseguir mais do que no ano pas-
sado”, explica o bicampeão.

“Na China e no Bahrein, fomos 
nono e sétimo no ano passado, en-
tão neste ano, será relativamente 
fácil melhorar isso. Se chegarmos à 
Europa com três podios, será bom 
para nossa moral”, acrescenta.

Apesar do otimismo, Alonso co-
meçou a temporada de 2013 atrás 
do companheiro de equipe Felipe 
Massa na classificação. Após dois 
GPs, o bicampeão acumulou 18 
pontos contra 22 do brasileiro.

Alonso diz que a Red Bull não impressiona
FÓRMULA 1

Djokovic fora do Master de Miami
Campeão nos dois últimos 

anos e principal favorito no 
Masters 1000 de Miami, o sér-
vio Novak Djokovic não pode-
rá conquistar sua terceira taça 
seguida no Crandon Park. Isso 
porque ele foi derrotado, nesta 
terça-feira, nas oitavas de final 
pelo alemão Tommy Haas, que 
o eliminou da competição.

“Todos os créditos para 
ele, que fez uma grande parti-
da e foi inquestionavelmente 
o melhor. O resultado mostrou 
tudo o que aconteceu”, come-
çou o número 1 do mundo em 

sua coletiva após a derrota com 
parciais de 6/2 e 6/4. “Definiti-
vamente esta foi a pior partida 
que eu joguei em muito tempo”, 
lamentou o sérvio.

A última derrota de Djoko-
vic no torneio disputado na 
Flórida havia sido em 2010, 
quando não passou da estreia 
diante do belga Olivier Rochus. 
Na queda desta terça, o líder do 
ranking confessou não ter se 
sentido confortável em quadra. 
“Eu não estava me sentindo 
bem dentro de quadra, não sei 
exatamente por que”, afirmou.

“As condições estavam 
bem diferentes das que eu en-
contrei antes. As bolas não qui-
cavam muito e isso ajudava o 
estilo de Haas”, avaliou o tenista 
de Belgrado. “Ele tem golpes 
chapados e conseguiu usar sua 
variação muito bem”, comple-
mentou Djokovic, que mesmo 
estando em um dia não muito 
inspirado tentou até o fim re-
verter a situação. “Com uma 
quebra atrás, eu tinha que en-
trar mais na quadra e não o fiz. 
Cometi muitos erros não for-
çados de forehand. Acreditava 

que poderia voltar para o jogo. 
Lutei e tentei até a última bola, 
mas há dias em que você nãos 
e sente confortável em quadra e 
nada vai da maneira como você 
espera”, disse o sérvio.

O esforço de Djokovic não 
foi, porém, suficiente para que 
ele conseguisse a virada, nem 
mesmo o apoio da torcida con-
seguiu embalar o sérvio. “Agra-
deço muito, sempre me sinto 
bem aqui em Miami, pois a tor-
cida é fantástica. Infelizmente, 
eu não pude lhes dar o terceiro 
set”, falou o número 1.

QUEDA DE FAVORITO



Raposa busca hoje a reabilitação
CAMPINENSE X NACIONAL

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de março de 2013

Mal na tabela, equipes
tentam se recuperar
no segundo turno

Coincidentemente as 
duas equipes estão nas úl-
timas colocações (sétima 
e oitava), com três pontos 
ganhos, e buscam a reabili-
tação em jogo isolado da se-
gunda rodada do returno do 
Estadual. Esta é a situação 
de Campinense e Nacional 
de Patos, que jogam hoje, às 
20h30, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. A Rapo-
sa levou uma goleada do Tre-
ze (4 a 0), no último domin-
go, no Clássico dos Maiorais, 
enquanto o Canário do Ser-
tão foi derrotado pelo Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), 
por 2 a 1, na última segunda-
feira, na Graça, em Cruz das 
Armas. O rubro-negro vem 
de uma surpreendente gole-
ada para o rival e busca fazer 
as pazes com a vitória no se-
gundo compromisso do time 
em seus domínios. 

   Na tentativa de levar 
outro bom público a maior 
praça de esportes da Serra 
da Borborema a diretoria ra-
poseira colocou 7 mil ingres-
sos disponíveis, aos preços 
de R$ 16,00 (geral), R$ 30,00 
(arquibancada) e R$ 50,00 
(cadeiras). Crianças até 10 
anos pagam R$ 10,00 em 
qualquer setor do estádio, 
com estudantes e idosos aci-
ma de 60 anos meia-entrada 
mediante apresentação das 
devidas identificações. As 
vendas terão início hoje, a 
partir das 8h, na secretaria 
do clube, que fica localizado 
no Edifício Lucas, no centro, 
e nas bilheterias do Amigão, 
momentos antes da partida. 
Para este confronto o treina-
dor Oliveira Canindé não terá 
o meia Bismarck, que ainda 
sente dores na coxa direita e 
foi vetado pelo Departamen-
to Médico. 

William Maranhão pode 
ser o substituto imediato do 

camisa 10 do campeão da 
Copa do Nordeste deste ano. 
Em compensação, o volante 
Wellington retorna ao time,  
liberado pelo DM. O restante 
do grupo está à disposição da 
comissão técnica para bus-
car a reabilitação. De acordo 
com Canindé chegou o mo-
mento da equipe reagir e co-
meçar a decolar na disputa. 
Ele alertou os jogadores de 
focar as atenções no Paraiba-
no e esquecer a conquista do 
título do Nordestão. "Temos 
que acordar e viver a realida-
de do Estadual para que pos-
samos alcançar os primei-
ros colocados. O Nordestão 
é coisa do passado e temos 
que conseguir os resultados 
positivos para obter uma das 

vagas nas semifinais", disse. 
Com o mesmo discurso 

do treinador o goleiro Pantera 
reconhece que o time fez uma 
fraca atuação no clássico, mas 
espera que o grupo volte a re-
editar o futebol apresentado 
na Copa do Nordeste, quando 
exibiu o melhor futebol da 
região. "Temos condições de 
reverter a situação e colocar 
em prática o futebol que nos 
levou ao título regional. Jo-
gando em casa a obrigação é 
do Campinense obter um re-
sultado positivo", frisou. 

Nacional terá desfalques 
Diferente da Raposa 

que praticamente terá a for-
ça máxima o Nacional de 
Patos desce a Serra da Bor-

borema com sete desfalques 
para encarar o rubro-negro 
serrano. Estão de fora, Lúcio 
(zagueiro), Demétrio (volan-
te), suspensos pelo Tribunal 
de Justiça Desportiva da Pa-
raíba (TJD/PB) em 4 jogos, 
Zé Wilker e Alisson (laterais 
direito e esquerdo), vetados 
pelo Departamento Médico, 
além de Lau (zagueiro), Italo 
(volante) e William (meia), 
que receberem o terceiro 
cartão amarelo. 

Diante da situação o trei-
nador Reginaldo Sousa deve 
aproveitar vários jogadores 
da base, dando oportunida-
de aos garotos que desejam 
defender o clube na compe-
tição. Na última terça-feira, 
chegaram a Patos o lateral es-

querdo Edmilson, que veio do 
Alecrim/RN e o meia Laércio, 
com passagem pelo Treze. 

 De acordo com o técnico 
do Canário do Sertão, apesar 
dos desfalques a intenção 
é conseguir surpreender a 
Raposa em seus domínios. 
Ele frisou que colocará um 
esquema cauteloso, já que 
terá um time jovem em cam-
po, em virtude das ausências 
de atletas experientes que 
ficarão de fora da partida. 
"Infelizmente colocaremos 
uma equipe modificada, em 
virtude das ausências dos 
jogadores que não estarão à 
disposição. Vamos nos preca-
ver diante de um adversário 
forte e de qualidade, afinal, 
vem de uma derrota e bus-

cará desesperadamente a 
reabilitação", observou Regi-
naldo. 

O mais experiente do 
grupo, o meia Miltinho, co-
nhece de perto a força que 
tem os clubes de Campina 
Grande, principalmente 
quando jogam diante da 
torcida, mas aposta que 
o Nacional possa surpre-
ender. "São 11 contra 11 e 
vamos a luta para ser a sur-
presa no jogo. Não existe 
time imbatível no futebol, 
onde se decide dentro das 
quatro linhas do gramado", 
comentou o baixinho alvi-
verde. Josemarques Domin-
gues apita o jogo, com ban-
deirinhas de Luis Felipe e 
José Maria Neto. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A Raposa fez a festa na Copa do Nordeste, mas uma semana depois sofreu um baque ao ser goleada pelo Treze e hoje tenta reencontrar o caminho da vitória no Amigão

Perto de marcar o 
milésimo gol, de acordo 
com as suas contas, Túlio 
Maravilha deve vir a João 
Pessoa para participar de 
um amistoso contra o Bo-
tafogo-PB. O jogo está 
previsto para ocorrer no 
Estádio da Graça, em João 
Pessoa, no dia 21 de abril. 
A última partida disputada 
pelo atacante do Botafo-
go-RJ aconteceu no dia 24 
de fevereiro, em amistoso 
contra o Santos de Angola. 
Túlio balançou três vezes a 
rede da equipe adversária 
e chegou a 998 gols marca-
dos na carreira.

Preocupado com a 
demora da diretoria do 
Glorioso em marcar outros 
amistosos, já que o con-
trato do jogador vai até o 
dia 23 de maio, e ansioso 
para completar a sua meta 
de atingir o gol de núme-
ro mil, Túlio desabafou em 
sua conta no Twitter. "Fal-
tando 2 gols para o milé-
simo gol. E só Deus sabe 

quando terá um próximo 
jogo... sendo que já faz 
mais de um mês que teve o 
último...", publicou recen-
temente o atacante em sua 
rede social.

Em entrevista ao site 
oficial do Botafogo, Túlio 
admitiu a possibilidade de 
se conter no amistoso em 
João Pessoa e deixar para 
marcar o milésimo gol no 
Rio de Janeiro. "A partir 
do momento que o gol 
mil se aproxima a dificul-
dade aumenta, mas espe-
ro poder estar preparado 
para o próximo amistoso e, 
quem sabe, marcar um gol 
e deixar o milésimo para 
uma grande festa no Enge-
nhão", declarou.

Sobre a maneira como 
irá marcar os próximos 
gols, o jogador do Bota-
fogo nega qualquer pre-
ferência e diz que para 
ele o que importa é bola 
na rede. "Com Túlio Ma-
ravilha não tem essa de 
preferência de gols. Pode 
ser de pênalti, de mão, em 
impedimento, bola rolan-
do, de cabeça. Só tem dois 

Túlio pode fazer o gol mil em João Pessoa
AMISTOSO NA GRAÇA

O técnico Marcelo Vi-
lar comandou ontem a tarde 
mais um treino do Belo na 
Maravilha do Contorno. De-
pois de vencer o Auto Espor-
te por 2 a 0 na última partida 
disputada pelo Botafogo-PB, 
o alvinegro da estrela ver-
melha se prepara desde ter-
ça-feira para o confronto de 
domingo contra o Nacional. O 
jogo acontece às 16h, no Está-
dio José Cavalcanti, em Patos, 
e é válido pela quinta rodada 
do Campeonato Paraibano.

Sem contar com peças 
importantes do elenco como 
Doda, que tomou o terceiro 
cartão amarelo, além de War-
ley, Wanderley, André Lima e 
Gil Bala, todos no Departamen-
to Médico do clube, a grande 
novidade da partida deverá ser 
a estreia de Júlio César Zabotto. 
O meia participou dos treinos 
desta semana e pode ser esca-
lado por Vilar para entrar em 
campo no jogo contra o Naça.

Durante a semana de pre-
paração para a quinta rodada 
do Paraibano, o treinador do 
Belo contou com o retorno do 
lateral direito Ferreira, que 

estava com uma lesão na pan-
turrilha direita e ficou fora do 
Botauto. O jogador também 
aparece como opção para o 
duelo contra o time de Patos.

Os atacantes Warley e 
Wanderley, duas das princi-
pais ausências na escalação 
de domingo do técnico do 
Botafogo, ainda não têm data 
prevista para o retorno aos 
gramados. Warley está com 
uma lesão na parte posterior 
da coxa direita sofrida na 
primeira rodada da segun-
da fase, no jogo contra o CSP, 
enquanto que Wanderley 
está com uma contusão no 
tornozelo direito, ocasiona-
da no mesmo jogo. Amanhã 
acontece o treino coletivo 
que vai definir a equipe que 
joga como também a relação 
dos jogadores para a viagem. 
O Botafogo-PB atualmente 
ocupa a quarta posição na 
tabela de classificação do 
Campeonato Paraibano com 
quatro pontos em três jogos. 
A programação de hoje, assim 
como a data da viagem para 
Patos será definida até o final 
do dia, pela diretoria do clube 
em conjunto com a comissão 
técnica da equipe.

Marcelo só define time 
no treino de amanhã

BOTAFOGO

Herbert Clemente
Especial para A União

tipos de gol que não fiz: 
gol olímpico e gol contra. 
De resto, vale tudo", disse 
Túlio Maravilha.

Segundo a organiza-
ção que está articulando 
o amistoso na capital, o 
valor dos ingressos ain-
da não foi definido, mas 

deverá girar em torno do 
preço da entrada dos jo-
gos do Campeonato Parai-
bano. A partida entre os 
dois Botafogos é apoiada 
pela Secretaria de Espor-
te, Juventude e Recreação 
(Sejer) do município de 
João Pessoa.

Atacante Túlio está ansioso pela marcação do milésimo gol

FOTOS: Divulgação

Herbert Clemente
Especial para A União
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Problema existe desde 
2007, segundo informou o 
engenheiro Marcos Vidigal

A cobertura do Estádio 
Engenhão corre riscos de de-
sabamento desde 2007. Esta 
foi a conclusão apresentada 
pelo engenheiro do Consór-
cio Engenhão - formado pe-
las construtoras OAS e Ode-
brecht -, Marcos Vidigal, e 
pelo presidente da RioUrbe, 
Armando Queiroga, durante 
coletiva na manhã de ontem, 
na sede administrativa da 
Prefeitura do Rio.

Apesar do risco na co-
bertura existir desde a inau-
guração, Queiroga deixou 
claro que somente anteon-
tem a prefeitura tomou ciên-
cia do perigo. Relatório ante-
rior feito em 2010 apontava 
restrição de uso em dias com 
vento acima de 115 km/h. 
Um estudo mais apurado fei-
to pela empresa alemã SBP, 
em 2012, concluiu que a co-
bertura tem risco de desabar 
caso o vento seja de 63 km/h, 
incidência mais comum na 
cidade do Rio de Janeiro.

“O risco que falamos é 
da ocorrência de um vento de 
63 km/h e que poderia levar 
à ruína da cobertura”, disse o 
engenheiro Marcos Vidigal.

O relatório da SBP, porém, 
não indica uma solução ime-
diata para o problema e novos 
estudos técnicos terão que ser 
feitos para chegar a uma solu-
ção. Por isso, não há prazo defi-
nido para reabrir o estádio.

Cobertura do Estádio Engenhão 
apresenta risco de desabamento

“Estamos aqui falando de 
segurança. Ficamos sabendo 
deste risco e o prefeito ava-
liou pela interdição imediata. 
O próximo passo será chegar-
mos a uma solução para o pro-
blema dentro do menor prazo 
possível. Entendemos que a 

cidade precisa de um estádio 
aberto, mas o momento é de 
pensarmos na segurança”, dis-
se Armando Queiroga.

A causa do problema e a 
responsabilidade por ele não 
foram ainda apuradas. Mas já 
se sabe que houve um erro na 

retirada das escoras da viga da 
cobertura, ainda na sua mon-
tagem. Este deslocamento al-
terou os cálculos iniciais da 
estrutura. Mesmo com o risco 
de desabamento desde 2007, 
a estrutura não se moveu de 
lá para cá, de acordo com o 

engenheiro do consórcio.
Ainda que preliminar-

mente, os técnicos não creem 
em um diagnóstico em prazo 
inferior a 60 dias. Por e-mail, 
César Maia, prefeito do Rio à 
época da construção do En-
genhão, disse que a questão 

envolvendo o teto do Enge-
nhão é uma ‘bobagem’.

O estádio, construído 
para ser a sede do atletismo 
dos Jogos Pan-Americanos de 
2007, custou R$ 380 milhões. 
A previsão inicial é que a obra 
consumisse R$ 60 milhões.

Estudo feito pela empresa alemã SBP concluiu que a cobertura do Engenhão tem risco de desabar caso o vento seja de 63 km/h, incidência mais comum na cidade do Rio de Janeiro

Após o treino da manhã de on-
tem, em General Severiano, Oswaldo 
de Oliveira confirmou a escalação do 
atacante Bruno Mendes, na vaga de 
Seedorf, suspenso, como titular da 
equipe do Botafogo que enfrenta o 
Friburguense, em São Januário, hoje, 
às 19h30, pela terceira rodada da Taça 
Rio. Com isso o camisa 7 forma dupla 
com Rafael Marques no ataque.

“A equipe que vai jogar é esta 
que vocês viram treinar aqui hoje. Os 
homens de frente são Fellype Gabriel, 
Vitinho, Rafael e Bruno Mendes”, disse 
Oswaldo.

Outro que não inicia a partida de 
hoje é Lodeiro. O uruguaio estava com 

a seleção de seu país na disputa de dois 
jogos das Eliminatórias da Copa de 
2014. Ele retornou ao Rio ontem à tar-
de. Oswaldo, no entanto, não irá abrir 
mão do jogador para este confronto.

“O Lodeiro vem e se tiver tudo 
bem com ele, fica no banco. Na sexta 
ele jogou 90 minutos, contra o Para-
guai. Ontem, contra o Chile, ele jogou 
outros 81 minutos. Então ele fica no 
banco”, disse Oswaldo.

Com isso, o time do Botafogo que 
inicia a partida contra o Friburguen-
se, é: Jefferson, Lucas, Bolívar, Dória e 
Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, 
Fellype Gabriel e Vitinho; Rafael Mar-
ques e Bruno Mendes.

Oswaldo confirma Bruno Mendes 
como titular contra o Friburguense

BOTAFOGO 

Atacante Bruno Mendes entra na vaga de Seedorf, que está suspenso, na partida de hoje

A CBF anunciou ontem 
que a Seleção Brasileira será 
convocada para o amistoso 
contra a Bolívia na próxima 
terça-feira. O jogo será dis-
putado no dia 6 de abril, às 
16h, na cidade de Santa Cruz 
de la Sierra, fora das datas 
reservadas pela Fifa para 
compromissos internacio-
nais, o que obriga o técnico 
Luiz Felipe Scolari a chamar 
apenas jogadores que atuam 
no futebol nacional.

Anteontem, a CBF havia 
anunciado que a convocação 
dos jogadores aconteceria 
hoje. Mas agora a divulgação 
da lista foi postergada para a 
próxima terça. De acordo com 
a entidade, a relação dos joga-

dores chamados será apresen-
tada por Felipão a partir das 
17h pelo site oficial da CBF.

O amistoso contra a Bolí-
via será o quarto compromis-
so da Seleção Brasileira sob 
o comando de Felipão. Com 
o treinador, a equipe ainda 
não venceu e acumula uma 
derrota, para a Inglaterra 
(2 a 1), e dois empates, com 
Itália (2 a 2) e Rússia (1 a 1).

Esse amistoso entre Bra-
sil e Bolívia foi marcado após 
o falecimento do boliviano 
Kevin Beltrán Espada, de 
14 anos, que morreu ao ser 
atingido por um sinalizador 
durante jogo entre San Jose 
e Corinthians, disputado no 
dia 20 de fevereiro, em Oru-

ro, pela Copa Libertadores.
Depois do duelo com a 

Bolívia, a Seleção Brasileira 
tem outros três amistosos pro-
gramados para antes da estreia 
na Copa das Confederações. No 
dia 24 de abril, vai encarar o 
Chile, no Mineirão. Depois, em 
junho, enfrentará a Inglaterra, 
dia 2, no Maracanã, e a França, 
dia 9, na Arena Grêmio.

Na Copa das Confedera-
ções, que serve como prepa-
ração para a Copa do Mundo 
de 2014, o Brasil fará a sua 
estreia em 15 de junho, con-
tra o Japão, em Brasília. Ainda 
na primeira fase do torneio, a 
seleção vai enfrentar o Méxi-
co, no dia 19, em Fortaleza, e 
a Itália, no dia 22, em Salvador.

Seleção será convocada na 
terça para jogo com a Bolívia

A Controladoria Geral da 
República, a pedido do jornal 
“Folha de S. Paulo”, tornou 
pública parte do contrato fir-
mado entre o Corinthians e a 
Caixa Econômica Federal em 
novembro de 2012, no valor 
de R$ 31 milhões e válido até 
dezembro deste ano, com pos-
sibilidade de renovação por 
mais um. Duas cláusulas cha-
mam mais atenção: a imposi-
ção de uma multa no caso de o 

logo da empresa ficar escondi-
do e a exigência de camisas e 
ingressos para o patrocinador.

Se um jogador comemorar 
um gol e colocar a camisa na 
cabeça, tapando o logo da Cai-
xa, por exemplo, o Corinthians 
poderá pagar uma multa de R$ 
3,1 milhões. O mesmo vale em 
comemorações de títulos e vi-
tórias. E o clube é o responsável 
por impedir que a visualização 
do logo não aconteça.

A outra exigência contra-
tual prevê a entrega de até 300 
camisas por mês para o patro-
cinador, contabilizando 3.600 
uniformes por ano. E ainda a 
distribuição de ingressos para 
os jogos do Timão como man-
dante. Existe ainda multa no 
valor total do contrato e res-
cisão em caso de jogadores e 
funcionários do clube darem 
declarações negativas sobre a 
imagem do banco.

Timão terá que pagar multa 
se esconder nome da Caixa 

EXIGÊNCIA DO PATROCINADOR

AMISTOSO

FOTOS: Divulgação



Protocolo...: 2013 - 017526
Responsavel.: GILCELIA KATIA SOUSA
CPF/CNPJ....: 020589644-89
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            655,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016476
Responsavel.: GILMAR NEVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 526375494-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             88,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIN-
CHEIR
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015628
Responsavel.: GILMAR NEVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 526375494-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIN-
CHEIR
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015645
Responsavel.: JOSE DE SOUSA GURJAO
CPF/CNPJ....: 467182494-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             17,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIN-
CHEIR
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017494
Responsavel.: JULIANA JACIARA MARQUES FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ....: 022728044-03
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            542,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016545
Responsavel.: JESSICA ARAUJO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 079443914-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            148,19
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017340
Responsavel.: KELCO SUL ARTEFATOS DE COURO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 089064885/0005-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            665,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016790
Responsavel.: LUIZ CORREIA SILVA
CPF/CNPJ....: 409197067-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            800,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017155
Responsavel.: LIZIMACO DIAS VILLA NOVA
CPF/CNPJ....: 047546377-39
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            829,36
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016613
Responsavel.: LUCIANO OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ....: 030305667-30
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            427,32
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017142
Responsavel.: LUCIANO LAZARO PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 954151814-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            456,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017141
Responsavel.: MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO 
NETA
CPF/CNPJ....: 854261484-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIN-
CHEIR
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015920
Responsavel.: MARIA FATIMA REGO
CPF/CNPJ....: 207323844-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            612,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016593
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO SILVA
CPF/CNPJ....: 008379614-24
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            711,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016553
Responsavel.: MARIA FATIMA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 441619134-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            650,76
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016585
Responsavel.: MARILENE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 885870024-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             56,75
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017339
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MEDEIROS 
DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 025210504-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRINCHEIR
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016978
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013233354/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            493,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016065
Responsavel.: REHABILITAR ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008337788/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            598,30
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017556
Responsavel.: RAYMON SILVA VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 021905094-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            378,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017086
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,  28/03/2013
----------------------------------------

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.: BENEDITA LOURDES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 302794104-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            540,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015542
Responsavel.: CRISTIANE BRITO MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 039788654-32
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            439,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015601
Responsavel.: CREMILDA LIMA SOUSA
CPF/CNPJ....: 673935194-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            495,52
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015600
Responsavel.: CARLOS ANTONIO CAVALCANTE
CPF/CNPJ....: 325139764-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            686,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015556
Responsavel.: CILENE LEONCIO SANTOS
CPF/CNPJ....: 206664384-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            508,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015579
Responsavel.: CLAUDENICE SILVA LOURENCO
CPF/CNPJ....: 028302064-44
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            892,32
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015581
Responsavel.: DANIEL BATISTA SILVA
CPF/CNPJ....: 798755644-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            756,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015607
Responsavel.: DAMIANA SANTOS LIMA
CPF/CNPJ....: 299405834-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            619,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015605
Responsavel.: DAELSON SOARES DINIZ
CPF/CNPJ....: 005771819/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            744,35
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015735
Responsavel.: EUZANI GOMES SILVA
CPF/CNPJ....: 727126514-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            614,40
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015287
Responsavel.: ELIAS NUNES ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 799042974-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            539,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015264
Responsavel.: ELIENE FERNANDES SILVA
CPF/CNPJ....: 929160404-63
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            731,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015265
Responsavel.: EMILSON RIBEIRO FILHO
CPF/CNPJ....: 568296474-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            699,88
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015277
Responsavel.: ELIANE GALDINO SILVA
CPF/CNPJ....: 498983024-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            603,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015262
Responsavel.: EUDES JOSE BARROS
CPF/CNPJ....: 569483524-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            514,92
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015286
Responsavel.: FABRICIA SOUZA SENA NEVES
CPF/CNPJ....: 031689034-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            706,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015901
Responsavel.: FERNANDES MARINHO CONST.  E 
IMPORTA
CPF/CNPJ....: 016994068/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            949,86
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017358
Responsavel.: FERNANDES MARINHO CONST.  E 
IMPORTA
CPF/CNPJ....: 016994068/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            949,86
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017357
Responsavel.: FLORIPES MARIA SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ....: 380204594-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            412,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015915
Responsavel.: FLAVIANA MARQUES MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 008005064-64
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            784,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015913
Responsavel.: FRANCISCA TEREZA GOMES
CPF/CNPJ....: 885948074-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            600,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016210
Responsavel.: GOMES E OLIVIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ....: 014338075/0002-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             24,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB

Protocolo...: 2013 - 017168
Responsavel.: JOSE SUETONIO LOPES SOUSA
CPF/CNPJ....: 033771944-60
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            497,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017906
Responsavel.: LUCIA BATISTA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 022208054-09
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            519,96
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016614
Responsavel.: LILIAN MARINHO SILVA
CPF/CNPJ....: 024188094-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            965,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016607
Responsavel.: MICHELL DREYFUS XAVIER BEZERRA
CPF/CNPJ....: 027924394-40
Titulo......: CHEQUE           R$          6.000,00
Apresentante: FRANCISCO JOSE BATISTA DE AL-
BUQUERQ
Protocolo...: 2013 - 015610
Responsavel.: MARIA FATIMA ANDRADE SOUSA
CPF/CNPJ....: 365114804-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            727,40
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016584
Responsavel.: MARGARETH SONALY FERNANDES 
CAMPOS
CPF/CNPJ....: 204006164-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            458,04
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016537
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013233354/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.131,02
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016682
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/03/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANA DE SOUZA FEITOZA PA-
REDES ME
CPF/CNPJ....: 007718996/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            203,77
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 018088
Responsavel.: AG COMERCIO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUT
CPF/CNPJ....: 011821032/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.673,80
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017441
Responsavel.: ANDRADE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ....: 015418469/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            665,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 018322
Responsavel.: CABRAL ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007515330/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.148,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017472
Responsavel.: ELIAS BARBOSA MATIAS
CPF/CNPJ....: 079194124-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            479,12
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 017022
Responsavel.: ELIEZER FERREIRA DE LIMA - ME
CPF/CNPJ....: 465235887-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.420,14
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 018278
Responsavel.: FRANCISCA ROSA SOUSA
CPF/CNPJ....: 252133774-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            570,36
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016209
Responsavel.: GERUZA SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ....: 000060524-79
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00012/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Getulio Vargas, S/N - Centro - Baraúna - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP 
13 KG. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 02/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36331180.
Baraúna - PB, 27 de Março de 2013

VALQUIRIA ARAÚJO DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 45/2013

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de protesista para atender as atividades 
do Programa de Saúde Bucal do município de São Francisco. Data e Local: às 08:30 horas do dia 11 de Abril 
de 2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. 

São Francisco - PB, 26 de Março de 2013
Luis Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fabricação de Calçados de Santa 

Rita, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores  da base territorial 
deste sindicato,  para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
31 de Março de 2013, na sede do sindicato, sito á Rua Professor Severo Rodrigues, 307 -  Bairro 
Popular – Santa Rita/PB, as 08h00min em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores presentes 
e ás 09h00min em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, para 
discutir e aprovar a seguinte pauta: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação 
da pauta de reivindicações, encaminhamento da pauta a categoria econômica e autorização para 
a Diretoria deste Sindicato, celebrar Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho com ou ainda se 
necessário ajuizar Dissídio Coletivo perante a Justiça do Trabalho com ou sem greve; e c) Abertura  
da Negociação do PLR/2013. Santa Rita, 18 de Março de 2013. Sebastião Bastos Freire Filho – 
PRESIDENTE. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00015/2013
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 12 de Abril de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
permanente (eletroeletrônicos) destinados à diversas Secretarias 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.
Cabedelo - PB, 28 de Março de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA
Pregoeiro Oficial

Sindicato dos Empregados da Administração das Empresas Proprietárias de Jornais, 
Emissoras de TV e Rádio da Paraíba - SINDEPRET  -  CNPJ 06.943.505/0001-76

EDITAL DE COMUNICAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2013
A Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao que determinam 

os artigos 8º, inciso IV, da CF de 05/10/88, e 605 da CLT, COMUNICA às empresas de Jornais, 
Emissoras de TV e Rádio, sendo estas públicas e privadas, estabelecidas em sua base territorial, 
compreendida por todos os municípios do Estado da Paraíba, que deverão descontar na folha de 
pagamento de seus empregados/servidores, que exercem funções administrativas, relativa ao mês 
de março de 2013 a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT. Com 
a observância, anda, os demais artigos do Capítulo III da CLT e da Portaria n° 488, de 23/11/2005, 
do MTE, bem como na IN n° 1, de 30/09/2008, do MTE, que dispõe sobre a contribuição dos ser-
vidores públicos. A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um trinta avos) da 
remuneração de cada um dos seus empregados/servidores e o seu recolhimento deverá ocorrer 
até o dia 30 de abril de 2013. Informa ainda que os recolhimentos devem ser efetuados através da 
guia GRCSU capturada através do site http://sindical.caixa.gov.br, código de Contribuição Sindical 
nº 000.000.97399-8 da CEF, sob o título Contribuição Sindical. O não cumprimento das disposições 
contidas no presente Edital sujeitará o empregador às penalidades e impedimentos e cobrança 
executiva judicial previstos nos artigos 606 e seguintes da CLT.

João Pessoa, 26 de março de 2013.
JOSICLEIDE DE AMORIM PEREIRA MOREIRA

Presidente do SINDEPRET

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00001/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2013, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 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: (083) 8639-3201.
Email: lictacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 26 de Março de 2013
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELEM PB
EDITAL DE LOTEAMENTO

Lúcia Helena Aragão Alcoforado de Carvalho , Oficial Substituta do Cartório Imobiliário, desta 
Comarca, de acordo com o que determina o Art. 19, $ 3º, da Lei  6.766 de 19/12/1979, torna publico 
para conhecimento geral, que foram depositados neste Cartório por HUMBERTO SOARES DE 
OLIVEIRA,portador do CPF/MF n º 002.736.354-68 e RG n º 70911 – SSP/PB e  sua esposa , memorial 
, planta e demais documentos exigidos por lei, referente ao “Loteamento NOVA BELEM” – localizado na 
Cidade de BELEM – PB, com uma área total de 120,00 (CENTO E VINTE) hectares, a qual foi desmem-
brada uma área de 28.0620 há(vinte e oito virgula zero sessenta e dois hectares) , transformando-a em 
28(vinte e oito) Quadras; destinadas a lotes residenciais com 758 lotes, com uma área de 289.062,00 
m2  (duzentos e oitenta e nove mil, sessenta e dois metros quadrados); 79.735,19 m2 (setenta e nove 
mil, setecentos e trinta e cinco virgula, dezenove metros quadrados) destinados para área de passeio/
calçadas e  Ruas; 19.517,30m2 (dezenove mil quinhentos e dezessete virgula trinta metros quadrados) 
para equipamentos comunitários; 20.972,58m2 (vinte mil, novecentos e setenta e dois virgula cinquenta 
e oito metros quadrados) de área verde;  168.836,93m2 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e 
trinta e seis virgula noventa e três metros quadrados) destinadas a lotes, referente a matricula 358 , 
n – 03, livro, fls. 158 Livro 2 C Registro Geral, em data de 20/10/1978, medindo 120,00 hectares (total).  

Foram apresentados planta e memorial descritivo, constando limites, medição, ângulo e demais  
especificações  exigidas por lei. Portanto, todo aquele que se julgue com direitos sobre o imóvel  
loteado, ou tenha justa razoes para oferecer-lhes impugnação, deverá faze-lo neste Cartório, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ultima publicação do presente no Diário 
oficial do Estado, findo o qual não havendo reclamação ou impugnação será dito Loteamento 
registrado, para que por ele se realizem as vendas das quadras e lotes do terreno prometido 
à venda. Dado e passado nesta cidade e Cartório, aos vinte dias do mês de março, do ano de dois 
mil e treze  (20/03/2013).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Belem, 20 de Março de 2013 - Lúcia Helena Aragão A. de 
Carvalho - Of. Substituta Do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos.

BRASTEX S/A – CNPJ nO 09.258.807/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E

Pelo presente edital convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, às 8 horas do dia 30/04/2013 na sede social, quando serão tratados os 
seguintes assuntos: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras re-
lativas ao exercício findo em 31/12/2012; 2) Consolidação dos Estatutos Sociais; 3) Outros assuntos 
de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede 
social, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76. João Pessoa, 23/03/2013. Humberto 
Soares de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração.

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01 - NIRE 25 3 0000622 6

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR
CAPITAL AUTORIZADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados todos os acionistas da CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL (“Com-

panhia”), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 23, parágrafo único do Estatuto 
Social da Companhia, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 10:00 horas do dia 29 
de abril 2013, na sede da Companhia localizada no Município de Conde, Estado da Paraíba, na 
Rodovia BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000, para discutir e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia:

(i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de 
Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, os quais foram devidamente auditados pela 
empresa MARTINELLI AUDITORES,  registrada no CRC sob o nº S 001132/0-9 e na CVM no Ato 
Declaratório nº. 1253 de 23/01/90, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.370.466/0001-39, com sede 
na Rua Dona Francisca, nº. 1.113, 10º e 11º andares, Bairro Saguaçu, cidade de Joinville, Estado 
de Santa Catarina;

(ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício;
(iii) Eleição/Re-eleição dos membros do Conselho de Administração;
(iv) Fixação da remuneração global dos Administradores e Conselheiros da Companhia.
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em cumprimento ao artigo 133 da Lei nº  6.404/76 e 

do artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, os documentos de que trata o item I deste Edital de 
Convocação, todos devidamente auditados pela empresa MARTINELLI AUDITORES, encontram-se 
à disposição de V. Senhorias, na sede da Companhia.

Conde, 26 de março de 2013.
CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL

Luiz Claudio Bettega de Pauli

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE CICLISMO
NOTA OFICIAL N° 002/20013  João Pessoa, 22 de março de 2013

ATOS DA PRESIDÊNCIA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma dos artigos 11, 16, 20 e 21 (Art. 21 Inciso I, II e III) do Estatuto da Federação Paraibana  
de Ciclismo, tenho a honra de convocar os Presidentes da entidades filiadas para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, no dia 20 de abril de 2013, as 19:30hs, em primeira convocação e meia 
hora após com qualquer número, na sede provisória da Federação Paraibana de Ciclismo, situada 
a Rua Raul Henrique de Sá, número 84, Bloco C, Apto 101, Tambía, nesta capital, para deliberar 
a seguinte ORDEM DO DIA: a) Conhecer o relatório das atividades do ano de 2012, apresentadas 
pelo Presidente; b) Apreciar as contas do exercício de 2012, acompanhada do parecer do Conselho 
Fiscal; c) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente; Conselho Fiscal e Suplentes para o exercício de 
2013 a 2016; d) Período de apresentação de inscrições de chapas: de 23 de março a 06 de abril 
de 2013, improrrogável. Jader Ribeiro Silva  - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Pães, Bolachas, Bolos, Rocamboles e Outros, destinados 
ao atendimento de diversos setores. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2013. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS / PROGRAMAS FEDERAIS: Dotação consig-
nada no orçamento vigente - 33.90.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT 
Nº 00083/2013 - 27.03.13 - JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA - R$ 85.957,00.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, destinados ao atendimento de diversos 
setores da Administração até dez. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2013. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS / PROGRAMAS: Dotação consignada no orçamento 
vigente - 33.90.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoinha e: CT Nº 00084/2013 - 27.03.13 - 
ROSINALDO VITOR - R$ 115.910,00.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS / 
PROGRAMAS FEDERAIS Dotação consigna no orçamento vigente - 4.4.90.52.01 - Equipamentos 
e Material Permanente / 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00065/2013 - 20.03.13 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 85.119,00; CT Nº 00066/2013 
- 20.03.13 - SILVA & LOPES LTDA - R$ 182.365,00; CT Nº 00067/2013 - 20.03.13 - SEVERINO 
MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 98.845,00; CT Nº 00068/2013 - 20.03.13 - 
PAULO PONTES DA SILVA - R$ 51.000,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de MATERIAIS DE EXPEDIENTE e DIDÁTICOS, destinados ao 
melhor funcionamento da Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2013. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS / PROGRAMAS FEDERAIS Dotação consignada 
no orçamento vigente - 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente / 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e: CT Nº 00069/2013 - 20.03.13 - FREITAS & COSTA 
LTDA - R$ 76.277,40; CT Nº 00070/2013 - 20.03.13 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 
83.746,20; CT Nº 00071/2013 - 20.03.13 - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 131.112,15.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 003/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, através da Pregoeira e equipe de Apoio, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar no dia 10/04/2013 às 08:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situ-
ada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a Aquisição de Medicamentos e Material em Geral de Forma Parcelada., Cópia 
do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na 
Av. São José, s/n,  Centro – Alcantil – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 
12:00 Ou pelo Tel. (83) 3348-1019. 

Alcantil, PB, 26 de Março de 2013.
Josefa Rocineide da Silva

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 004/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, através da Pregoeira e equipe de Apoio, 

TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 10/04/2013 às 15:00 hs, na Sala de Licitação deste 
Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do 
tipo MENOR PREÇO, destinado a Aquisição de Gêneros Alimentícios de Forma Parcelada., Cópia 
do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na 
Av. São José, s/n,  Centro – Alcantil – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 
12:00 Ou pelo Tel. (83) 3348-1019. 

Alcantil, PB, 26 de Março de 2013.
Josefa Rocineide da Silva

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 005/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, através da Pregoeira e equipe de Apoio, TORNA 

PÚBLICO que fará realizar no dia 11/04/2013 às 15:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situada 
no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO, 
destinado a Aquisição de Material de Expediente de Forma Parcelada., Cópia do Edital e demais do-
cumentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Av. São José, s/n,  Centro 
– Alcantil – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3348-1019. 

Alcantil, PB, 26 de Março de 2013.
Josefa Rocineide da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00007/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E CAPS, DO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373-1010.

Araruna - PB, 27 de Março de 2013.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para Prestação 
de Serviços na Confecção de Materiais Gráficos, destinados a atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010.

Araruna - PB, 27 de Março de 2013.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
006/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS 
foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma republicada com 
abertura para as 11h30min do dia 11/04/2013 (horário local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 27 de março de 2013.
Kathyeri Farias Sales

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 012/2013
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 012/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Prestação de Serviços Mecânicos. 
Data de abertura: 11/04/2013 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 22 de março de 2013.
Kathyeri Farias Sales

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 003/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, através da Pregoeira e equipe de Apoio, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar no dia 10/04/2013 às 08:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situ-
ada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a Aquisição de Medicamentos e Material em Geral de Forma Parcelada., Cópia 
do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na 
Av. São José, s/n,  Centro – Alcantil – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 
12:00 Ou pelo Tel. (83) 3348-1019. 

Alcantil, PB, 26 de Março de 2013.
Josefa Rocineide da Silva

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 004/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, através da Pregoeira e equipe de Apoio, 

TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 10/04/2013 às 15:00 hs, na Sala de Licitação deste 
Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do 
tipo MENOR PREÇO, destinado a Aquisição de Gêneros Alimentícios de Forma Parcelada., Cópia 
do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na 
Av. São José, s/n,  Centro – Alcantil – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 
12:00 Ou pelo Tel. (83) 3348-1019. 

Alcantil, PB, 26 de Março de 2013.
Josefa Rocineide da Silva

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 005/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB, através da Pregoeira e equipe de Apoio, TORNA 

PÚBLICO que fará realizar no dia 11/04/2013 às 15:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situ-
ada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a Aquisição de Material de Expediente de Forma Parcelada., Cópia do Edital 
e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Av. São 
José, s/n,  Centro – Alcantil – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou 
pelo Tel. (83) 3348-1019. 

Alcantil, PB, 26 de Março de 2013.
Josefa Rocineide da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

27/03/2013
PROCESSO No 014/2013

PREGÃO PRESENCIAL No 011/2013
INSTRUMENTO: Contrato para LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDA-

DE PUBLICA, DE FOLHA DE PAGAMENTO e SISTEMA DE ARRECADACAO/TRIBUTOS e DE 
LICITAÇÃO, destinado ao uso desta Administração deste município.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS e,
ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. – R$ 26.000,00(Vinte e Seis Mil Reais)
DIOGENES LEITE GONCALVES 05740811430 – R$ 8.000,00(Oito Mil Reais)
OBJETO: Contrato para LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE 

PUBLICA, DE FOLHA DE PAGAMENTO e SISTEMA DE ARRECADACAO/TRIBUTOS e DE 
LICITAÇÃO, destinado ao uso desta Administração deste município, subordinados a Secretaria 
Municipal de Administração.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 34.00,00 (Trinta e 
Quatro Mil 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 26/03/2014
SIGNATÁRIOS:
JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO                    – Pela |Prefeitura Municipal de São Jose de 

Piranhas
ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA – Pela Contratada
DIOGENES LEITE GONCALVES 05740811430    – Pela Contratada
     
                                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 014/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCAIL N° 011’/2013 de 25 de fevereiro 
de 2013, com abertura para 12 de março de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, 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, ficam convocado a(s) Empresas: 
ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 09.164.369/0001-04, 
estabelecida à Rua Cel. Otto Feio da Silveira, 343 - Conjunto Pedro Gondim, Joao Pessoa, Estado 
da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais ), e DIOGENES 
LEITE GONCALVES 05740811430, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.015.186/0001-02, estabelecida à 
Rua Euclides Fernandes,117 - Centro, Uiraúna, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 
8.000,00 (Oito Mil 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.

    São Jose de Piranhas PB, 27 de março de 2013.
JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2013
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 006/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Serviços de Fornecimento de 
Refeições. Data de abertura: 12/04/2013 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, 
à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 27 de março de 2013.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 007/2013
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 007/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS. Data de abertura: 12/04/2013 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, 
à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 27 de março de 2013.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Pregoeira
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Senhores Acionistas,

Cumprindo as determinações legais e estatutárias submetemos à apreciação de Vossa Senhoria Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício financeiro encerrado 
em 31 de Dezembro de 2012.

TATIANA DA ROCHA DOMICIANO
Diretora Presidente

FABRÍZIO DE OLIVEIRA LACERDA
Diretor Administrativo Financeiro

JULIANO GORSKI ANTONIO
       Diretor de Des. Econômico

ERIENE RAFAEL DE S. SUASSUNA
Diretora de Operações

ATIVO

CIRCULANTE
Disponibilidades
   Bancos c/ Movimento
   Bancos c/ Convênio
   Aplicações Financeiras (Liquidez Imediata)
Créditos
   Clientes
   Adiantamentos a Empregados 
  Impostos a Recuperar ou Compensar
Estoques
   Almoxarifado
   Estoque de Imóveis à Venda
   Imóveis em Processo de Aquisição
Despesas Exercício Seguinte
    Despesas Antecipadas 

NÃO CIRCULANTE
Realizável à Longo Prazo
     Bloqueio Judicial
     Processos Trab. e Cíveis – Depósito Judicial
Investimentos
   Ações Ordinárias
   Ações Preferenciais   
   Participações em Fundos – FINOR
Imobilizado
    Terrenos e Edificações
    Móveis e Utensílios
    Máquinas e Equipamentos
    Veículos
    Instalações
    Biblioteca
    Equipamentos de Informática
    (-) Depreciação Acumulada
Intangíveis
    Software
TOTAL DO ATIVO

EM 31/12/2012

17.078.545,41
3.029.968,56
24.722,32
4.416,50
3.000.829,74
2.468.785,12
2.334.512,15
4.000,00
130.272,97
11.564.732,57
36.953,39
4.783.507,59
6.744.271,59
15.059,16
15.059,16

3.530.254,69
217.429,79
217.429,79
217.429,79
153.009,91
83.721,90
69.186,18
101,83
3.157.214,99
2.621.226,19
637.876,13
281.665,76
220.994,37
84.061,68
8.092,00
370.728,87
(1.067.430,01) 
2.600,00
2.600,00
20.608.800,10

EM 31/12/2011

9.492.452,48
1.112.043,32
142.806,91
4.416,50
964.819,91
3.542.567,24
3.431.049,02
2.000,00
109.518,22
4.821.082,78
37.575,19
4.783.507,59
0,00
16.759,14
16.759,14

5.004.568,17
1.735.603,56
1.735.603,56
1.735.603,56
153.009,91
83.721,90
69.186,18
101,83
3.113.354,70
2.621.226,19
632.163,13
237.166,76
220.994,37
84.061,68
8.092,00
366.713,87
(1.057.063,30) 
2.600,00
2.600,00
14.497.020,65

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2012 COMPARATIVO A 2011

(VALORES EM R$)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 DE DEZEMBRO DE 2012 COMPARATIVO A 2011

(VALORES EM R$)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
31 DE DEZEMBRO DE 2012 COMPARATIVO A 2011

(VALORES EM R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
      Receitas Operacionais Diversas
      Receitas de Subvenções Econômicas
      (-) Impostos Incidentes PIS/COFINS sobre Receitas

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO BRUTO 
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
      Despesas Administrativas, com Pessoal e Gerais
      Despesas Tributárias

RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO FINANCEIRO CONJUNTO
       Receitas Financeiras de Aplicações
       (-) Despesas Financeiras 

EM 31/12/2012

11.142.773,59
5.527.550,79
5.615.222,80
(379.272,83)

10.763.500,76

(9.618.991,21)
(9.533.812,81)
(85.178,40)

1.144.509,55
59.424,63
100.053,07
(40.628,44)

EM  31/12/2011

5.670.769,37
5.670.769,37
0,00
(409.400,95)

5.261.368,42

(6.995.934,10)
(6.979.617,68)
(16.316,42)

(1.734.565,68)
127.190,08
152.179,60
(24.989,52)

PASSIVO

CIRCULANTE
Obrigações à Curto Prazo
   Fornecedores Operacionais – Bens e Serviços
   Obrigações Trabalhistas – Provisão para Férias
   Obrigações Previdenciárias
   Obrigações Tributárias
   Outras Obrigações
   Obrigações Fiscais de Balanço – IRPJ e CSLL
   Cauções
   IR a recolher Pessoa Jurídica
   Outros Créditos – Adiantamentos de Terceiros

NÃO CIRCULANTE
Exigível á Longo Prazo
   Empréstimos FAIN
   FAIN – Confissão de Dívida
   Obrigações Previdenciárias – INSS
   Outros Créditos – Leilão Imóvel

Patrimônio Líquido
   Capital Social
   (-) Prejuízo Acumulado
   Reservas de Capital
   Ajustes de Exercícios Anteriores
   Reservas de Reavaliação de Ativos – Ajuste Patrimonial  
TOTAL DO PASSIVO

EM 31.12.2012

1.556.478,68
1.556.478,68
520.586,07
318.342,20
111.926,04
178.952,21
40.000,00
318.903,56
17.003,85
0,00
50.764,75

10.299.102,13
10.299.102,13
4.494.360,80
4.788.541,33
0,00
1.016.200,00
8.753.219,29
2.000.000,00
(3.915.183,65)
8.044.271,59
865.267,87
1.758.863,48
20.608.800,10

EM 31.12.2011

3.242.426,38
3.242.426,38
316.772,40
1.130.875,26
116.220,08
598.656,29
0,00
0,00
430,82
390,84
1.079.080,69

10.796.020,76
10.796.020,76
4.494.360,80
5.230.904,43
54.555,53
1.016.200,00
458.573,51
2.000.000,00
(4.600.289,97)
1.300.000,00
0,00
1.758.863,48
14.497.020,65

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ/MF Nº 09.123.027/0001-46

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

OUTRAS DESPESAS E RECEITAS NÃO OP-
ERACIONAIS
      (+) Outras Receitas Editais  
      (+) Dividendos Recebidos
      (+) Outras Receitas Eventuais
      (-)  Despesas Não Dedutíveis
      (-) Perdas de Capital Baixa de Imobilizado
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
      (-) Contribuição Social Recolhida
      (-) Imposto de Renda Recolhido
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Lucro e/ou Prejuízo por Ação

(56.320,17)
120,00
1.529,85
3.488,49
(61.458,51)
0,00
1.147.614,01
(125.637,17)
(336.870,52)
685.106,32
0,3426

7.479,03
170,00
2.770,34
24.756,17
(19.888,48)
329,00
(1.599.896,57)
(3.308,29)
(5.513,81)
(1.608.718,67)
(0,8044)

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS
1.2 - RECEBIMENTOS (ENTRADA DE RECURSOS)
Rec. Taxa de Administração do FAIN
Rec. Taxa de Promoção Industrial
Rec. Pela Venda de Galpões
Rec. Por Aluguel de Galpões
Rec. Pela Venda de Editais
Rec. Outras Receitas/Convênios/Eventuais
Rec. Aplicações Financeiras 
Rec. de Atividades Operacionais Clientes
Rec. de Subvenções Econômicas (custeio)
Rec. de Subvenções para Investimentos
Rec. Adiantamento de Terceiros
Total dos Recursos Recebidos das Atividades Operacionais
        
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
1.3 - PAGAMENTOS (SAÍDA DE RECURSOS)
Pagamentos de Despesas Operacionais Administrativas e Gerais 
Pagamentos de Despesas Financeiras Diversas 
Pagamentos de Despesas não Dedutíveis – Multas
Pagamentos de Depósito Judicial Bloqueado 
Pagamentos de Passivo Operacional - Obrigações Previdenciárias INSS Parcelado
Pagamentos de Passivo Operacional Obrigações Tributárias PIS/COFINS
Pagamentos de Passivo Operacional Obrigações Tributárias IRPJ/CSSL
Pagamentos de Ativo Circulante, Adiantamentos Diversos e Outros 
Pagamentos de Despesas Exercício Seguinte
Total dos Pagamentos

2 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (PAGAMENTOS)
Recebido FAIN – Empréstimo
Recebido FAIN – Crédito Leilão Imóvel
Pagamento FAIN – Confissão de Dívida
Total Líquido

3 - ATIVIDADE DE INVESTIMENTO
3.1 - RECEBIMENTOS (ENTRADA DE RECURSOS)
Recebimento de dividendos
Receita de Ativos Imobilizados 
3.2 - PAGAMENTOS (SAÍDA DE RECURSOS)
Pagamentos de Aquisição de Bens para o Ativo Fixo
Total Líquido 

RESUMO DAS ATIVIDADES DO FLUXO DE CAIXA
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Líquido 
(+) Recebimentos das atividades operacionais e investimentos 
(-) Pagamentos das Atividades Operacionais

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos Líquido 
(+) Recebimentos Financiamentos
(-) Pagamentos das Atividades Financeiras
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Líquido 
(+) Recebimentos de Dividendos /e Outros 
(-) Pagamento na Atividade de Investimentos/Imobilizado
(=) Aumento ou Redução de Caixa Líquido 
(+) Saldo Inicial Caixa e Bancos 
(=) Saldo final de Disponibilidades Caixa e Bancos

2012

103.744,26
3.841,40
4.746.374,20
1.392.077,92
120,00
3.488.49
100.053,07
150.392,07
5.615.222,80
6.744.271,59
2.335.621,37
21.195.207,17

(7.900.734,67)
(37.335,46)
(48.189,49)
(0,00)
(102.576,39)
(403.622,96)
(144.078,08)
(9.908.459,94)
(10.147,69)
(18.555.144,68)
 
 
0,00
0,00
(669.440,10)
(669.440,10)

1.529,85
0,00

(54.227,00)
(52.697,15)

1.917.925,24
21.196.737,02
(19.278.811,78)

0,00
0,00
(52.697,15)
1.529,85
(54.227,00)
1.917.925,24
1.112.043,32
3.029.968,56

2011

1.697.771,69
0,00
1.985.240,00
1.016.437,40
170,00
665,33
152.179,60
2.506.621,97
0,00
0,00
1.079.080,69
8.438.166,68

(6.601.587,54)
(25.557,94)
(19.888,48)
(1.515.370,22)
(40.802,13)
(428.646,42)
(86.734,95)
(39.581,36)
(15.306,93)
(8.773.475,97)

0,00
0,00
0,00
0,00

2.770,34
0,00

(28.610,23)
(25.839,89)

(361.149,18)
8.440.937,02
(8.802.086,20)

0,00
0,00
(25.839,89)
2.770,34
(28.610,23)
(361.149,18)
1.473.192,50
1.112.043,32

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 COMPARATIVO À 2011

 (VALORES EM R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 DE DEZEMBRO DE 2012

(VALORES EM R$)

DISCRIMINAÇÃO

Saldo em 
31.12.2012

Saldo em 
31.12.2011

Reservas para 
investimentos 

(transferência do 
governo do Estado)

Lucro Líquido no 
Exercício 

Ajuste de Exercício 
Anterior 

2.000.000,00

-

- 

-

1.300.000,00

6.744.271,59

- 

-

1.758.863,48

-

- 

-

(4.600.289,97)

-

685.106,32

-

458.573,51

6.744.271,59

685.106,32

865.267,87

CAPITAL SOCIAL

2.000.000,00

RESERVA 
DE SUBVENÇÃO 

8.044.271,59

REAVALAÇÃO
DE ATIVOS

1.758.863,48

PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

(3.915.183,65)

TOTAL

8.753.219,29
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DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E /OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
31 DE DEZEMBRO DE 2012

(VALORES EM R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2012

DISCRIMINAÇÃO

Saldo em 31/12/2011

Resultado Líquido Verificado no Exercício 

Ajuste de Exercício Anterior

Prejuízo acumulado em 31/12/2012

VALORES EM R$ 1,00

(4.600.289,97)

685.106,32

0,00

(3.915.183,65)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CINEP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA é uma Sociedade de 
Economia Mista, com sede na Rua Feliciano Cirne no 50, Bairro de Jaguaribe,  João Pessoa, 
Estado da Paraíba, que  tem por objeto social, entre outros:  
• Administrar os recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba FAIN 
e do Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba – FUNDESP;
• Planejar, projetar e implantar os Distritos Industriais do Estado da Paraíba;
• Transferir ou alienar terrenos localizados nos Distritos Industriais do Estado da Paraíba, desti-
nados a implantação, ampliação ou relocalização de empresas;
• Construir, locar e/ou alienar edifícios industriais, como incentivo ao desenvolvimento do 
Estado da Paraíba;
• Oferecer, através de convênios e/ou contratos, assistência técnica, financeira e econômica às 
empresas sediadas no Estado da Paraíba.

As receitas operacionais da Companhia têm como origem a taxa de administração repassada 
pelos Fundos (FAIN E FUNDESP), alienação de imóveis, locação de imóveis, compra e venda 
de terrenos, administração de distritos industriais, rendimentos de aplicações financeiras, 1% 
(um por cento) dos incentivos fiscais concedidos às empresas para realizar promoção industrial 
e convênios com outros Órgãos Estaduais e Federais.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da CINEP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA foram elaboradas em conformidade com alguns dos Pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Procedimentos Contábeis, Lei das Sociedades por Ações e suas alterações e demais 
legislações aplicáveis.

a. Ativos Circulantes e Realizáveis à Longo Prazo

Das disponibilidades

A Companhia não realiza pagamentos por caixa, exceto a folha de pagamento aos servidores, 
que tem seu montante financeiro transferido por AP – Autorização de Pagamento para conta 
específica, denominada CINEP FOPAG, os demais pagamentos da Companhia são realizados 
através de cheques nominativos com cópias, crédito em conta corrente e demais documentos 
anexados ao processo.
 
Dos Créditos

Os Créditos estão representados por valores devidos por clientes, adiantamentos a emprega-
dos e antecipações a recuperar, conforme á seguir: a) Clientes no valor de R$ 2.334.512,15 
(Dois milhões, trezentos e trinta e quatro reais, quinhentos e doze reais e quinze centavos), 
tendo sofrido no exercício, atualização para mais ou para menos, de acordo com carteira de 
clientes controlada pelo SISCRED; b) Adiantamento a empregados no valor de R$ 4.000,00 
(Quatro mil reais) para cobertura de despesas emergenciais no aguardo de prestação de con-
tas; c) E R$ 130.272,97 (Cento e trinta mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete 
centavos) relativos a créditos tributários a recuperar. 
 Nos Estoques existem valores que se referem à material de consumo e estão sob a 
rubrica “Almoxarifado”, são baixados mensalmente conforme a necessidade de consumo. 
Também estão classificados como “Estoques” os Imóveis à venda para instalação de em-
preendimentos industriais. 
 
b. Despesas do Exercício Seguinte

Referem-se a valores utilizados na contratação de seguros anuais e informativos periódicos, 
que são apropriados a despesa pelo regime de competência. 
c. Não Circulante
 
Dos Investimentos 

Estão representados por valores investidos em outras empresas como participação societária, 
os mesmos são inferiores a 10% (dez por cento) do patrimônio daquelas empresas e a admin-
istração desta Companhia, não tem influência na administração daquelas empresas, motivo 
pelo qual, de acordo com o artigo 247 e 248 da Lei 6.404/76 e suas alterações a CINEP 
encontra-se desobrigada de proceder equivalência patrimonial. 

Dos bens classificados como Imobilizado

Os acréscimos verificados no Imobilizado referem-se à aquisição de móveis e utensílios a 
serem utilizados na operacionalização da empresa, demonstrado ao custo de aquisição, ajusta-
do por depreciações acumuladas de exercícios anteriores, calculadas pelo método linear com 
base na vida útil provável dos bens com taxas aplicadas que levam em consideração a vida 
útil econômica dos bens na forma do regulamento do Imposto de Renda (Dec. 3000 RIR/99).

d. Passivos Circulantes e Exigíveis à Longo Prazo

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos.
Em outros créditos – leilão imóvel consta o valor da R$ 1.016.200,00 (Um milhão, dezes-
seis mil e duzentos reais) referente a leilão realizado no final do exercício de 2010, e que é 
necessário estudo acerca da propriedade do bem, por esse motivo o lançamento foi efetuado 
em conta em separado no Balanço Patrimonial para regularização após certeza confiável da 
propriedade do bem.

Das Obrigações de Curto Prazo

As obrigações de curto prazo estão representadas pelas obrigações com fornecedores, encar-
gos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e cauções efetuadas através de depósitos por fornece-
dores de bens e serviços, à serem devolvidos ao término dos contratos.

Das Obrigações de Longo Prazo

Refere-se a empréstimos concedidos pelo FAIN, obrigações fiscais, bem como o reconheci-
mento de valores a receber através do Termo de Confissão de Dívida assinado entre o FAIN e 
esta companhia, ainda valores a repassar a terceiro na conta Outros Créditos – Leilão Imóvel.
 
e. Reservas de Capital
 Refere-se a Subvenções do Governo do Estado para Investimentos, foram constituídas 
nos exercícios de 2002 e 2003, por recursos repassados pelo FAIN – Fundo de Apoio ao De-
senvolvimento Industrial da Paraíba, observado o artigo no 443 do Decreto no 3.000, de 26 de 
março de  1999 e ainda a constituição, no exercício de 2012, no valor de R$ 6.744.271,59 (Seis 
milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinqüenta e nove 
centavos), que deverão ser utilizados diretamente em investimento pela empresa.

f. Capital Social

O Capital Social Subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões 
de reais), representado por 2.000.000 (Dois milhões) de ações ordinárias, reservado ao Estado 
da Paraíba, o direito de manter-se com o controle acionário, devendo para tanto ser possuidor 
de no mínimo 51% (Cinquenta e um por cento) das ações com direito a voto, com valor nomi-
nal de R$ 1,00 (um real) conforme tabela a seguir:

RELAÇÃO 
DE ACIONISTAS:

Estado da Paraíba

CAGEPA

SUDENE

ENERGISA

Outros

TOTAL

1.634.536

163.162

107.428

81.524

13.350

2.000.000

1.634.536,00

163.162,00

107.428,00

81.524,00

13.350,00

2.000.000,00

81,7268%

8,1581%

5,3714%

4,0762%

0,6675%

100 %

QUANTIDADE
DE AÇÕES

VALOR 
MONETÁRIO R$

PERCENTUAL
PARTICIPAÇÃO

g. Prejuízos Acumulados

O saldo dessa conta advém de exercícios anteriores a 1998, que vem sendo gradativamente 
compensado com os Lucros e adicionado a prejuízos, conforme dispõe o Artigo 189, da Lei 
6.404/76 e legislação complementar. No exercício em curso foi verificado redução, com o re-
sultado líquido positivo do exercício, no valor de R$ 685.106,32 (Seiscentos e oitenta e cinco 
mil, cento e seis reais e trinta e dois centavos).

h. Apuração de Resultados do Exercício

As receitas e as despesas do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, foram registradas 
mensalmente de acordo com os princípios contábeis e da competência, conforme resolução nº 
750 de 20/12/1993 e 877 de 18/04/2000, do Conselho  Federal de Contabilidade. 

João Pessoa (PB), 31 de dezembro de 2012.

TATIANA DA ROCHA DOMICIANO
Diretora Presidente

FABRÍZIO DE OLIVEIRA LACERDA
Diretor Administrativo Financeiro

PAULO CÉSAR PEREIRA DA SILVA
Contador CRC-PB nº 7218/O-6

DELSON JOSÉ MIRANDA GONDIM
TC CRC No 2617-PB

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 016/2013

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 016/2013, do tipo menor preço por item, prestação de serviços para o transporte 
de alunos, cuja abertura será no dia 15.04.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  86, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 27 de Março de 2013.

HOSANA GONSALO DA SILVA 
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL No006/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 006 que objetiva: Aquisição parcelada de produtos 
do gênero alimentício não perecível, para atender as necessidades diárias de todas as secretarias 
do município. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FeB COMÉRCIO 
ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.- 535.509,32; 

Massaranduba-PB 25 de Março de 2013

Joana Darc Queiroga Mendonça Coutinho
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Barra de Santana/PB, torna público que procedeu com a adesão 
a Ata de Registro de Preços nº. 001/2013, com 216 itens, realizada pelo Hospital Regional de 
Pombal “Senador Rui Carneiro”, através Pregão Presencial nº. 007/2012, Processo Licitatório nº. 
08.778.268.007/2012, para fornecimento de Medicamentos, tendo como detentora da referida ata 
a empresa A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 
nº. 02.977.362/0001-62.

Barra de Santana, 22 de março de 2013.
AMAURI FERREIRA DE SOUZA

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 00002/2013

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 16 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa visando 
a coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e trasnporte de residuos de podação, varrição manual 
de ruas, avenidas, praças e becos pavimentados, capinagem e corte de arvores, inclusive carga e 
descarga, pintura a cal em meio-fio de ruas, lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras-livres 
e mercado público, na zona urbana e distritos do municipio de Conceição.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, 27 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 00003/2013

Torna público que fará realizar através da Prefeitura Municipal de Conceição, sediada na Rua 
Capitão João Miguel, S/N - Centro - Conceição - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para Contratação de empresa 
especializada para Prestação de Serviço de coleta, transporte,  tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos A, B e E definidos na Resolução do 
CONAMA 358/2005.. 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, 27 de Março de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

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: Locação de veículos 
destinados ao transporte de alunos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANTONIO CANDIDO DE AMORIM - R$ 12.000,00; JOSÉ LUIS DOS SANTOS - R$ 3.500,00; 
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS - R$ 7.000,00; MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA - R$ 
35.000,00; REGINILDO DE ARAUJO DUTRA - R$ 6.000,00.

Cuitegi - PB, 28 de Fevereiro de 2013

GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos destinados ao transporte de alunos. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-

gão Presencial nº 00002/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (MDE/PNATE/FUNDEB)/CONVÊNIO = 20.600 - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.0008.2011/12.361.0008.2012/12.361.0008.2068 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cuitegi e: CT Nº 00011/2013 - 28.02.13 - ANTONIO CANDIDO DE AMORIM - R$ 12.000,00; CT Nº 
00012/2013 - 28.02.13 - JOSÉ LUIS DOS SANTOS - R$ 3.500,00; CT Nº 00013/2013 - 28.02.13 - 
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS - R$ 7.000,00; CT Nº 00014/2013 - 28.02.13 - MARIA DAS NEVES 
DE OLIVEIRA FRANÇA - R$ 35.000,00 E CT Nº 00015/2013 - 28.02.13 - REGINILDO DE ARAUJO 
DUTRA - R$ 6.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO COMPRA E VENDA No 009/2013

Pregão Presencial Nº 012/2013. Contratante: Prefeitura M. de Assunção, CNPJ nº 
01.612.635/0001-02. Contratada: CNH LATINO AMERICA LTDA, CNPJ: 60.850.617/0001-28, 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., Total contra-
tado:  R$ 206.500,00 (duzentos e seis mil e quinhentos reais). Recursos: Próprios e do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Caixa Econômica Federal (Contrato de Repasse 
nº 0386705-71/2012 - MAPA/PRODESA). Vigência: será de 01 (um) ano a partir da assinatura do 
Contrato e Ordem de compra e venda. Classificação: 02.050 - Secretaria de Agricultura, Irrigação, 
Abastecimento, Meio Ambiente e Recursos Minerais, 02050.20.606.0700.1005 - Aquisição de tratores 
e implementos agrícolas, 4490.52.0000 Equipamentos e material permanente, do orçamento de 
2013, Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e Jonas Olimpio dos Santos, 
Data da Ass.: 26 de março de 2013.

Rafael Anderson de Farias Oliveira
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO COMPRA E VENDA No 010/2013
Pregão Presencial Nº 013/2013. Contratante: Prefeitura M. de Assunção, CNPJ nº 

01.612.635/0001-02. Contratada: Maria do Socorro Leal da Nóbrega, CNPJ nº 12.223.603/0001-
31, Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de pão, bolo e semelhantes para atender a merenda 
escolar, Programas Sociais (PETI, PROJOVEM e CASA DA FAMÍLIA).  Total contratado: A quantia 
total de 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Recursos: Próprios, Casa da Família, 
Creche, PNAE, PETI, PROJOVEM. Vigência: Será de 01 (um) ano a partir da assinatura do Contrato 
e Ordem de compra e venda. Classificação: Secretaria de Educação e Secretaria do Trabalho e 
Ação Social/FMAS, 3390300000 Material de Consumo, do orçamento de 2013, Partes Assinantes: 
Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e Maria do Socorro Leal da Nóbrega, Data da Ass.: 
26 de março de 2013. Assunção/PB, 26 de março de 2013.

Rafael Anderson de Farias Oliveira
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
ADJUDICAÇÃO

ADJUDICAMOS, nos termos do Inciso IV do Art. 3.º da Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 os 
Licitantes: GILVAN MEDEIROS DA COSTA, estabeleciado na Rua Inácio de Loyola Dantas, n.° 07, B. 
Frei Damião, Santa Luzia-PB, cujo valor total e de R$ 16.200,00 (Dezesseis Mil e Duzentos Reais). 
resultante do Processo Licitatório n.º 011/2013 (Pregão Presencial n.º 008/2013.

São José do Sabugí – PB., 22 de Março de 2013.
Alixandre Assis Ramos

Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente, a decisão do Pregoeiro e da Comissão de Apoio 

exarada no Processo Licitatório n.° 011/2013, (Pregão Presencial n.° 008/2013), que teve como 
vencedores os licitante: GILVAN MEDEIROS DA COSTA, estabeleciado na Rua Inácio de Loyola 
Dantas, n.° 07, B. Frei Damião, Santa Luzia-PB, cujo valor total e de R$ 16.200,00 (Dezesseis Mil 
e Duzentos Reais).

CONVOCO, através do presente ato, o licitante vencedor, para, no prazo estipulado, comparecer a 
esta repartição a fim de concretizar o fato através de documentos legais, ou em caso de desistência, 
fazer a retirada do instrumento que compõe a proposta.

São José do Sabugi-PB, 22 de Março de 2013.
Daniele da Nóbrega Simplicio

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: GILVAN MEDEIROS DA COSTA.
OBJETO: Locação de 01 (Um) Veículo Destinado ao Fundo Municipal de Saúde, do Município 

de São José do Sabugi/PB.
VALOR: 16.200,00 (Dezesseis Mil e Duzentos Reais).
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME.
OBJETO: Aquisição de Material de expediente e Didático de Forma Parcelada.
VALOR: 145.314,90.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.000 – Secretaria de Educação e Cultura – Elemento de Des-

pesa - 3390.30- material de consumo; – Tesouro Municipal
VIRGÊNCIA: 10 Meses
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME.
OBJETO: Aquisição de Material de expediente e Didático de Forma Parcelada.
VALOR: 7.435,55.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.000 – Fundo Municipal de Saúde – Elemento de Despesa - 

3390.30- material de consumo; – Tesouro Municipal
VIRGÊNCIA: 10 Meses
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugí/PB.
CONTRATADA: GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME.
OBJETO: Aquisição de Material de expediente e Didático de Forma Parcelada.
VALOR: 33.473,23.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.000 – Fundo Municipal de Assistência Social – Elemento de 

Despesa - 3390.30- material de consumo; – Tesouro Municipal
VIRGÊNCIA: 10 Meses
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2013.

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 011/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de 

Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 12/04/2013 às 16:00 hs, na Sala de Licitação deste 
Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo 
MENOR PREÇO, destinado a Locação de Um Caminhoneta Cabine Dupla Destinado ao Gabinete 
da Prefeita., Cópia do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste 
Órgão, situada na Rua Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, 
Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 27 de Março de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 012/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 

de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 12/04/2013 às 14:00 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Internet Banda Larga para Vários Pontos Pertencentes a Prefeitura Municipal., Cópia do Edital e 
demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua Francisco 
Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: no endereço 
acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 27 de Março de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro
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              CODATA – Companhia de Processamento de Dados da Paraíba 
                                    C.G.C – MF nº 09.189.499/0001-00 
 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação do Conselho de Administração e da 
Assembléia Geral, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração de Lucros e 
Prejuízos Acumulados, a Demonstração do Valor Gerado, Demonstração do Fluxo de caixa e a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, relativas ao Exercício em 31 de dezembro de 2012, acompanhados das Notas 
Explicativas e do Parecer do Conselho Fiscal.  

 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
1 – CONTEXTO OPERACIONAL - 1.1 – A empresa é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria 
de Estado da Administração, Conforme Lei Complementar nº 67 de 07 de julho de 2005, criada pela Lei Nº. 3.863 
de 29/10/76, estando seu Estatuto de acordo com a Lei 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07; 1.2 – A Empresa tem 
por fins e objetivos a execução de serviços de processamento eletrônico de dados e informática, para Órgãos da 
Administração Centralizada e Descentralizada do Estado da Paraíba. 
2 –  APRESENTAÇÃO  DAS  DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS - 2.1 –  As Demonstrações Contábeis foram 
elaboradas em 31 de dezembro de 2012, de acordo com a Lei Nº 6.404/76 alterada pelas Leis 11.638/07 e 
11.941/09  e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 
3 – APRESENTAÇÃO  DAS  NOTAS  EXPLICATIVAS - 3.1– Os estoques de materiais foram avaliados pelo 
custo de aquisição; 3.2 – O Imobilizado foi demonstrado pelo custo de aquisição, deduzidas as respectivas 
depreciações, calculadas pelo método linear, considerando-se a vida útil estimada dos bens, conforme 
demonstrativo: 

 
 

DEMONSTRATIVO POR CATEGORIA 
Equipamentos de Processamento  RS        217.572,70 
Móveis e Utensílios  R$          58.061,27 
Máquinas, Aparelhos e Motores  R$          74.980,12 
Instalações  R$          12.329,52 
Veículos  R$                   0,00  
TOTAL  R$       362.943,61 

 
 
3.3 - O empréstimo compulsório sobre combustíveis é atualizado mensalmente de acordo com Decreto Lei nº. 
2.288/86 e ADN CST nº. 15/92. 3.4 – Os depósitos judiciais referem-se a ações trabalhistas. 3.5 - As obrigações 
com fornecedores obteve uma alta significativa devido aos contratos firmados com empresas. 3.6 - O COFINS 
DÍVIDA ATIVA que foi reparcelado, após a consolidação da Lei 11.941/09, se encontra na data do Balanço na sua 
17ª parcela paga, restando 43 parcelas no valor nominal de R$ 10.274,11. 

 
 
DEMONSTRATIVO DO COFINS DÍVIDA ATIVA 

  
2013 R$ 123.289,32 2014 A 2016 R$ 339.045,43 

TOTAL R$ 123.289,32 TOTAL R$ 339.045,43 
 

TOTAL GERAL R$     462.334,75 
 
 
3.7- A CODATA e a empresa IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda firmaram um acordo no valor de 
R$ 4.254.606,75, referente a dívidas passadas não quitadas por parte da CODATA. 3.8 - O Capital Social 
corresponde a 67.882.214 ( sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e quatorze ) ações 
ordinárias nominativas, sendo o Estado da Paraíba detentor de 99,90% das ações. 3.9 - O valor da prestação de 
serviços relacionado aos órgãos ligados a Administração Direta do Estado da Paraíba estão sendo repassados desde 
anos anteriores ao presente exercício sob forma de aumento de capital, ocasionando um aumento considerável na 
conta de Capital Social após sua devida integralização, por tanto, estamos aguardando a regularização do governo a 
respeito deste fato para procedermos a resolução do problema. 

 
 
 

João Pessoa, 31 de dezembro de 2012. 
 
 

       George Henriques de Souza                    Célia Regina Rocha Barreto Melo 
        DIRETOR-PRESIDENTE                      DIRETOR ADM./FINANCEIRO 

 
Christhiny Fernanda Masiero Sanson                    Hélder Figueredo Feitoza de Lima 
            DIRETOR TÉCNICO          CONTADOR CRC/PB – 10.197 

 
 

 
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS DE 2012 

          2011                         2012 
SALDO  ANTERIOR   (37.874.903,27)   (40.393.734,23) 
       
AJUSTE  DE  EXERCÍCIO  ANTERIOR       (615.336,64)            (4.200.657,85) 
       
RESULTADO  DO  EXERCÍCIO   (1.903.494,32) (13.276.831,13) 
       LUCROS ( PREJUÍZOS )   ACUMULADOS  (40.393.734,23) (57.871.223,21) 
 
 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2012 
  CAPITAL REALIZADO 

(ATUALIZADO) 

RESERVAS 
DE 

LUCROS 

LUCROS OU 
PREJUÍZOS 

ACUMULADOS 

TOTAL 
   

SALDO EM 
31/12/2011 38.481.248,48 19.742,19 (40.393.734,23)    (1.892.743,56) 
AJUSTES DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

   - -      (4.200.657,85)  (4.200.657,85) 

AUMENTO DE 
CAPITAL                                 0,00 - -                  0,00 
PREJUÍZO DO 
EXERCÍCIO -            - (13.276.831,13) (13.276.831,13) 
SALDO EM     
31/12/2012 38.481.248,48   19.742,19 (57.871.223,21) 

 
(19.370.232,54) 

 
 
 
 
 

BALANÇO  PATRIMONIAL  EM  31  DE  DEZEMBRO  DE  2012 
ATIVO     2011 2012 
     
CIRCULANTE  8.472.542,30 6.382.859,40 
Caixa   0,00 0,00 
Bancos   6.676.825,50 4.388.771,14 
Clientes   1.403.869,15 1.352.958,35 
Adiantamentos  15.788,89 1.975,72 
Almoxarifado  236.604,96 50.749,06 
Valores a Recuperar  3.159,91 3.203,92 
Impostos a Recuperar  129.255,06 578.096,38 
Despesas Antecipadas  546,14 612,14 
Bancos - Contas  Bloqueadas 6.492,69 6.492,69 
     
NÃO CIRCULANTE                                                                
 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 31.442,13 32.015,50 
Empréstimo Compulsório  4.576,37 5.149,74 
Depósitos Judiciais  19.999,64 19.999,64 
Investimentos  6.866,12 6.866,12 

IMOBILIZADO  313.124,77 362.943,61 
Equipamentos de Processamento 2.392.274,17 2.567.639,17 
Móveis e Equipamentos p/ Escritório 166.856,83 167.295,83 
Veículos   24.990,00 24.990,00 
Instalações   43.985,70 43.985,70 
Máquinas, Aparelhos e Motores 168.154,68 173.375,68 
( - ) Depreciação Acumulada  (2.483.136,61)  (2.614.342,77) 
     

TOTAL  DO  ATIVO  8.817.109,20 6.777.818,51 
 
PASSIVO 2011 2012 
   
CIRCULANTE 3.053.361,95 5.129.774,04 
Fornecedores 1.524.291,20 4.537.868,94 
Contas a Pagar 817.262,72 88.025,13 
Credores Diversos 37.942,38 38.879,46 
Obrigações Trib. e Sociais 673.865,65 465.000,51 
   
NÃO CIRCULANTE 7.656.490,81 21.018.277,01 
Encargos Sociais Parcelados 462.334,75 339.045,43 
Encargos Tributários Parcelados 25.532,43 25.532,43 
Crédito do Estado da Paraíba 7.168.623,63 17.320.366,03 

IIBM – Acordo Judicial 
 

0,00 3.333.333,12 
 
PATRIMONIO LÍQUIDO (1.892.743,56) (19.370.232,54) 
CAPITAL SOCIAL 38.481.248,48 38.481.248,48 
RESERVAS DE LUCROS 19.742,19 19.742,19 
PREJUÍZOS ACUMULADOS   (40.393.734,23)  (57.871.223,21) 
   
TOTAL DO PASSIVO 8.817.109,20 6.777.818,51 

 
 
 

DEMONSTRAÇÃO  DO  RESULTADO EXERCÍCIO  DE  2012 
           2011  2012 
       
 RECEITA  OPERACIONAL  BRUTA 6.451.753,66 7.891.142,96 
 Prestação de Serviços   6.451.753,66 7.891.142,96 
 ( - ) Impostos Incidentes s/ Vendas   (1.018.204,63) (1.261.775,50) 
       
 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 5.433.549,03 6.629.367,46 
       
( - ) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS (5.316.544,48) (17.423.389,27) 
       
( = ) LUCRO ( PREJUÍZO ) BRUTO  117.004,55 (10.794.021,81) 
       
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS  (2.020.649,10) (2.483.673,49) 
 Despesas Adm.. e Gerais  (2.061.817,94) (2.786.803,87) 
 Desp. Financeiras (Menos Rec. Financeira ) 41.168,84 303.130,38 
       
( = ) LUCRO ( PREJUÍZO )  OPERACIONAL (1.903.644,55) (13.277.695,30) 
       
( + ) RECEITA NÃO OPERACIONAL  150,23 864,17 
       

( = ) 
LUCRO (PREJUÍZO)  EXERC. A. DA 
C. SOCIAL E DO I. RENDA (1.903.494,32) (13.276.831,13) 

       

( = ) 
LUCRO (PREJUÍZO)  LÍQ. DO 
EXERCÍCIO (1.903.494,32) (13.276.831,13) 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR GERADO DE 2012 
1-RECEITAS 6.630.231,63 
1.1- Vendas de Mercadorias, produtos e serviços 6.629.367,46 
1.2- Provisão p/ devedores duvidosos -                                                                                       
1.3- Não operacionais 864,17 
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS(inclui ICMS/IPI) 3.029.340,88 
2.2-   Custos das mercadorias e serviços vendidos 333.646,56 
2.3-   Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 2.695.694,32 
2.4-   Perda/Recuperação de valores ativos - 
3-VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 3.600.890,75 
4- RETENÇÕES - 
4.1-   Depreciação, amortização e exaustão  
5-VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA 
ENTIDADE 

3.600.890,75 

6-VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRNSFERÊNCIA 327.978,13 
6.1-  Resultado de equivalência patrimonial - 
6.2-  Receitas Financeiras 327.978,13 
7-VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 3.928.868,88 
8-DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 3.928.868,88 

1. PESSOAL ( Pessoal, proventos, férias, etc.) 6.878.346,25 
2. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 8.136,87 
3. JUROS E ALUGUÉIS 10.319.216,89 
4. RESULTADOS  

         ●       Lucros retidos / Prejuízo do Exercício (13.276.831,13) 
 
 
 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO 2012 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Resultado Líquido (13.276.831,13) 
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa (4.200.657,85) 
Depreciação e Amortização 131.206,16 
Provisão para devedores duvidosos - 
Resultado na venda de Imobilizado - 
Aumento ou Diminuição do contas a receber (384.161,36) 
Aumento ou Diminuição do Estoque 185.855,90 
Aumento ou Diminuição de despesas antecipadas (66,00) 
Aumento ou Diminuição de passivos 2.076.412,09 
Aumento ou Diminuição de outros ajustes (573,37) 
1) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (15.468.815,56) 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Alienação de imobilizado - 
Alienação de investimentos - 
Aquisição de imobilizado (181.025,00) 
Aquisição de investimentos - 
2 (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTMENTO (181.025,00) 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Integralização de capital - 
Juros recebidos de empréstimos - 
Empréstimos tomados 3.333.333,12 
Aumento de Capital 10.151.742,40 
Pagamentos de lucros e dividendos - 
Juros pagos por empréstimos - 
Pagamentos de empréstimos/debêntures/enc. Sociais parcelados (123.289,32) 
3) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 13.361.786,20 
4) (=) AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO (1+2+3) (2.288.054,36) 
5 ) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ANTERIOR 6.676.825,50 
6) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL 
(4+5) 

4.388.771,14 

          
 

George Henriques de Souza                                   Hélder Figueredo Feitoza de Lima 
              DIRETOR-PRESIDENTE                                                CONTADOR CRC/PB – 10.197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados da 

Paraíba – CODATA examinaram o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis, compreendendo 
Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração de Lucros e Prejuízos 
Acumulados, a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis, 
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 e tendo verificado estarem os referidos documentos 
em perfeita ordem e  que os mesmos se encontram de acordo com a Lei 6.404/76 alterada pelas  Leis 11.638/07 
e 11.941/09, são de parecer que os mesmos merecem aprovação pelos acionistas. 

 
 

João Pessoa, 31 de dezembro de 2012. 
 
 

Maria do Socorro Nunes de Almeida             André Luiz de Oliveira Escorel       José Núbio de Oliveira Fama 
PRESIDENTE                                                MEMBRO                                MEMBRO 

 
     DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba – 
CODATA, por força do que determina a Lei de Sociedade por Ações e o Estatuto Social da Empresa, tendo 
examinado o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Contábeis e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2012, deliberou manifestar-se favoravelmente à sua aprovação pela 
Assembléia Geral dos Acionistas. 
 
 

João Pessoa, 31 de dezembro de 2012. 
 

 
Livânia Maria da Silva Farias         Gustavo Maurício Filgueiras Nogueira         George Henriques de Souza 

PRESIDENTE                                           MEMBRO                       MEMBRO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 045/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PEDRAS PARALELEPÍPE-

DOS PARA MEIO-FIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 18/04/2013. 
Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. 
Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 26 de março de 2013. Bruce da Silva Santos – 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013
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 14:30 horas do dia 15 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Insumos Odontológicos. 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 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503121.Email: saudecabedelo@bol.com.br
Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2013

ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires de Figuei-

redo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 16 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Material Perfuro Cortante. 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 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 32503121.Email: saudelcabedelo@bol.com.br

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires de Figuei-

redo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 17 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Aquisição de Fios de Sutura. 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 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32503121. Email: saudecabedelo@bol.com.br

Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013
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 08:30 horas do dia 17 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Curativos Especiais. 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 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503121.Email: saudecabedelo@bol.com.br
Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2013

ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2013
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 17 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Bolsa de Colostomia. 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 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503121. Email: saudecabedelo@bol.com.br
Cabedelo - PB, 01 de Abril de 2013

ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL No 031/2013
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar licitação 

na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global. Objeto: Locação de equipamentos 
de laboratório, destinado a Secretaria de Saúde. Data: 10 de abril de 2013. Horário: 16:00 (dezes-
seis horas). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação – Secretaria de Saúde situada na 
Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, nos horários das 13h às 17h. 
Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 
123/06, Decreto 3.555/2000 e Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 27 de março de 2013.
José Luiz Sobrinho
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00010/2013

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público a licita-
ção modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2013, cujo objeto é a locação de 04 (quatro) 
caminhões caçamba, para atender as necessidades da Prefeitura de Ingá, aprazada para o dia 
27/03/2013 às 16:30 horas, foi ADIADA para o dia 03/04/2013 às 16:00 horas.

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 pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 02/04/2013.

 Ingá(PB), 26 de março de 2013.

MANOEL ALVES DA SILVA NETO 
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00008/2013

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna que a licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2013, cujo objeto é a aquisição de botijões de gás 
GLP (gás de cozinha), para atender as necessidades da Prefeitura de Ingá, aprazada para o dia 
27/03/2013 às 11:30 horas, foi ADIADA para o dia 03/04/2013 à 14:00 horas, por conveniência da 
Administração.

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 pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 02/04/2013.

 Ingá(PB), 26 de março de 2013.

MANOEL ALVES DA SILVA NETO 
PREGOEIRO OFICIAL



 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

OESTE: 
 
SEGUNDA – FEIRA, 01/04/2013 – CAJAZEIRAS – 08h00 às 11h00 – Rua: José Ferreira Pires; Sítio: Azevem; 
– 13h30 às 14h30 – Rodovia: BR 230, Sítio: Campo do Vaqueiro; CACIMBA DE AREIA – 14h00 às 17h00 – 
Sítio: Serra Preta; CATINGUEIRA – 08h00 às 13h00 – Fazenda: Santo Antonio, Localidade: Serra Branca, Sítio: 
Serra Branca, Barrento, Cacimba Nova, Cacimbas, Caiçara, Carnaúba, Castelo, Olho D’água, Olho D’água, Pau de 
Leite, Riacho, Riacho de Cabras, São Joao; LOCALIDADE: IPUEIRAS – 08h00 às 13h00 – Rua: Maravilha, 
Sítios: Balsamo, Bom Sossego, Ipueiras, Ipueiras VII, Maravilha, Paxicu; LOCALIDADE: BREJO DAS 
FREIRAS – 10h30 às 13h00 – Sítio: Bezerro Amarrado; PATOS – 09h30 às 12h00 – Ruas: Alicio Barreto, Cabo 
Severino, Capitão Crizanto, Elias Asfora, Inacio do Leao, João Leite, Nabobarbosa Carvalho, Pedro Cruz Guedes, 
Pedro Xavier, Professor José Araujo, Raul Lopes de Sousa; PIANCO – 08h00 às 11h00 – Sítios: Várzea Padre, 
Várzea do Padre III; SÃO JOSÉ DE PRINCESA – 08h00 às 11h00 – Sítios: Saco dos Caçulas, Saco dos Caçulas 
II; SOUSA – 06h00 às 09h00 – Ruas: Alexandre M. Formiga, Américo Dantas de Assis, Brigadeiro Eduardo 
Gomes de Sá, Eduardo Alves Gomes, Emilio Pires, Silva Mariz. Sítio: recreio; VISTA SERRANA – 14h00 às 
16h00 – Rua: Maria Medeiros, Sítio: Pé do Serrote.  
 
TERÇA – FEIRA, 02/04/2013 – AGUIAR – 06h30 às 09h30 – Ruas: Agenor Pedrosa, Bernardino Bento, Cirilo 
Nunes, do Comercio, do Rio, Edgar Gomes, Epitácio Tavares, Irineu Lacerda, Manoel Clementino, Mariano Lucio 
da Silva, Neco Viana, Nova, Pedro Nunes, Pedro Nunes Trindade, Severino Amâncio, Sítio: Aguiar; EMAS – 
08h00 às 11h30 – Fazendas: Angicos, Saudade, Sítios: Angicos, Porco V; LOCALIDADE: DALMOPULIS – 
08h00 às 11h00 – Sítios: Baixinho, Jatobá , Lagoa do Jatobá; SÃO DOMINGOS DE POMBAL – 08h00 às 
13h00 – Sítios: Córrego Fechado, Corujinha de Baixo, Curupati VIII; SÃO FRANCISCO – 09h00 às 11h30 – 
Sítio: Cacimbas; SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE – 08h00 às 13h00 – Sítios: Caraíbas, Malhada, Malhada da 
Pedra, Malhada dos Mendes; PATOS – 06h30 às 08h00 – Ruas: Azenriel Siqueira, , do Prado, Escola Augusto dos 
Anjos, Miguel Mota, Padre Anchieta, Pedro Xavier, Rubens Palmeiras Araujo; POMBAL – 08h00 às 13h00 – 
Rua: São Pedro, Sítios: Baldinho, Cipó, Lagoa Cavada, Riacho do Meio; SOUSA – 07h30 às 10h00 – Fazenda: 
Massapé, LOCALIDADE:: Povoamento de Massapé, Sítios: Massapé, Massapé dos Dias; – 11h00 às 13h00 – 
Sítio; Macacos; – 15h00 às 17h30 – Sítio: Pitombeira. 
 
QUARTA – FEIRA, 03/04/2013 – CAJAZEIRAS – 08h00 às 10h30 – Ruas: Angelina P. Albuquerque, 
Chiquinho Nogueira, Estudante Stefanny Enrich, José Leite de Oliveira, Maria da Piedade Viana, Vila: Menezes; 
CACIMBA DE AREIA – 08h00 às 12h00 – Sítio: Motorista; LOCALIDADE: ACAMPAMENTO SÃO 
GONÇALO – 07h30 às 10h00 – LOCALIDADE:: Núcleo II, Rua: Zootecnia; SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 
– 08h00 às 13h00 – Ruas: Adriano Blocos, Horacio Amaro, Joaquim Serafim Formiga, José Aurélio Figueiredo, 
José Jerreira Formiga, Luiz Quezado, Manoel Pereira da Silva, Nova, Simão Bandeira, Sítio: Tanques – 11h00 às 
13h00 – Rua: Antonio Franco, Sítio: Cabra Assada; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 08h00 às 13h00 – 
Assentamentos; Nova Santana II, Sítios: Ferrão, Santana; QUIXABA – 08h00 às 12h00 – Ruas: Antonio 
Franceluino de Araujo, Januncio Candeia, Januncio Nóbrega, Manoel Candeia, Manoel Gabriel Santos, Manoel 
Henrique, Maria Madalena. Sítio: Quixaba; SOUSA – 15h00 às 17h30 – Ruas: 13 de Maio, Antonio Goncalves, 
Antonio Lima Silva, Cândida Sarmento, Doutor José Mariz, João Crispim, João Miguel Ramos, José Constantino de 
Araujo, Manoel Celestino de Paula, Manoel Dionísio Sousa, Maria Alves de Paulo, Ministro da Cruz, Monsenhor 
Vicente de Freitas, Pedro Celestino de Paula, Raimundo José da Silva, Raimundo José de Sousa, Vasco da Gama, 
Sítio; Várzea da Cruz. 
 
QUINTA – FEIRA, 04/04/2013 – AREIA DE BARAUNAS – 08h00 às 0930h – Ruas: Frei Damiao, Pedro Lino, 
Valdeci Sales, Sítio: Baraúna; IGARACY – 08h00 às 10h30 – Sítio: Caiçara; POMBAL – 08h00 às 12h00 – 
Sítio: Barra; RIACHO DOS CAVALOS – 08h00 às 09h30 – Sítio; Baixa Verde – 13h00 às 17h00 – Sítios: Alto 
dos Carneiros, Genipapeiro, Lagoa da Caatinga, Malhada do Boi, Morada Nova, São Pedro; SOUSA – 07h00 às 
09h30 – Avenidas: Iracema, São João, Rodovia: BR 230, Ruas: Beatriz de Paiva Gadelha, , Manoel Duarte 
Monteiro, Narciso Hermínio, Salustiano José Pinto – 10h30 às 13h00 – Ruas: Ana Cartaxo da Nobrega, Arnobio 
Bezerra Silva, Benedito Ferreira de Lima, Doutor Carlos Pires, Francisco Antonio, Francisco Antonio de Sousa, 
Francisco Homero Duarte Pinto, Francisco Paulo Coelho, José Abrantes Filho, José Antonio de Figueiredo, José 
Gadelha Camarão, José Vieira da Silva, Josias Vieira de Figueiredo, Katiane M. Maniçoba, Marcos Paiva Gadelha, 
Severino Franca de Andrade, Sinfronio Nazaré, Vicente Damiao Sousa – 15h00 às 17h30 – Ruas: 22 de Abril, , 
Basilio Silva, Castro Alves, Cônego José Neves, Cônego José Viana, Deputado Lindolfo Pires, Epitácio Pessoa, 
Francisca Maria Abrantes, Francisco Cartaxo de Sá, João Nobre, João Nobre, José Benedito de Sousa, José Terroso, 
Manoel Basílio Silva, Nossa Senhora dos Remédios, Nestor Rina Abrantes, Raimundo Goncalves Ribeiro; 
UIRAUNA – 08h00 às 11h00 – LOCALIDADE:; Conjunto Frei Damião.  
SEXTA – FEIRA, 05/04/2013 – CAJAZEIRAS – 08h30 às 09h30 – Sítio: Riacho Do Meio; CONCEIÇÃO – 
12h00 às 17h00 – Ruas: Francisco Rodrigues Tavares, João Claudino Vieira, João Pessoa, João Suassuna, José 
Candido Batista, Prefeito Unias Ramalho, Presidente Epitácio Pessoa, Presidente João Pessoa; LASTRO – 08h00 
às 13h00 – LOCALIDADE:: Conjunto CEHAP, Ruas: Alto da Bela Vista, Alto da Boa Vista, da Casa Grande, 
Pedro Abrantes Ferreira, Sítios; Alto Lastro, Lastro; MALTA – 09h00 às 11h00 – Ruas: Avelino Marques Sousa, 
Leopoldino de Medeiros, Monsenhor Valeriano Pereira, Sítio: Boa Vista – 13h00 às 15h30 – Ruas: Boileau D. 
Wanderley, Coronel José Fernandes Viera, Coronel Justino Fernandes, Dom José de Medeiros Delgado, Dom José 
Delgado, Justino Fernandes, Marli Dinis S. Pereira, Miguel Mendes da Silva, Sebastião Lopes Galvão, Sólon de 
Lucena; PATOS – 08h00 às 11h00 – Granja: São Francisco, Rodovia: BR 230, Ruas: Arnaldo Assis de Medeiros, 
Benedito Rouxinol, Horacio Nobrega, Manoel Isaias da Silva, Manoel Valdevino da Silva – 08h00 Às 12h00 – 
Ruas: Antonio Vieira, Casemiro Licar, Cassimiro Ricarte, Horacio Nobrega, Juvenal Ledo, Moacir Leitão, Olivan 
Queiroz, Santa Luzia, Tenente Ananias – 14h00 às 17h00 – Conjuntos: Cehap, Noé Trajano, Ruas: Antonio 
Emiliano, Antonio Felix, Antonio Moreno, Dede de Sá Marinho, Eurides Luiz Franco, Gumercindo Leite Sobrinho, 
Itália, João Gomes, José Borges, Laurentino Pereira, Severino Inacio, Zezinho Pintor, Zuza Cabral; SANTA 
HELENA – 08h00 às 10h00 – Fazenda: Lagoa Preta, Rua: Nova, Sítios: Bonita, Córregos, Malhada, Bonita, 
Retiro, Retiro de Cima, Retiro Novo, Retiro Velho; SÃO BENTO – 08h00 às 09h30 – Loteamentos: São 
Bentinho, São Bento de Baixo, Sítios; Barra de Cima, Riachão, São Bento de Baixo, São Bento de Baixo II, 
Taquarituba, Várzea Grande – 12h00 às 17h00 – Sítio: Várzea Grande; SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – 09h30 
às 12h00 – Sítios: Caraíbas, Malhada da Pedra; TAVARES – 08h00 às 10h30 – Sítio: Cacimbinha; TRIUNFU – 
08h00 às 13h00 – Avenida: José Duarte de As, Granja: Bela Vista, Ruas: 7 de Setembro, Antonio Alves 
Mangabeira, Caboclo Manoel Bernardo, Joaquim Lisboa, Joaquim Teodoro Lisboa, José Alexandre Filho, José 
Vieira da Silva, Manoel Bernardo, Manoel Bernardo, Matriz, Otilia Leonel Santana, Pedro Ferreira, Princesa Isabel, 
Raimundo Rosendo de Santana, Valdevino Lisboa, Vicente Ferreira, Sítios: Gamelas, Triunfo, Vila: Santa Izabel; 
VARZEA – 14h00 às 16h00 – Assentamento: São Vicente, Sítios; 3 Irmãos, Água Azul, Alemanha, Caiçara, 
Coreto, Curral Novo, Logradouro, Loureto, Loureto, Macambira, Mulambo, Parque da Trincheira, Riacho do Meio, 
Serrote Preto, Serrotinho, Trapia, Trempes, Xique Xique.  
 
SÁBADO, 06/04/2013 – CAJAZEIRAS – 16h30 às 17h30 – Rodovia: BR 230, Sítio: Capoeiras Sul; 
CONCEIÇÃO – 08h30 às 09h30 – Sítio: Celeiro II – 14h30 às 16h00 – Avenida: Martinho Furtado de Lacerda, 
Ruas: Benonia Leite, João Gomes de Lima, José de Araujo Lima, José Ferreira Leite, Manoel Valdevino da Silva, 
Martins Furtado de Lacerda, Nossa Senhora de Fatima, Sítio: Nossa Senhora de Fatima; PATOS – 07h00 às 12h00 
– LOCALIDADE:: Conjunto José Mariz. Ruas: Analtides Lucena, Joaquim dos Santos, Joaquim Militão, 
Justiniano Guedes, Manoel Meira, Manoel Mota, Manoel Reinaldo, São Paulo, Santa Cecilia, São Cristovão, São 
Pedro; SANTA LUZIA – 15h00 às 17h30 – Avenida: José Américo, Ruas: 12 Irmãos, Abel Coelho, Amâncio 
Ferreira de Lima, Azequiel Fernandes, Braz Macena, Coronel Francisco Leandro, dos Pioneiros, Eduardo Gentil de 
Medeiros, Ezequiel Fernandes, João Cirilo da Silva, João Pessoa, Major Joaquim Berto, Major José Berto, Manoel 
Cavalcante, Martinho de Medeiros Ramos, Moacir Medeiros, Nezinho Cavalcante, Pedro Florentino de Sousa, 
Presidente João Pessoa, Santa Luzia, Valdemiro Ferreira de Sousa; VARZEA – 08h00 às 10h00 – Sítio: 
Pitombeira. 
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe – se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

LESTE: 
 
DOMINGO, 31/03/2013 – CABEDELO – 06h30 às 10h30 – Centro – Ruas: Doutor João Machado, Duque de 
Caxias, Monsenhor Walfredo Leal, Olga Diniz Almeida, Pasto José Alves de Oliveira, Vista Alegre; JACARAÚ – 
08h00 às 12h00 – Centro – Ruas: Orestes Lisboa, Presidente João Pessoa, São Joao, Vidal de Negreiros, Sítios: 
Ipiranga, Largo da Matriz; JOÃO PESSOA – 13h00 às 17h00 – Expedicionários – Avenidas: Julia Freire, 
Esperidião Rosas, Ruas: Carlos Ulisses de Carvalho, José Cavalcanti Chaves, Silvio Almeida; JURIPIRANGA – 
09h00 às 15h00 – Centro – Ruas: Caio Correia, Espírito Santo, Minas Gerais, S Paulo, Santa Cecilia, Tiradentes, 
Sítios: Espírito Santo, Lourenço Gomes, Machado.  
 
SEGUNDA–FEIRA, 01/04/2013 – GURINHEM – 08h00 às 12h00 – Centro/Rural – Fazendas: Aparecida, 
Aparecida III, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antonio, Ruas: da Alegria, da Estação, da Linha, Sítios: Brito, 
Maracujá, São Severino, São José de Belém, São Pedro; LUCENA – 09h00 às 14h00 – FAGUNDES – Avenida: 
São Jose, Ruas: Beira Mar, Carolina Galvão, Diógenes Chianca, Iracema da Silva Carvalho, Juiz Manoel João da 
silva, Julieta Barreto de Sousa, Julio de Carvalho, Miramar, São José; JOÃO PAESSOA – 08h00 às 10h00 – 
Cristo – Avenida: José Borges Coutinho, Ruas: Antonio Teotônio, Belarmino Bento Silva, Elias Cavalcante de 
Albuquerque, Fernando Cunha Lima, João Cavalcanti Costa, Manoel Antonio de Souza, Paulo Afonso, Professora 
Daura Cabral Nobrega, Tenente João Batista de Oliveira – 10h30 às 12h30 – Cristo – Ruas: Adelaide Novais, 
Antonio Pádua de Vasconcelos, da Aurora, da Independência, Elias Cavalcanti de Albuquerque, Felinto Arruda 
Escolástico, Fernando Cunha Lima, Indústria João Ursulo, Santos Dumont – 14h00 às 16h00 – Cristo – Avenida: 
da Fraternidade, Ruas: Adelaide Novais, Antonio Pádua de Vasconcelos, dos Milagres, Felinto Arruda Escolástico, 
Humberto Paiva de Carvalho, Indústria João Ursulo, Major Brito, Rússia; PEDRAS DE FOGO – 14h00 às 17h00 
– Rural – Sítio: Mata de Vara 26º; SAPÉ – 08h00 às 12h00 – Centro – Avenida: Capitão Felix Antonio, 
Fazenda: Sape de Cima, Loteamento: Parque dos Coqueiros, Ruas: Antonio de Moura Belém, Fabio Mauricio da 
Costa, João Veloso de Queiroz, José Bezerra de Lima, Machado de Assis – 13h00 às 17h00 – Rural – 
Assentamento: 21 de Abril. 
 
TERÇA–FEIRA, 02/04/2013 – ALHANDRA – 10h00 às 14h00 – Rural – Sítios: Garapu, Mata da Chica, Mata 
do Garapu; JOÃO PESSOA – 08h00 às 11h00 – Bessa – Avenida: Presidente Campos Sales, Ruas: Doutor 
Damasquins Ramos Maciel, Doutor Mirocene Cunha Lima, José Simões de Araujo, Josué Guedes Pereira, Vicente 
Ielpo – 08h00 às 12h00 – Rural – Sitio: Engenho Velho – 08h00 às 10h00 – CRISTO – Ruas: Antonio Teotônio, 
Belarmino Bento Silva, Elias Cavalcanti de Albuquerque, Feurides T. de Queiroz, Floripes Tavares Queiroz, João 
Cavalcanti Costa, Jorge do Espírito Santo, Raimundo de Carvalho Nobrega – 10h00 às 12h30 – VARJÃO – 
Avenida: São Gabriel, São Judas Tadeu, São Marcos, Souza Rangel, Ruas: Bom Jesus, Doutor José de Melo Lula, 
Elias Cavalcanti de Albuquerque, José de Melo Lula, São Francisco 14h00 às 17h00 – Bancários – Ruas: Bancaria 
Rosa Lima dos Santos, Margarida Maria Alves – 14h00 às 16h00 – Varjão – Ruas: Doutor José de Melo Lula, 
José Soares, Romeu Rangel, São Geraldo – 14h00 às 17h00 – Paratibe – Ruas: Antonio Marques de Souza, Carlos 
Antonio dos Santos, da Caxeita, da Garça Branca Pequena, do Urucum, Ipê Amarelo, João Amaro de Brito, José 
Luiz de Albuquerque, Oscar Lopes Machado, Rafael Antonio dos Santos, Rafael Antonio dos Santos, Rita Alves da 
Costa, Sibipiruna; JURIPIRANGA – 09h00 às 14h00 – Rural – Sítio: Cachoeira; MAMANGUAPE – 08h30 às 
12h00 – Rural – Sítio: Catolé – 10h00 às 12h00 – Rural – Sítio: Itapecirica; MARÍ – 10h00 às 14h00 – Rural – 
Sítio: Várzea Grande; PEDRO REGIS – 14h00 às 17h00 – Rural – Sítio: Cuité. 
 
QUARTA–FEIRA, 03/04/2013 – JOÃO PESSOA – 05h00 às 08h00 – CABO BRANCO – Avenidas: Cabo 
Branco, Monsenhor Odilon Coutinho; JOÃO PESSOA – ALTIPLANO – 07h00 às 12h00 – Ruas: Antonio 
Francisco do Amaral, Bartolomeu Luiz Troccolli, Jovina de Oliveira Monteiro, Olivia de Farias Gabino – 08h00 às 
10h00 – VARJÃO – Avenidas: Rangel Trassos, São Judas Tadeu, Ruas: Abdias dos Santos Passos, Gentil 
Fernandes, Leonel Pinto de Abreu, S Geraldo; – 08h00 às 11h00 – JAGUARIBE – Avenidas: Benjamin Constant, 
Capitão José Pessoa, Floriano Peixoto; – 08h00 às 12h00 – Alto Do Céu – Ruas: Alfredo José Athaide, Antonio 
Alberto Dantas, Arlindo Vicente Ferreira, Comerciante José Bezerra de Pontes, João De Brito Lima, José Barbalho 
Filho, Manoel Silva de Lacerda, Maria Madalena Ramalho Bandeira, Professor Luiz Burity, Professora Dinorá 
Sucupira da Costa, Sítio: João Bento; – 10h00 às 13h00 – Mangabeira – Ruas: José Benedito de Souza, Paulo V. 
Moreira Silva, Severino Nery Medeiros, Waldemar Felix dos Santos; – 10h30 às 12h30 – Varjão – Ruas: Abdias 
dos Santos Passos, Bom Jesus, Gentil Fernandes, São Geraldo –14h00 às 16h00 – José Américo – Ruas: dos 
Colibris, Empresarial Manoel de brito, Gilberto Paulo Cavalcanti, Inaldo Rodrigues Almeida, Sebastião Marcondes 
Ramalho Travassos – 14h00 às 17h00 – José Américo – Ruas: Agostinho Fonseca Neto, Ascendino Cardoso 
Araujo, Itamar Neiva Monteiro, Ivanise Lopes Lódão, Joaquim dos Santos Sobrinho, Manoel Lopes de Carvalho, 
Maria Alcira Lacerda Cardoso, Rosa de Paula Barbosa, Walfredo Guedes Pereira – 14h00 às 16h00 – Cristo – 
Ruas: Carlos Dias Fernandes,, dos Milagres, Pedro Ivo de Paiva, Professor Arcanjo Cavalcanti, Professor Fenelon 
Pinheiro Camara, Professora Luiza Fernandes Vieira; SAPÉ – 08h00 às 10h30 – Rural – FAZENDA: C. 
 
QUINTA–FEIRA, 04/04/2013 – BAIA DA TRAIÇÃO – 08h00 às 12h00 – Aldeia: São Miguel, Ruas: Antonio 
Freitas de Albuquerque, Antonio Tavares de melo, Cristina Barbosa, Davi Bezerra Falcão, do Rio, José de A. 
Padilha, Julia Maria da Conceição, Matias Freire; CABEDELO – 09h00 às 14h00 – Ponta De Campina – Ruas: 
Diácono Carlos P Vasconcelos, Golfo Coronation, Golfo do Sião, João Tomaz da Silva, Maria das Neves Silva; 
CALDAS BRANDÃO – 08h00 às 12h00 – Rodovia: BR 230, Sítios: Riachão, Riachão dos Coelhos; JOÃO 
PESSOA – 08h00 às 10h00 – Geisel – Ruas: Adilson Pereira da Silva, Clotilde Maria da Silva, Comerciante João 
Matias Guedes, Manoel Valdevino da Silva, Maria de Lourdes Silva Guedes, Neuza Hilda de Medeiros, Nossa de 
Lourdes, Santa Clara de Assis, Serralheiro José Pereira da Silva – 09h30 às 12h30 – Geisel – Conjunto: Mutirão, 
Ruas: Deputado Wilson Moura de Almeida, Edna Pinheiro da Silva, Estudante Jonas Alisson dos Santos, Estudante 
Maria das Dores Araujo, Estudante Suyane Maria de Freitas, João Soares da Silva, Luzia Francisca dos Santos, 
Severino Candido da Silva, Severino Candido da Silva, Zilda Leal Freire – 14h00 às 16h00 – Geisel / João Paulo 
Ii – Conjuntos: de Matinha, Conjunto Mutirão, Ruas: Comerciante Ademy Batista de Lima, Estudante Maria das 
Dores Araujo, João Soares da Silva, Luzia Francisca dos Santos, Policial Militar Marinaldo da Silva Ribeiro, 
Policial Militar Marinaldo da Silva Ribeiro, Severino Bento de Morais, Severino Candido da Silva, Valdevino 
Joaquim de Lima; JURIPÍRANGA – 09h30 às 11h00 – Centro – Avenida: Brasil, Rua: Amazonas, Sítio: 
Amazonas; PITIMBÚ – 08h00 às 11h00 – Ruas: do Sol, Rua Nova Vida, Sítio: Nova Vida; SÃO MIGUEL DE 
TAIPU – 15h00 às 17h00 – Rural – Sítios; Chá de Areia, dos Mocos; SOBRADO – 14h00 às 17h00 – Rural – 
Sítios: Cordeiro, Lagoa do Padre. 
 
SEXTA–FEIRA, 05/04/2013 – CONDE – 07h00 às 11h00 – Granjas: Bailin, Brejinho, Caxitu, Coma Verde, 
Maria do Céu, São Severino, Rodovia: BR 101, Ruas: Altina de Vasconcelos, Dona Noilda, Santo Antonio, São 
Jose, Sítios: Alto Caxitu, Amparo, Caxitu, Caxitu de Baixo, Formosa, Grota Caxitu, Sacramento, Utinga; 
JACARAU – 08h30 às 13h30 – Ruas; São Carlos, Sítios: Boa Vista, Cabaceiras, Campinas, Formosa, Gravata 
Açu, Junco, Junco de Baixo, Junco II, Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra, Marcação, Marfim, Pirari dos Poços, 
Tangues, Tanque Dantas, Tanques I, Umari; JOÃO PESSOA – 08h00 às 10h00 – Grotão – Avenida; Valdemar 
Galdino Naziazeno, Ruas: Belo Horizonte, Claudina da Costa Santos, Espedito Delmiro dos Santos, Laudina da 
Cunha Santos, Maria da Penha Farias, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora do Rosário, Severino Bento de Morais 
– 10h30 às 12h30 – Funcionários – Ruas: Alvina de Almeida Bastos, Antonio Belarmino Santana, Antonio 
Correia da Costa, José Epaminodas Souza, José Maria da Silva, José Mariano da Silva, Severino Bento de Morais, 
Universitário Edvaldo Silveira Andra – 14h00 às 16h00 – Funcionários – Ruas: Agente F. Antonio Ladislau Silva, 
Antonio Correia da Costa, Estudante Fabio José de Souza santos, Estudante Maria Izanilda Machado de Araujo, 
Noêmia de Oliveira Costa, Professora Maria Helena Silva Rocha, Severino Bento de Morais, Universitário Edvaldo 
Silveira André; PEDRAS DE FOGO – 10h00 às 14h00 – RURAL – Sítio: Fazendinha; SAPÉ – 08h00 às 15h00 
– Granja: Nossa Senhora da Guia, Sítios: do Rocha III, Várzea Grande. 
 
SÁBADO, 06/04/2013 – CRUZ DO ESPIRITO SANTO – 08h00 às 12h00 – Centro – Fazenda: Santa Lucia, 
Ruas: da Caraúna,, da Mangaba, da Patativa, do Cajá, João Duarte, José Carlos de Melo, Josefa Carneiro Cunha, 
Luiza Cunha, Maria Josefa da Conceição, Pedro Rodrigues Chaves; LUCENA – 08h00 às 13h00 – Centro – Ruas: 
Américo Falcão, Anália Amorim Falcão, Antonio Gomes Costa, Benjamin de Souza Falcão, João De Souza 
Sobrinho, João Lopes de Mendonça, Otavio Monteiro Falcão, Paulo Marques das Chagas, Praia de Fagundes; 
JOÃO PESSOA – 05h00 às 09h00 – Miramar – Ruas: Antonio Fernandes de Carvalho, Coronel Souza Lemos, 
Hilda Coutinho Lucena, José Liberato, Manoel Gualberto, Nevinha Cavalcanti, Ovidio Mendonça – 08h00 às 
12h00 – Bancários/Cidade Universitária – Ruas: Carlos Sergio da Silva Brandao, Euclides Rodrigues Oliveira, 
Francisca Dantas Souza, José Nilson Santiago, Leonardo Siqueira Castro, Pasto Rodolfo Beuttemuller, Sindá Felix 
de Lima – 11h00 às 13h00 – Bairro dos Estados – Ruas: Abdon Chianca, Josemar de Castro Barreto, Professor 
Manoel Coutinho.  
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe–se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa foi programado manutenções na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia elétrica precisará ser interrompido nas datas e horários abaixo: 

 
 
SEGUNDA–FEIRA, 01/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 06h30 às 10h30 – Palmeira – Ruas: 15 de 
Novembro, Deputado Oscar de Aquino, Fenelon de Vasconcelos, Jeremias Sergio de Almeida, Manoel Barbosa 
de Lima, Manoel L Cavalcante, Nilton Vitorino Correia, Osmar de Aquino, Otilia Cavalcante – 14h00 às 15h30 
– Catolé – Ruas: Antonio Mangabeira,, Barão do Abiai, Engenheiro Saturnino de Brito Filho, Francisco Alves 
Pereira, Pedro Clementino, Sandra Vasconcelos Pereira de Melo, Tenente Adelino Barbosa de Melo, Valdemira 
Emilia Pinto; – 16h00 às 17h00 – Santa Rosa – Avenida: José Martins de Andrade, Ruas: Américo Carneiro, 
Ana Almeida de Castro, Damasco, Palestina, Presidente Costa E Silva, Rodrigues de Farias. 
 
TERÇA–FEIRA, 02/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 07h00 às 10h00 – Alto BRANCO – Ruas: Doutor 
Vasconcelos, Higino Macedo Dantas, Manoel Elias de Castro, Papa Pio X, Vereador Benedito Mota; – 08h00 às 
10h00 – Santa Rosa – Rua: São Pedro; – 08h00 às 11h00 – CATOLÉ – Avenida: Elpidio de Almeida, Ruas: 
Arthur Ferreira Castro, Claudino Colaco, Denise Alves de Medeiros, Doutor Neuza Brilhante, Giocondo Dias, 
Hugo de Andrade Amorim, Olívio Rique ferreira, Sebastião Vieira da Silva; LAGOA SECA – 08h00 às 11h00 – 
Rural – Sítios: Cumbe, Gravatar do Cumbe, Juca do Cumbe; QUEIMADAS – 08h00 às 11h00 – Centro – 
Ruas: Helena L da Silva,, Eunice Ribeiro, Helena Lopes da Silva, João Barbosa da Silva, João Francisco da 
Silva, Largo da Luz, Santo Antonio, Sítio: Boqueirão; – 14h00 às 17h00 – Ligeiro – Avenida: Assis 
Chateaubriand, Ruas: Euclides Severiano, Francisco Nunes de Araujo, José Inacio da Silva, José Roberto 
Gomes, Manoel Messias Rodrigues, Pedro Francisco Souza, Severina Maria da Conceicao, Tertuliano Maciel, 
Valdemar Juvino.  
 
QUARTA–FEIRA, 03/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 08h00 às 11h00 – Centenário – Avenida: Floriano 
Peixoto, Ruas: Delmiro Gouveia, Nilo Peçanha, Professor Inacio Simoes, Telegrafista José Távora; – 08h00 às 
09h30 – Alto Branco – Avenida: Manoel Tavares, Ruas: Antonio Campos, Epaminondas Macaxeira; – 08h00 
às 12h00 – Rural – Sítio: Samambaia; – 14h00 às 16h00 – Cruzeiro –  Ruas: Almirante Barroso, Salustiano 
Bezerra Cabral; – 14h00 às 17h00 – Alto Branco – Avenida: Manoel Tavares, Ruas: Antonio Capitão, Manoel 
Palu, Zacarias Lira Pessoa; GALANTE – 08h00 às 09h00 – Rural –  Sítio: Bela Vista. 
 
QUINTA–FEIRA, 04/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 06h00 às 09h00 – Veleme – Ruas: Deputado 
Raimundo Ásfora; FAGUNDES – 08h00 às 11h30 – Centro – Ruas: Vila Joaquim Barbosa, Vila Barbosa, Vila 
Nova da Rainha, Sítios: Corta Bainha, Fagundes, Salvador, Serrote Preto; Massaranduba – 08h00 às 12h00 – 
Centro – Ruas: Chá de Massaranduba, Amélia Machado da Nobrega, Carmelita Ferreira Dantas, Edson da Silva 
Meira, Francisco Domingos Barros, José Antonio de Barros, José Rufino Cruz, Ronnie Luiz Machado, Severino 
Freire de Lima, Zezito Ribeiro; QUEIMADAS – 08h00 às 11h00 – Rural – Sítios: Capoeira, Zumbi.  
 
SEXTA–FEIRA, 05/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 08h00 às 11h00 – Monte Santo – Ruas: Bento 
Figueiredo, Industrial Ademar Veloso da Silveira; – 14h00 às 17h00 – Cruzeiro – Avenida: Presidente Juscelino 
Kubitschek; Ruas: Almirante Barroso, Ana Vilar, Aprígio Pereira Nepomuceno, Giovane Gioia, José Goncalves 
Lucena, José Pequeno; FAGUNDES – 07h00 às 11h00 – Centro – Fazenda: Agreste, Rua: Plinio Lemos, 
Sítios: Fagundes, Trombeta – 09h00 às 11h00 – Rural – Sítios: Canoas, Cumbe, Trapiche.  
 
SÁBADO, 06/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 07h00 às 11h00 – Catolé – Avenida: Cônsul Joseph Nojoim 
Habibi Nacad; Ruas: Alderico Pessoa de Oliveira, Galdino Canrobert, Geraldo Soares de Almeida, João Capiba – 
08h00 às 10h00 – Bodocongó – Avenida; Doutor Francisco Pinto, Ruas: Lementino Candido Fernandes, Gildete 
Dias Dutra, Porfírio Capitão, Prefeito Antonio Pereira Diniz, Professor Olavo Cruz; – Serrotão – 08h00 às 
11h00 – Ruas: Santa Terezinha, São Januario, São Malaquias; Sítio: São Januario; GALANTE – 08h00 às 
10h00 – Rural – Sítios: Lagoa do Surrão, Surrão dos Poços.  
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia 
pode ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe–se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N039/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/04/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para fornecimento de gases medicinais, destinado à  Secretaria de Estado 
da Saúde - SAUDE 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 - 13-00304-3
João pessoa, 27 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 N083/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/04/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de copo descartável, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 13-00310-9
João pessoa, 27 de março de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Desterro/PB, no uso de 

suas atribuições legais e com base no relatório apresentado pelo Pregoeiro, resolve Homologar 
os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, o qual aponta os vencedores na 
modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP008/2013, objeto: Prestra o fornecimento parcelado 
de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel), para abastecimento dos veículos lotados no Fundo 
Municipal de Saúde de Desterro/PB, e ainda os veículos que por força contratual tenham direito, 
conforme Projeto Básico. Vencedora: Pessoa Jurídica: Maria de Lourdes Mendonça-ME, CNPJ: 
03.305.056/0001-68, com o valor total de R$ 2,98 (dois reais, noventa e oito centavos), para cada 
litro fornecido de gasolina, item 1 lote II, perfazendo o valor total de R$ 187.561,20 (cento oitenta 
e sete mil, quinhentos sessenta e um reais e vinte centavos), para o item 1 do lote II, a quantia de 
R$ 2,34 (dois reais, trinta e quatro centavos), para cada litro fornecido de diesel comum, item 2 lote 
II, perfazendo a quantia de R$ 126.360,00 (cento vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais) para 
o item 2 do lote II, perfazendo o valor total de R$ 313.921,20 (trezentos e treze mil, novecentos 
vinte e um reais e vinte centavos), referente aos itens: 1 e 2 do lote II. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 27 de março de 2013.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições 

legais. Resolve homologar os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob 
a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º PP011/2013, objetivando à Aquisição de equipamentos de 
Fisioterapia e materiais permanentes para guarnecer o Centro de Reabilitação “Vivir bem na melhor 
idade” , a exemplo de um aparelho de ultrassonografia e um eletrocardiograma para unidade de 
saúde do município de Desterro/PB,  conforme projeto básico, e com base no relatório apresentado 
pelo Pregoeiro, o qual aponta como proponente(s) vencedor(es): Pessoa Jurídica: Uemerson de 
Lima Almeida-ME, CNPJ: 05.341.808/0001-56, com a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), referente aos itens: 01 a 11. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 27 de março de 2013.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José 
Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, as seguintes licitações do tipo Menor Preço: 

Modalidade Data Hora Objeto 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/13      
Registro CGE Nº 13-00289-9 

 
15/04/13 

 
15:00 

Serviços de recapeamento asfáltico com micro 
revestimento polimerizado na pista de pouso do 
Aeródromo de Itaporanga e Sousa. 
Valor estimado da obra: R$ 1.394.622,86 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/13 
Registro CGE Nº 13-00283-0 

 
16/04/13 

 
15:00 

Serviços de recapeamento asfáltico com micro 
revestimento polimerizado na pista de pouso do 
Aeródromo de Catolé do Rocha. 
Valor estimado da obra: R$ 779.293,13 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/13 
Registro CGE Nº 13-00286-5 

 
17/04/13 

 
15:00 

Obras de Pavimentação do Acesso a Estação 
Elevatória de Gramame. 
Valor estimado da obra: R$ 170.982,68 

 Os respectivos Editais encontram-se à disposição dos interessados na CPL, onde também outras informações 
poderão ser obtidas, nos dias úteis, das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta. Informações pelo telefone 
(83) 3216 2813; email cpl@der.pb.gov.br. e site www.der.pb.gov.br. 

João Pessoa, 27 de março de 2013. 
Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

       
 

 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/12

Registro CGE Nº. 12-01606-2
OBJETO: Aquisição de flanges cego, flanges pescoço, raquetes, cotovelos, bujões, buchas, tês, 

tês de redução, niples, tampões, luvas, cruzetas, curvas de retorno, válvulas de ½”, 1” e 2”, tubos de 
condução e uniões e conjuntos de parafusos, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Nos termos da ata apresentada pelo Pregoeiro, HOMOLOGO o Lote 7 do referido certame à 
empresa HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - EPP, com o Valor de R$ 8.179,20 
(oito mil cento e setenta e nove reais e vinte centavos). João Pessoa, 25 de março de 2013.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em exercício

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

CENTRO: 
 
DOMINGO, 31/03/2013 – CACIMBA DE DENTRO – 08h00 às 11h00 – Sítios: Boi Manso, Lagoa de Pedra, 
Mium; JUNCO DO SERIDÓ – 08h00 às 10h30 – Rua: Vereador Elias Coelho, Sítios: Exu, Malhada do 
Umbuzeiro, Novo, Poço Escondido, Quixabeira, Riacho da Maracacheta, Tanque do Joaquim, Tanque do Joaquim 
Ii, Tanques; SERRA DA RAIZ – 07h30 às 12h00 – Sítios: Canafistinha, Canafistula; SOSSEGO/BARRA DE 
SANTA ROSA – 08h00 às 13h00 – Fazenda: Bom Sucesso, Sítios: Algodão, Poleiros, Poleiros Ii, São Miguel; 
SUMÉ – 08h00 às 12h00 – Rua: José Cipriano, Sítio: Carnaúba de Cima. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 01/01/2013 – ARAÇAGI – 07h30 às 12h30 – Sítio: Marmarau; BARRA DE SANTA 
ROSA – 08h00 às 12h00 – Rua: Valentin Cordeiro, Sítios: Fechado, Milha; MONTEIRO – 07h30 às 12h00 – 
Sítios: Bom Nome, Bom Nome de Baixo; MULUNGU – 08h30 às 11h30 – Ruas: do Cemitério, Francisco de 
Aquino, José Tomaz Sobrinho, Manoel José de Almeida, Presidente João Pessoa, Tereza Monteiro Sousa; 
NATUBA – 09h00 às 10h30 – Sítio: Serra do Gado; NATUBA/SANTA CECILIA – 14h00 às 1700h – Ruas: 
Alzira Dinoa Cabral, Francisco Hilário de Lima, Frei Damiao, Isaac Laureano, Manoel Francisco Sousa, Maria 
Araujo, Napoleão Laureano, Romualdo Patrício; NOVA FLORESTA – 09h00 às 11h00 – Sítio: Estrondo; PICUI 
– 09h00 às 11h00 – Sítio: Umburana; SERRA REDONDA – 08h00 às 12h00 – Sítio: Chupadouro. 
 
TERÇA-FEIRA, 02/04/2013 – ARAÇAGI – 08h00 às 12h30 – Sítio: Canafistinha; BARRA DE SANTA DE 
ROSA – 08h00 às 12h00 – Sítio: Telha; CUITÉGI – 08h00 às 12h00 – Sítio: Malhada; MONTEIRO – 07h30 às 
09h30 – Ruas: Ageu de Castro, Andrelino Rafael, Augusto Aragão da Silva, Beco Sizenando Rafal, Capitão Albino 
de Sousa, Cecílio Simões, do Canal, Epaminondas de Azevedo, Erika Laís da Silva Lopes, Euclides Bezerra Silva, 
Francisco Antonio da Silva, Sizenando Rafael, Tabelião Miguel Jansen; NOVA PALMEIRA – 08h00 às 12h00 – 
Sítios: Coruja, Corujinha; SÃO SEBASTIÃO DE LAGO DE ROÇA – 08h00 às 12h00 – Ruas: Ademar Felipe, 
Antonio Juvino de Lima, Genival Firmino, Inácia Maria Bezerra, José Roberto Coura, Josefa Farias Trindade, 
Juvino Sobreira, Manoel Carlos, São Sebastião; UMBUZEIRO – 09h00 às 11h00 – Sítio: Olho D’agua Doce – 
14h00 às 15h30 – Conjunto: Cehap. 
 
QUARTA-FEIRA, 03/04/2013 – BARRA DE SANTA ROSA – 08h00 às 12h00 – Sítio: Barbosa – 08h30 às 
11h30 – Fazendas: Beira Rio, São João, Sítios; 9 Irmãos, Cachoeira, Poço Doce; ITATUBA – 09h00 às 14h00 – 
Sítio: Juca; SANTA CECILIA – 09h00 às 11h00 – Sítio: José de Moura – 13h30 às 14h30 – Sítio: Cecilia de 
Cima – 15h30 às 16h30 – Sítio: Cumati. 
 
QUINTA-FEIRA, 04/04/2013 – ALAGOA NOVA – 14h30 às 16h30 – Avenida: São Sebastião, Ruas: 
Domingos Varjão, Francisco Rufino, Joaquim José do Vale, José Sebastião Ferreira, Manoel Paulino, Padre Abdias 
Leal, Presidente Epitácio Pessoa; ALAGOA GRANDE – 08h00 às 11h30 – Localidade: Conjunto Cehap II, 
Ruas: Antonio Vicente Ferreira, Ernani Cavalcante Chaves, Francisco C Silva, Francisco Carlos da Silva, João 
Neponuceno, José de Deus Nascimento, Professora Ana Alves Cavalcante, Severino Queiroz; ARAÇAGI – 09h00 
às 11h00 – Fazenda: Quandu; BARRA DE SANTA ROSA – 08h00 às 12h00 – Sítios: Barbosa, Malhada Riacho 
do Sangue, Manchinha; CABACEIRAS – 14h00 às 16h00 – Localidade: Distrito Ribeira, Sítios: Ribeiras; INGA 
– 08h00 às 12h00 – Sítio: Cachoeira Barbosa Baixo – 14h00 às 17h00 – Sítios: Quixelo, Vermelho. 
 
SEXTA-FEIRA, 05/04/2013 – ALAGOA NOVA – 08h00 às 12h00 – Ruas: João de Lima, João Lima, Mariana 
Paulino, Parteira Rita Maria, Protasio Carlos Moreno, Severina Leite Maracajá, Silvano Rodrigues Costa, Ulisses 
Guimaraes, Vereador Apolônio Goncalves; AROEIRAS – 14h00 às 15h30 – Sítios: Juá, Juá III; GADO BRAVO 
– 09h00 às 11h30 – Sítio: Lagoa da Cascavel, Lagoa do Cascavel, Lagoa dos Marcos; GUARABIRA – 08h00 às 
12h00 – Ruas: Desembargado Pedro Bandeira, Eliezer Henrique Bulhões, Eloi Pereira, Faixa da Pista, Filomena 
Cavalcante, Francisco Francelino de Sousa, João Bandeira Pequeno, José de Oliveira Madruga, Manoel Ramiro, 
Monsenhor João Milanez, Otacílo de Lira Cabral, S. Severino, Santo Antonio, São Vicente, Sítio: Lagoa do Saco – 
08h00 às 13h00 – Ruas: da Linha, Diógenes Aquino Bastos, João Irineu de Franca, José Clementino, José Xavier 
de Lima, México, Pedro Celestino de Souza, Santa Isabel, Santa Rita, São Francisco, São Pedro, São Rafael, 
Zacarias Geonino dos Santos, Sítio: São Francisco; SERRA REDONDA – 09h00 às 14h00 – Sítios: Caiana, 
Caiana Mares, Escuta Caiana dos Mares, Imbe.  
 
SÁBADO, 06/04/2013 – ALAGOA GRANDE – 07h00 às 11h30 – Sítio: Malhada; AREIAL – 08h00 às 10h00 – 
Ruas: Antonio Sebastião Pereira, Joaquim Fonseca, Natanael Barbosa, São Jose, Sebastião Benjamim; DAMIÃO – 
08h00 às 11h00 – Localidade: Damiao, Ruas: Cabaceiras, Manoel Inacio da Costa, Sítios: Cabaceiras, Damiao de 
Baixo, Damiao de Cima; GUARABIRA – 08h00 às 10h00 – Ruas: Afranio Peixoto, Alcides de Lima, Antonio 
Cavalcante Melo, Augusto de Almeida, Augusto dos Anjos, Carlos Chagas, da Linha, Emidio Brasiliano, Odilon 
Pequeno, Sebastião Duarte – 13h00 às 17h00 – Ruas: Agusto de Almeida, Antonio Gouveia da Silva, Augusto de 
Almeida, Eugenio Maia de Carvalho, João Gregório, José Pequeno de Moura, Napoleão Laureano, Presidente John 
Kennedy, Ulisses Meneses de Freitas, Sítio: Colônia; MOGEIRO – 09h00 às 14h00 – Sítios: Camurim, Chá de 
Areia; SERRA REDONDA – 09h00 às 13h00 – Sítio: Isidoro. 
  
 
 
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavalcante Melo, Augusto de Almeida, Augusto dos Anjos, Carlos Chagas, da Linha, Emidio Brasiliano, Odilon 
Pequeno, Sebastião Duarte – 13h00 às 17h00 – Ruas: Agusto de Almeida, Antonio Gouveia da Silva, Augusto de 
Almeida, Eugenio Maia de Carvalho, João Gregório, José Pequeno de Moura, Napoleão Laureano, Presidente John 
Kennedy, Ulisses Meneses de Freitas, Sítio: Colônia; MOGEIRO – 09h00 às 14h00 – Sítios: Camurim, Chá de 
Areia; SERRA REDONDA – 09h00 às 13h00 – Sítio: Isidoro. 
  
 
 
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 10.02.12.518                               PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2012

REGISTRO CGE Nº 13-00212-8
DATA DE ABERTURA: 10/04/2013 - ÀS 14:00h.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO PARA O NÚCLEO DE 

ENTOMOLOGIA E PESQUISA OPERACIONAL DA SES.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 113/2013 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
em segunda abertura, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por 
item, considerando que a primeira sessão deflagrou-se deserta. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.paraiba.
pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 060 – CONVÊNIO TF/VS (fundo a fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 25 de março de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-FEIRA, 28 de março de 2013Publicidade
30 A UNIÃO 



 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

OESTE: 
 
SEGUNDA – FEIRA, 01/04/2013 – CAJAZEIRAS – 08h00 às 11h00 – Rua: José Ferreira Pires; Sítio: Azevem; 
– 13h30 às 14h30 – Rodovia: BR 230, Sítio: Campo do Vaqueiro; CACIMBA DE AREIA – 14h00 às 17h00 – 
Sítio: Serra Preta; CATINGUEIRA – 08h00 às 13h00 – Fazenda: Santo Antonio, Localidade: Serra Branca, Sítio: 
Serra Branca, Barrento, Cacimba Nova, Cacimbas, Caiçara, Carnaúba, Castelo, Olho D’água, Olho D’água, Pau de 
Leite, Riacho, Riacho de Cabras, São Joao; LOCALIDADE: IPUEIRAS – 08h00 às 13h00 – Rua: Maravilha, 
Sítios: Balsamo, Bom Sossego, Ipueiras, Ipueiras VII, Maravilha, Paxicu; LOCALIDADE: BREJO DAS 
FREIRAS – 10h30 às 13h00 – Sítio: Bezerro Amarrado; PATOS – 09h30 às 12h00 – Ruas: Alicio Barreto, Cabo 
Severino, Capitão Crizanto, Elias Asfora, Inacio do Leao, João Leite, Nabobarbosa Carvalho, Pedro Cruz Guedes, 
Pedro Xavier, Professor José Araujo, Raul Lopes de Sousa; PIANCO – 08h00 às 11h00 – Sítios: Várzea Padre, 
Várzea do Padre III; SÃO JOSÉ DE PRINCESA – 08h00 às 11h00 – Sítios: Saco dos Caçulas, Saco dos Caçulas 
II; SOUSA – 06h00 às 09h00 – Ruas: Alexandre M. Formiga, Américo Dantas de Assis, Brigadeiro Eduardo 
Gomes de Sá, Eduardo Alves Gomes, Emilio Pires, Silva Mariz. Sítio: recreio; VISTA SERRANA – 14h00 às 
16h00 – Rua: Maria Medeiros, Sítio: Pé do Serrote.  
 
TERÇA – FEIRA, 02/04/2013 – AGUIAR – 06h30 às 09h30 – Ruas: Agenor Pedrosa, Bernardino Bento, Cirilo 
Nunes, do Comercio, do Rio, Edgar Gomes, Epitácio Tavares, Irineu Lacerda, Manoel Clementino, Mariano Lucio 
da Silva, Neco Viana, Nova, Pedro Nunes, Pedro Nunes Trindade, Severino Amâncio, Sítio: Aguiar; EMAS – 
08h00 às 11h30 – Fazendas: Angicos, Saudade, Sítios: Angicos, Porco V; LOCALIDADE: DALMOPULIS – 
08h00 às 11h00 – Sítios: Baixinho, Jatobá , Lagoa do Jatobá; SÃO DOMINGOS DE POMBAL – 08h00 às 
13h00 – Sítios: Córrego Fechado, Corujinha de Baixo, Curupati VIII; SÃO FRANCISCO – 09h00 às 11h30 – 
Sítio: Cacimbas; SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE – 08h00 às 13h00 – Sítios: Caraíbas, Malhada, Malhada da 
Pedra, Malhada dos Mendes; PATOS – 06h30 às 08h00 – Ruas: Azenriel Siqueira, , do Prado, Escola Augusto dos 
Anjos, Miguel Mota, Padre Anchieta, Pedro Xavier, Rubens Palmeiras Araujo; POMBAL – 08h00 às 13h00 – 
Rua: São Pedro, Sítios: Baldinho, Cipó, Lagoa Cavada, Riacho do Meio; SOUSA – 07h30 às 10h00 – Fazenda: 
Massapé, LOCALIDADE:: Povoamento de Massapé, Sítios: Massapé, Massapé dos Dias; – 11h00 às 13h00 – 
Sítio; Macacos; – 15h00 às 17h30 – Sítio: Pitombeira. 
 
QUARTA – FEIRA, 03/04/2013 – CAJAZEIRAS – 08h00 às 10h30 – Ruas: Angelina P. Albuquerque, 
Chiquinho Nogueira, Estudante Stefanny Enrich, José Leite de Oliveira, Maria da Piedade Viana, Vila: Menezes; 
CACIMBA DE AREIA – 08h00 às 12h00 – Sítio: Motorista; LOCALIDADE: ACAMPAMENTO SÃO 
GONÇALO – 07h30 às 10h00 – LOCALIDADE:: Núcleo II, Rua: Zootecnia; SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 
– 08h00 às 13h00 – Ruas: Adriano Blocos, Horacio Amaro, Joaquim Serafim Formiga, José Aurélio Figueiredo, 
José Jerreira Formiga, Luiz Quezado, Manoel Pereira da Silva, Nova, Simão Bandeira, Sítio: Tanques – 11h00 às 
13h00 – Rua: Antonio Franco, Sítio: Cabra Assada; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 08h00 às 13h00 – 
Assentamentos; Nova Santana II, Sítios: Ferrão, Santana; QUIXABA – 08h00 às 12h00 – Ruas: Antonio 
Franceluino de Araujo, Januncio Candeia, Januncio Nóbrega, Manoel Candeia, Manoel Gabriel Santos, Manoel 
Henrique, Maria Madalena. Sítio: Quixaba; SOUSA – 15h00 às 17h30 – Ruas: 13 de Maio, Antonio Goncalves, 
Antonio Lima Silva, Cândida Sarmento, Doutor José Mariz, João Crispim, João Miguel Ramos, José Constantino de 
Araujo, Manoel Celestino de Paula, Manoel Dionísio Sousa, Maria Alves de Paulo, Ministro da Cruz, Monsenhor 
Vicente de Freitas, Pedro Celestino de Paula, Raimundo José da Silva, Raimundo José de Sousa, Vasco da Gama, 
Sítio; Várzea da Cruz. 
 
QUINTA – FEIRA, 04/04/2013 – AREIA DE BARAUNAS – 08h00 às 0930h – Ruas: Frei Damiao, Pedro Lino, 
Valdeci Sales, Sítio: Baraúna; IGARACY – 08h00 às 10h30 – Sítio: Caiçara; POMBAL – 08h00 às 12h00 – 
Sítio: Barra; RIACHO DOS CAVALOS – 08h00 às 09h30 – Sítio; Baixa Verde – 13h00 às 17h00 – Sítios: Alto 
dos Carneiros, Genipapeiro, Lagoa da Caatinga, Malhada do Boi, Morada Nova, São Pedro; SOUSA – 07h00 às 
09h30 – Avenidas: Iracema, São João, Rodovia: BR 230, Ruas: Beatriz de Paiva Gadelha, , Manoel Duarte 
Monteiro, Narciso Hermínio, Salustiano José Pinto – 10h30 às 13h00 – Ruas: Ana Cartaxo da Nobrega, Arnobio 
Bezerra Silva, Benedito Ferreira de Lima, Doutor Carlos Pires, Francisco Antonio, Francisco Antonio de Sousa, 
Francisco Homero Duarte Pinto, Francisco Paulo Coelho, José Abrantes Filho, José Antonio de Figueiredo, José 
Gadelha Camarão, José Vieira da Silva, Josias Vieira de Figueiredo, Katiane M. Maniçoba, Marcos Paiva Gadelha, 
Severino Franca de Andrade, Sinfronio Nazaré, Vicente Damiao Sousa – 15h00 às 17h30 – Ruas: 22 de Abril, , 
Basilio Silva, Castro Alves, Cônego José Neves, Cônego José Viana, Deputado Lindolfo Pires, Epitácio Pessoa, 
Francisca Maria Abrantes, Francisco Cartaxo de Sá, João Nobre, João Nobre, José Benedito de Sousa, José Terroso, 
Manoel Basílio Silva, Nossa Senhora dos Remédios, Nestor Rina Abrantes, Raimundo Goncalves Ribeiro; 
UIRAUNA – 08h00 às 11h00 – LOCALIDADE:; Conjunto Frei Damião.  
SEXTA – FEIRA, 05/04/2013 – CAJAZEIRAS – 08h30 às 09h30 – Sítio: Riacho Do Meio; CONCEIÇÃO – 
12h00 às 17h00 – Ruas: Francisco Rodrigues Tavares, João Claudino Vieira, João Pessoa, João Suassuna, José 
Candido Batista, Prefeito Unias Ramalho, Presidente Epitácio Pessoa, Presidente João Pessoa; LASTRO – 08h00 
às 13h00 – LOCALIDADE:: Conjunto CEHAP, Ruas: Alto da Bela Vista, Alto da Boa Vista, da Casa Grande, 
Pedro Abrantes Ferreira, Sítios; Alto Lastro, Lastro; MALTA – 09h00 às 11h00 – Ruas: Avelino Marques Sousa, 
Leopoldino de Medeiros, Monsenhor Valeriano Pereira, Sítio: Boa Vista – 13h00 às 15h30 – Ruas: Boileau D. 
Wanderley, Coronel José Fernandes Viera, Coronel Justino Fernandes, Dom José de Medeiros Delgado, Dom José 
Delgado, Justino Fernandes, Marli Dinis S. Pereira, Miguel Mendes da Silva, Sebastião Lopes Galvão, Sólon de 
Lucena; PATOS – 08h00 às 11h00 – Granja: São Francisco, Rodovia: BR 230, Ruas: Arnaldo Assis de Medeiros, 
Benedito Rouxinol, Horacio Nobrega, Manoel Isaias da Silva, Manoel Valdevino da Silva – 08h00 Às 12h00 – 
Ruas: Antonio Vieira, Casemiro Licar, Cassimiro Ricarte, Horacio Nobrega, Juvenal Ledo, Moacir Leitão, Olivan 
Queiroz, Santa Luzia, Tenente Ananias – 14h00 às 17h00 – Conjuntos: Cehap, Noé Trajano, Ruas: Antonio 
Emiliano, Antonio Felix, Antonio Moreno, Dede de Sá Marinho, Eurides Luiz Franco, Gumercindo Leite Sobrinho, 
Itália, João Gomes, José Borges, Laurentino Pereira, Severino Inacio, Zezinho Pintor, Zuza Cabral; SANTA 
HELENA – 08h00 às 10h00 – Fazenda: Lagoa Preta, Rua: Nova, Sítios: Bonita, Córregos, Malhada, Bonita, 
Retiro, Retiro de Cima, Retiro Novo, Retiro Velho; SÃO BENTO – 08h00 às 09h30 – Loteamentos: São 
Bentinho, São Bento de Baixo, Sítios; Barra de Cima, Riachão, São Bento de Baixo, São Bento de Baixo II, 
Taquarituba, Várzea Grande – 12h00 às 17h00 – Sítio: Várzea Grande; SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – 09h30 
às 12h00 – Sítios: Caraíbas, Malhada da Pedra; TAVARES – 08h00 às 10h30 – Sítio: Cacimbinha; TRIUNFU – 
08h00 às 13h00 – Avenida: José Duarte de As, Granja: Bela Vista, Ruas: 7 de Setembro, Antonio Alves 
Mangabeira, Caboclo Manoel Bernardo, Joaquim Lisboa, Joaquim Teodoro Lisboa, José Alexandre Filho, José 
Vieira da Silva, Manoel Bernardo, Manoel Bernardo, Matriz, Otilia Leonel Santana, Pedro Ferreira, Princesa Isabel, 
Raimundo Rosendo de Santana, Valdevino Lisboa, Vicente Ferreira, Sítios: Gamelas, Triunfo, Vila: Santa Izabel; 
VARZEA – 14h00 às 16h00 – Assentamento: São Vicente, Sítios; 3 Irmãos, Água Azul, Alemanha, Caiçara, 
Coreto, Curral Novo, Logradouro, Loureto, Loureto, Macambira, Mulambo, Parque da Trincheira, Riacho do Meio, 
Serrote Preto, Serrotinho, Trapia, Trempes, Xique Xique.  
 
SÁBADO, 06/04/2013 – CAJAZEIRAS – 16h30 às 17h30 – Rodovia: BR 230, Sítio: Capoeiras Sul; 
CONCEIÇÃO – 08h30 às 09h30 – Sítio: Celeiro II – 14h30 às 16h00 – Avenida: Martinho Furtado de Lacerda, 
Ruas: Benonia Leite, João Gomes de Lima, José de Araujo Lima, José Ferreira Leite, Manoel Valdevino da Silva, 
Martins Furtado de Lacerda, Nossa Senhora de Fatima, Sítio: Nossa Senhora de Fatima; PATOS – 07h00 às 12h00 
– LOCALIDADE:: Conjunto José Mariz. Ruas: Analtides Lucena, Joaquim dos Santos, Joaquim Militão, 
Justiniano Guedes, Manoel Meira, Manoel Mota, Manoel Reinaldo, São Paulo, Santa Cecilia, São Cristovão, São 
Pedro; SANTA LUZIA – 15h00 às 17h30 – Avenida: José Américo, Ruas: 12 Irmãos, Abel Coelho, Amâncio 
Ferreira de Lima, Azequiel Fernandes, Braz Macena, Coronel Francisco Leandro, dos Pioneiros, Eduardo Gentil de 
Medeiros, Ezequiel Fernandes, João Cirilo da Silva, João Pessoa, Major Joaquim Berto, Major José Berto, Manoel 
Cavalcante, Martinho de Medeiros Ramos, Moacir Medeiros, Nezinho Cavalcante, Pedro Florentino de Sousa, 
Presidente João Pessoa, Santa Luzia, Valdemiro Ferreira de Sousa; VARZEA – 08h00 às 10h00 – Sítio: 
Pitombeira. 
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe – se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

LESTE: 
 
DOMINGO, 31/03/2013 – CABEDELO – 06h30 às 10h30 – Centro – Ruas: Doutor João Machado, Duque de 
Caxias, Monsenhor Walfredo Leal, Olga Diniz Almeida, Pasto José Alves de Oliveira, Vista Alegre; JACARAÚ – 
08h00 às 12h00 – Centro – Ruas: Orestes Lisboa, Presidente João Pessoa, São Joao, Vidal de Negreiros, Sítios: 
Ipiranga, Largo da Matriz; JOÃO PESSOA – 13h00 às 17h00 – Expedicionários – Avenidas: Julia Freire, 
Esperidião Rosas, Ruas: Carlos Ulisses de Carvalho, José Cavalcanti Chaves, Silvio Almeida; JURIPIRANGA – 
09h00 às 15h00 – Centro – Ruas: Caio Correia, Espírito Santo, Minas Gerais, S Paulo, Santa Cecilia, Tiradentes, 
Sítios: Espírito Santo, Lourenço Gomes, Machado.  
 
SEGUNDA–FEIRA, 01/04/2013 – GURINHEM – 08h00 às 12h00 – Centro/Rural – Fazendas: Aparecida, 
Aparecida III, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antonio, Ruas: da Alegria, da Estação, da Linha, Sítios: Brito, 
Maracujá, São Severino, São José de Belém, São Pedro; LUCENA – 09h00 às 14h00 – FAGUNDES – Avenida: 
São Jose, Ruas: Beira Mar, Carolina Galvão, Diógenes Chianca, Iracema da Silva Carvalho, Juiz Manoel João da 
silva, Julieta Barreto de Sousa, Julio de Carvalho, Miramar, São José; JOÃO PAESSOA – 08h00 às 10h00 – 
Cristo – Avenida: José Borges Coutinho, Ruas: Antonio Teotônio, Belarmino Bento Silva, Elias Cavalcante de 
Albuquerque, Fernando Cunha Lima, João Cavalcanti Costa, Manoel Antonio de Souza, Paulo Afonso, Professora 
Daura Cabral Nobrega, Tenente João Batista de Oliveira – 10h30 às 12h30 – Cristo – Ruas: Adelaide Novais, 
Antonio Pádua de Vasconcelos, da Aurora, da Independência, Elias Cavalcanti de Albuquerque, Felinto Arruda 
Escolástico, Fernando Cunha Lima, Indústria João Ursulo, Santos Dumont – 14h00 às 16h00 – Cristo – Avenida: 
da Fraternidade, Ruas: Adelaide Novais, Antonio Pádua de Vasconcelos, dos Milagres, Felinto Arruda Escolástico, 
Humberto Paiva de Carvalho, Indústria João Ursulo, Major Brito, Rússia; PEDRAS DE FOGO – 14h00 às 17h00 
– Rural – Sítio: Mata de Vara 26º; SAPÉ – 08h00 às 12h00 – Centro – Avenida: Capitão Felix Antonio, 
Fazenda: Sape de Cima, Loteamento: Parque dos Coqueiros, Ruas: Antonio de Moura Belém, Fabio Mauricio da 
Costa, João Veloso de Queiroz, José Bezerra de Lima, Machado de Assis – 13h00 às 17h00 – Rural – 
Assentamento: 21 de Abril. 
 
TERÇA–FEIRA, 02/04/2013 – ALHANDRA – 10h00 às 14h00 – Rural – Sítios: Garapu, Mata da Chica, Mata 
do Garapu; JOÃO PESSOA – 08h00 às 11h00 – Bessa – Avenida: Presidente Campos Sales, Ruas: Doutor 
Damasquins Ramos Maciel, Doutor Mirocene Cunha Lima, José Simões de Araujo, Josué Guedes Pereira, Vicente 
Ielpo – 08h00 às 12h00 – Rural – Sitio: Engenho Velho – 08h00 às 10h00 – CRISTO – Ruas: Antonio Teotônio, 
Belarmino Bento Silva, Elias Cavalcanti de Albuquerque, Feurides T. de Queiroz, Floripes Tavares Queiroz, João 
Cavalcanti Costa, Jorge do Espírito Santo, Raimundo de Carvalho Nobrega – 10h00 às 12h30 – VARJÃO – 
Avenida: São Gabriel, São Judas Tadeu, São Marcos, Souza Rangel, Ruas: Bom Jesus, Doutor José de Melo Lula, 
Elias Cavalcanti de Albuquerque, José de Melo Lula, São Francisco 14h00 às 17h00 – Bancários – Ruas: Bancaria 
Rosa Lima dos Santos, Margarida Maria Alves – 14h00 às 16h00 – Varjão – Ruas: Doutor José de Melo Lula, 
José Soares, Romeu Rangel, São Geraldo – 14h00 às 17h00 – Paratibe – Ruas: Antonio Marques de Souza, Carlos 
Antonio dos Santos, da Caxeita, da Garça Branca Pequena, do Urucum, Ipê Amarelo, João Amaro de Brito, José 
Luiz de Albuquerque, Oscar Lopes Machado, Rafael Antonio dos Santos, Rafael Antonio dos Santos, Rita Alves da 
Costa, Sibipiruna; JURIPIRANGA – 09h00 às 14h00 – Rural – Sítio: Cachoeira; MAMANGUAPE – 08h30 às 
12h00 – Rural – Sítio: Catolé – 10h00 às 12h00 – Rural – Sítio: Itapecirica; MARÍ – 10h00 às 14h00 – Rural – 
Sítio: Várzea Grande; PEDRO REGIS – 14h00 às 17h00 – Rural – Sítio: Cuité. 
 
QUARTA–FEIRA, 03/04/2013 – JOÃO PESSOA – 05h00 às 08h00 – CABO BRANCO – Avenidas: Cabo 
Branco, Monsenhor Odilon Coutinho; JOÃO PESSOA – ALTIPLANO – 07h00 às 12h00 – Ruas: Antonio 
Francisco do Amaral, Bartolomeu Luiz Troccolli, Jovina de Oliveira Monteiro, Olivia de Farias Gabino – 08h00 às 
10h00 – VARJÃO – Avenidas: Rangel Trassos, São Judas Tadeu, Ruas: Abdias dos Santos Passos, Gentil 
Fernandes, Leonel Pinto de Abreu, S Geraldo; – 08h00 às 11h00 – JAGUARIBE – Avenidas: Benjamin Constant, 
Capitão José Pessoa, Floriano Peixoto; – 08h00 às 12h00 – Alto Do Céu – Ruas: Alfredo José Athaide, Antonio 
Alberto Dantas, Arlindo Vicente Ferreira, Comerciante José Bezerra de Pontes, João De Brito Lima, José Barbalho 
Filho, Manoel Silva de Lacerda, Maria Madalena Ramalho Bandeira, Professor Luiz Burity, Professora Dinorá 
Sucupira da Costa, Sítio: João Bento; – 10h00 às 13h00 – Mangabeira – Ruas: José Benedito de Souza, Paulo V. 
Moreira Silva, Severino Nery Medeiros, Waldemar Felix dos Santos; – 10h30 às 12h30 – Varjão – Ruas: Abdias 
dos Santos Passos, Bom Jesus, Gentil Fernandes, São Geraldo –14h00 às 16h00 – José Américo – Ruas: dos 
Colibris, Empresarial Manoel de brito, Gilberto Paulo Cavalcanti, Inaldo Rodrigues Almeida, Sebastião Marcondes 
Ramalho Travassos – 14h00 às 17h00 – José Américo – Ruas: Agostinho Fonseca Neto, Ascendino Cardoso 
Araujo, Itamar Neiva Monteiro, Ivanise Lopes Lódão, Joaquim dos Santos Sobrinho, Manoel Lopes de Carvalho, 
Maria Alcira Lacerda Cardoso, Rosa de Paula Barbosa, Walfredo Guedes Pereira – 14h00 às 16h00 – Cristo – 
Ruas: Carlos Dias Fernandes,, dos Milagres, Pedro Ivo de Paiva, Professor Arcanjo Cavalcanti, Professor Fenelon 
Pinheiro Camara, Professora Luiza Fernandes Vieira; SAPÉ – 08h00 às 10h30 – Rural – FAZENDA: C. 
 
QUINTA–FEIRA, 04/04/2013 – BAIA DA TRAIÇÃO – 08h00 às 12h00 – Aldeia: São Miguel, Ruas: Antonio 
Freitas de Albuquerque, Antonio Tavares de melo, Cristina Barbosa, Davi Bezerra Falcão, do Rio, José de A. 
Padilha, Julia Maria da Conceição, Matias Freire; CABEDELO – 09h00 às 14h00 – Ponta De Campina – Ruas: 
Diácono Carlos P Vasconcelos, Golfo Coronation, Golfo do Sião, João Tomaz da Silva, Maria das Neves Silva; 
CALDAS BRANDÃO – 08h00 às 12h00 – Rodovia: BR 230, Sítios: Riachão, Riachão dos Coelhos; JOÃO 
PESSOA – 08h00 às 10h00 – Geisel – Ruas: Adilson Pereira da Silva, Clotilde Maria da Silva, Comerciante João 
Matias Guedes, Manoel Valdevino da Silva, Maria de Lourdes Silva Guedes, Neuza Hilda de Medeiros, Nossa de 
Lourdes, Santa Clara de Assis, Serralheiro José Pereira da Silva – 09h30 às 12h30 – Geisel – Conjunto: Mutirão, 
Ruas: Deputado Wilson Moura de Almeida, Edna Pinheiro da Silva, Estudante Jonas Alisson dos Santos, Estudante 
Maria das Dores Araujo, Estudante Suyane Maria de Freitas, João Soares da Silva, Luzia Francisca dos Santos, 
Severino Candido da Silva, Severino Candido da Silva, Zilda Leal Freire – 14h00 às 16h00 – Geisel / João Paulo 
Ii – Conjuntos: de Matinha, Conjunto Mutirão, Ruas: Comerciante Ademy Batista de Lima, Estudante Maria das 
Dores Araujo, João Soares da Silva, Luzia Francisca dos Santos, Policial Militar Marinaldo da Silva Ribeiro, 
Policial Militar Marinaldo da Silva Ribeiro, Severino Bento de Morais, Severino Candido da Silva, Valdevino 
Joaquim de Lima; JURIPÍRANGA – 09h30 às 11h00 – Centro – Avenida: Brasil, Rua: Amazonas, Sítio: 
Amazonas; PITIMBÚ – 08h00 às 11h00 – Ruas: do Sol, Rua Nova Vida, Sítio: Nova Vida; SÃO MIGUEL DE 
TAIPU – 15h00 às 17h00 – Rural – Sítios; Chá de Areia, dos Mocos; SOBRADO – 14h00 às 17h00 – Rural – 
Sítios: Cordeiro, Lagoa do Padre. 
 
SEXTA–FEIRA, 05/04/2013 – CONDE – 07h00 às 11h00 – Granjas: Bailin, Brejinho, Caxitu, Coma Verde, 
Maria do Céu, São Severino, Rodovia: BR 101, Ruas: Altina de Vasconcelos, Dona Noilda, Santo Antonio, São 
Jose, Sítios: Alto Caxitu, Amparo, Caxitu, Caxitu de Baixo, Formosa, Grota Caxitu, Sacramento, Utinga; 
JACARAU – 08h30 às 13h30 – Ruas; São Carlos, Sítios: Boa Vista, Cabaceiras, Campinas, Formosa, Gravata 
Açu, Junco, Junco de Baixo, Junco II, Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra, Marcação, Marfim, Pirari dos Poços, 
Tangues, Tanque Dantas, Tanques I, Umari; JOÃO PESSOA – 08h00 às 10h00 – Grotão – Avenida; Valdemar 
Galdino Naziazeno, Ruas: Belo Horizonte, Claudina da Costa Santos, Espedito Delmiro dos Santos, Laudina da 
Cunha Santos, Maria da Penha Farias, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora do Rosário, Severino Bento de Morais 
– 10h30 às 12h30 – Funcionários – Ruas: Alvina de Almeida Bastos, Antonio Belarmino Santana, Antonio 
Correia da Costa, José Epaminodas Souza, José Maria da Silva, José Mariano da Silva, Severino Bento de Morais, 
Universitário Edvaldo Silveira Andra – 14h00 às 16h00 – Funcionários – Ruas: Agente F. Antonio Ladislau Silva, 
Antonio Correia da Costa, Estudante Fabio José de Souza santos, Estudante Maria Izanilda Machado de Araujo, 
Noêmia de Oliveira Costa, Professora Maria Helena Silva Rocha, Severino Bento de Morais, Universitário Edvaldo 
Silveira André; PEDRAS DE FOGO – 10h00 às 14h00 – RURAL – Sítio: Fazendinha; SAPÉ – 08h00 às 15h00 
– Granja: Nossa Senhora da Guia, Sítios: do Rocha III, Várzea Grande. 
 
SÁBADO, 06/04/2013 – CRUZ DO ESPIRITO SANTO – 08h00 às 12h00 – Centro – Fazenda: Santa Lucia, 
Ruas: da Caraúna,, da Mangaba, da Patativa, do Cajá, João Duarte, José Carlos de Melo, Josefa Carneiro Cunha, 
Luiza Cunha, Maria Josefa da Conceição, Pedro Rodrigues Chaves; LUCENA – 08h00 às 13h00 – Centro – Ruas: 
Américo Falcão, Anália Amorim Falcão, Antonio Gomes Costa, Benjamin de Souza Falcão, João De Souza 
Sobrinho, João Lopes de Mendonça, Otavio Monteiro Falcão, Paulo Marques das Chagas, Praia de Fagundes; 
JOÃO PESSOA – 05h00 às 09h00 – Miramar – Ruas: Antonio Fernandes de Carvalho, Coronel Souza Lemos, 
Hilda Coutinho Lucena, José Liberato, Manoel Gualberto, Nevinha Cavalcanti, Ovidio Mendonça – 08h00 às 
12h00 – Bancários/Cidade Universitária – Ruas: Carlos Sergio da Silva Brandao, Euclides Rodrigues Oliveira, 
Francisca Dantas Souza, José Nilson Santiago, Leonardo Siqueira Castro, Pasto Rodolfo Beuttemuller, Sindá Felix 
de Lima – 11h00 às 13h00 – Bairro dos Estados – Ruas: Abdon Chianca, Josemar de Castro Barreto, Professor 
Manoel Coutinho.  
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe–se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa foi programado manutenções na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia elétrica precisará ser interrompido nas datas e horários abaixo: 

 
 
SEGUNDA–FEIRA, 01/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 06h30 às 10h30 – Palmeira – Ruas: 15 de 
Novembro, Deputado Oscar de Aquino, Fenelon de Vasconcelos, Jeremias Sergio de Almeida, Manoel Barbosa 
de Lima, Manoel L Cavalcante, Nilton Vitorino Correia, Osmar de Aquino, Otilia Cavalcante – 14h00 às 15h30 
– Catolé – Ruas: Antonio Mangabeira,, Barão do Abiai, Engenheiro Saturnino de Brito Filho, Francisco Alves 
Pereira, Pedro Clementino, Sandra Vasconcelos Pereira de Melo, Tenente Adelino Barbosa de Melo, Valdemira 
Emilia Pinto; – 16h00 às 17h00 – Santa Rosa – Avenida: José Martins de Andrade, Ruas: Américo Carneiro, 
Ana Almeida de Castro, Damasco, Palestina, Presidente Costa E Silva, Rodrigues de Farias. 
 
TERÇA–FEIRA, 02/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 07h00 às 10h00 – Alto BRANCO – Ruas: Doutor 
Vasconcelos, Higino Macedo Dantas, Manoel Elias de Castro, Papa Pio X, Vereador Benedito Mota; – 08h00 às 
10h00 – Santa Rosa – Rua: São Pedro; – 08h00 às 11h00 – CATOLÉ – Avenida: Elpidio de Almeida, Ruas: 
Arthur Ferreira Castro, Claudino Colaco, Denise Alves de Medeiros, Doutor Neuza Brilhante, Giocondo Dias, 
Hugo de Andrade Amorim, Olívio Rique ferreira, Sebastião Vieira da Silva; LAGOA SECA – 08h00 às 11h00 – 
Rural – Sítios: Cumbe, Gravatar do Cumbe, Juca do Cumbe; QUEIMADAS – 08h00 às 11h00 – Centro – 
Ruas: Helena L da Silva,, Eunice Ribeiro, Helena Lopes da Silva, João Barbosa da Silva, João Francisco da 
Silva, Largo da Luz, Santo Antonio, Sítio: Boqueirão; – 14h00 às 17h00 – Ligeiro – Avenida: Assis 
Chateaubriand, Ruas: Euclides Severiano, Francisco Nunes de Araujo, José Inacio da Silva, José Roberto 
Gomes, Manoel Messias Rodrigues, Pedro Francisco Souza, Severina Maria da Conceicao, Tertuliano Maciel, 
Valdemar Juvino.  
 
QUARTA–FEIRA, 03/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 08h00 às 11h00 – Centenário – Avenida: Floriano 
Peixoto, Ruas: Delmiro Gouveia, Nilo Peçanha, Professor Inacio Simoes, Telegrafista José Távora; – 08h00 às 
09h30 – Alto Branco – Avenida: Manoel Tavares, Ruas: Antonio Campos, Epaminondas Macaxeira; – 08h00 
às 12h00 – Rural – Sítio: Samambaia; – 14h00 às 16h00 – Cruzeiro –  Ruas: Almirante Barroso, Salustiano 
Bezerra Cabral; – 14h00 às 17h00 – Alto Branco – Avenida: Manoel Tavares, Ruas: Antonio Capitão, Manoel 
Palu, Zacarias Lira Pessoa; GALANTE – 08h00 às 09h00 – Rural –  Sítio: Bela Vista. 
 
QUINTA–FEIRA, 04/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 06h00 às 09h00 – Veleme – Ruas: Deputado 
Raimundo Ásfora; FAGUNDES – 08h00 às 11h30 – Centro – Ruas: Vila Joaquim Barbosa, Vila Barbosa, Vila 
Nova da Rainha, Sítios: Corta Bainha, Fagundes, Salvador, Serrote Preto; Massaranduba – 08h00 às 12h00 – 
Centro – Ruas: Chá de Massaranduba, Amélia Machado da Nobrega, Carmelita Ferreira Dantas, Edson da Silva 
Meira, Francisco Domingos Barros, José Antonio de Barros, José Rufino Cruz, Ronnie Luiz Machado, Severino 
Freire de Lima, Zezito Ribeiro; QUEIMADAS – 08h00 às 11h00 – Rural – Sítios: Capoeira, Zumbi.  
 
SEXTA–FEIRA, 05/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 08h00 às 11h00 – Monte Santo – Ruas: Bento 
Figueiredo, Industrial Ademar Veloso da Silveira; – 14h00 às 17h00 – Cruzeiro – Avenida: Presidente Juscelino 
Kubitschek; Ruas: Almirante Barroso, Ana Vilar, Aprígio Pereira Nepomuceno, Giovane Gioia, José Goncalves 
Lucena, José Pequeno; FAGUNDES – 07h00 às 11h00 – Centro – Fazenda: Agreste, Rua: Plinio Lemos, 
Sítios: Fagundes, Trombeta – 09h00 às 11h00 – Rural – Sítios: Canoas, Cumbe, Trapiche.  
 
SÁBADO, 06/04/2012 – CAMPINA GRANDE – 07h00 às 11h00 – Catolé – Avenida: Cônsul Joseph Nojoim 
Habibi Nacad; Ruas: Alderico Pessoa de Oliveira, Galdino Canrobert, Geraldo Soares de Almeida, João Capiba – 
08h00 às 10h00 – Bodocongó – Avenida; Doutor Francisco Pinto, Ruas: Lementino Candido Fernandes, Gildete 
Dias Dutra, Porfírio Capitão, Prefeito Antonio Pereira Diniz, Professor Olavo Cruz; – Serrotão – 08h00 às 
11h00 – Ruas: Santa Terezinha, São Januario, São Malaquias; Sítio: São Januario; GALANTE – 08h00 às 
10h00 – Rural – Sítios: Lagoa do Surrão, Surrão dos Poços.  
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia 
pode ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe–se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N039/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/04/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para fornecimento de gases medicinais, destinado à  Secretaria de Estado 
da Saúde - SAUDE 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 - 13-00304-3
João pessoa, 27 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 N083/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/04/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de copo descartável, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 13-00310-9
João pessoa, 27 de março de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Desterro/PB, no uso de 

suas atribuições legais e com base no relatório apresentado pelo Pregoeiro, resolve Homologar 
os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, o qual aponta os vencedores na 
modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP008/2013, objeto: Prestra o fornecimento parcelado 
de Combustível (Gasolina e Óleo Diesel), para abastecimento dos veículos lotados no Fundo 
Municipal de Saúde de Desterro/PB, e ainda os veículos que por força contratual tenham direito, 
conforme Projeto Básico. Vencedora: Pessoa Jurídica: Maria de Lourdes Mendonça-ME, CNPJ: 
03.305.056/0001-68, com o valor total de R$ 2,98 (dois reais, noventa e oito centavos), para cada 
litro fornecido de gasolina, item 1 lote II, perfazendo o valor total de R$ 187.561,20 (cento oitenta 
e sete mil, quinhentos sessenta e um reais e vinte centavos), para o item 1 do lote II, a quantia de 
R$ 2,34 (dois reais, trinta e quatro centavos), para cada litro fornecido de diesel comum, item 2 lote 
II, perfazendo a quantia de R$ 126.360,00 (cento vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais) para 
o item 2 do lote II, perfazendo o valor total de R$ 313.921,20 (trezentos e treze mil, novecentos 
vinte e um reais e vinte centavos), referente aos itens: 1 e 2 do lote II. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 27 de março de 2013.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições 

legais. Resolve homologar os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob 
a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º PP011/2013, objetivando à Aquisição de equipamentos de 
Fisioterapia e materiais permanentes para guarnecer o Centro de Reabilitação “Vivir bem na melhor 
idade” , a exemplo de um aparelho de ultrassonografia e um eletrocardiograma para unidade de 
saúde do município de Desterro/PB,  conforme projeto básico, e com base no relatório apresentado 
pelo Pregoeiro, o qual aponta como proponente(s) vencedor(es): Pessoa Jurídica: Uemerson de 
Lima Almeida-ME, CNPJ: 05.341.808/0001-56, com a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), referente aos itens: 01 a 11. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 27 de março de 2013.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José 
Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, as seguintes licitações do tipo Menor Preço: 

Modalidade Data Hora Objeto 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/13      
Registro CGE Nº 13-00289-9 

 
15/04/13 

 
15:00 

Serviços de recapeamento asfáltico com micro 
revestimento polimerizado na pista de pouso do 
Aeródromo de Itaporanga e Sousa. 
Valor estimado da obra: R$ 1.394.622,86 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/13 
Registro CGE Nº 13-00283-0 

 
16/04/13 

 
15:00 

Serviços de recapeamento asfáltico com micro 
revestimento polimerizado na pista de pouso do 
Aeródromo de Catolé do Rocha. 
Valor estimado da obra: R$ 779.293,13 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/13 
Registro CGE Nº 13-00286-5 

 
17/04/13 

 
15:00 

Obras de Pavimentação do Acesso a Estação 
Elevatória de Gramame. 
Valor estimado da obra: R$ 170.982,68 

 Os respectivos Editais encontram-se à disposição dos interessados na CPL, onde também outras informações 
poderão ser obtidas, nos dias úteis, das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta. Informações pelo telefone 
(83) 3216 2813; email cpl@der.pb.gov.br. e site www.der.pb.gov.br. 

João Pessoa, 27 de março de 2013. 
Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

       
 

 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/12

Registro CGE Nº. 12-01606-2
OBJETO: Aquisição de flanges cego, flanges pescoço, raquetes, cotovelos, bujões, buchas, tês, 

tês de redução, niples, tampões, luvas, cruzetas, curvas de retorno, válvulas de ½”, 1” e 2”, tubos de 
condução e uniões e conjuntos de parafusos, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Nos termos da ata apresentada pelo Pregoeiro, HOMOLOGO o Lote 7 do referido certame à 
empresa HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - EPP, com o Valor de R$ 8.179,20 
(oito mil cento e setenta e nove reais e vinte centavos). João Pessoa, 25 de março de 2013.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em exercício

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

CENTRO: 
 
DOMINGO, 31/03/2013 – CACIMBA DE DENTRO – 08h00 às 11h00 – Sítios: Boi Manso, Lagoa de Pedra, 
Mium; JUNCO DO SERIDÓ – 08h00 às 10h30 – Rua: Vereador Elias Coelho, Sítios: Exu, Malhada do 
Umbuzeiro, Novo, Poço Escondido, Quixabeira, Riacho da Maracacheta, Tanque do Joaquim, Tanque do Joaquim 
Ii, Tanques; SERRA DA RAIZ – 07h30 às 12h00 – Sítios: Canafistinha, Canafistula; SOSSEGO/BARRA DE 
SANTA ROSA – 08h00 às 13h00 – Fazenda: Bom Sucesso, Sítios: Algodão, Poleiros, Poleiros Ii, São Miguel; 
SUMÉ – 08h00 às 12h00 – Rua: José Cipriano, Sítio: Carnaúba de Cima. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 01/01/2013 – ARAÇAGI – 07h30 às 12h30 – Sítio: Marmarau; BARRA DE SANTA 
ROSA – 08h00 às 12h00 – Rua: Valentin Cordeiro, Sítios: Fechado, Milha; MONTEIRO – 07h30 às 12h00 – 
Sítios: Bom Nome, Bom Nome de Baixo; MULUNGU – 08h30 às 11h30 – Ruas: do Cemitério, Francisco de 
Aquino, José Tomaz Sobrinho, Manoel José de Almeida, Presidente João Pessoa, Tereza Monteiro Sousa; 
NATUBA – 09h00 às 10h30 – Sítio: Serra do Gado; NATUBA/SANTA CECILIA – 14h00 às 1700h – Ruas: 
Alzira Dinoa Cabral, Francisco Hilário de Lima, Frei Damiao, Isaac Laureano, Manoel Francisco Sousa, Maria 
Araujo, Napoleão Laureano, Romualdo Patrício; NOVA FLORESTA – 09h00 às 11h00 – Sítio: Estrondo; PICUI 
– 09h00 às 11h00 – Sítio: Umburana; SERRA REDONDA – 08h00 às 12h00 – Sítio: Chupadouro. 
 
TERÇA-FEIRA, 02/04/2013 – ARAÇAGI – 08h00 às 12h30 – Sítio: Canafistinha; BARRA DE SANTA DE 
ROSA – 08h00 às 12h00 – Sítio: Telha; CUITÉGI – 08h00 às 12h00 – Sítio: Malhada; MONTEIRO – 07h30 às 
09h30 – Ruas: Ageu de Castro, Andrelino Rafael, Augusto Aragão da Silva, Beco Sizenando Rafal, Capitão Albino 
de Sousa, Cecílio Simões, do Canal, Epaminondas de Azevedo, Erika Laís da Silva Lopes, Euclides Bezerra Silva, 
Francisco Antonio da Silva, Sizenando Rafael, Tabelião Miguel Jansen; NOVA PALMEIRA – 08h00 às 12h00 – 
Sítios: Coruja, Corujinha; SÃO SEBASTIÃO DE LAGO DE ROÇA – 08h00 às 12h00 – Ruas: Ademar Felipe, 
Antonio Juvino de Lima, Genival Firmino, Inácia Maria Bezerra, José Roberto Coura, Josefa Farias Trindade, 
Juvino Sobreira, Manoel Carlos, São Sebastião; UMBUZEIRO – 09h00 às 11h00 – Sítio: Olho D’agua Doce – 
14h00 às 15h30 – Conjunto: Cehap. 
 
QUARTA-FEIRA, 03/04/2013 – BARRA DE SANTA ROSA – 08h00 às 12h00 – Sítio: Barbosa – 08h30 às 
11h30 – Fazendas: Beira Rio, São João, Sítios; 9 Irmãos, Cachoeira, Poço Doce; ITATUBA – 09h00 às 14h00 – 
Sítio: Juca; SANTA CECILIA – 09h00 às 11h00 – Sítio: José de Moura – 13h30 às 14h30 – Sítio: Cecilia de 
Cima – 15h30 às 16h30 – Sítio: Cumati. 
 
QUINTA-FEIRA, 04/04/2013 – ALAGOA NOVA – 14h30 às 16h30 – Avenida: São Sebastião, Ruas: 
Domingos Varjão, Francisco Rufino, Joaquim José do Vale, José Sebastião Ferreira, Manoel Paulino, Padre Abdias 
Leal, Presidente Epitácio Pessoa; ALAGOA GRANDE – 08h00 às 11h30 – Localidade: Conjunto Cehap II, 
Ruas: Antonio Vicente Ferreira, Ernani Cavalcante Chaves, Francisco C Silva, Francisco Carlos da Silva, João 
Neponuceno, José de Deus Nascimento, Professora Ana Alves Cavalcante, Severino Queiroz; ARAÇAGI – 09h00 
às 11h00 – Fazenda: Quandu; BARRA DE SANTA ROSA – 08h00 às 12h00 – Sítios: Barbosa, Malhada Riacho 
do Sangue, Manchinha; CABACEIRAS – 14h00 às 16h00 – Localidade: Distrito Ribeira, Sítios: Ribeiras; INGA 
– 08h00 às 12h00 – Sítio: Cachoeira Barbosa Baixo – 14h00 às 17h00 – Sítios: Quixelo, Vermelho. 
 
SEXTA-FEIRA, 05/04/2013 – ALAGOA NOVA – 08h00 às 12h00 – Ruas: João de Lima, João Lima, Mariana 
Paulino, Parteira Rita Maria, Protasio Carlos Moreno, Severina Leite Maracajá, Silvano Rodrigues Costa, Ulisses 
Guimaraes, Vereador Apolônio Goncalves; AROEIRAS – 14h00 às 15h30 – Sítios: Juá, Juá III; GADO BRAVO 
– 09h00 às 11h30 – Sítio: Lagoa da Cascavel, Lagoa do Cascavel, Lagoa dos Marcos; GUARABIRA – 08h00 às 
12h00 – Ruas: Desembargado Pedro Bandeira, Eliezer Henrique Bulhões, Eloi Pereira, Faixa da Pista, Filomena 
Cavalcante, Francisco Francelino de Sousa, João Bandeira Pequeno, José de Oliveira Madruga, Manoel Ramiro, 
Monsenhor João Milanez, Otacílo de Lira Cabral, S. Severino, Santo Antonio, São Vicente, Sítio: Lagoa do Saco – 
08h00 às 13h00 – Ruas: da Linha, Diógenes Aquino Bastos, João Irineu de Franca, José Clementino, José Xavier 
de Lima, México, Pedro Celestino de Souza, Santa Isabel, Santa Rita, São Francisco, São Pedro, São Rafael, 
Zacarias Geonino dos Santos, Sítio: São Francisco; SERRA REDONDA – 09h00 às 14h00 – Sítios: Caiana, 
Caiana Mares, Escuta Caiana dos Mares, Imbe.  
 
SÁBADO, 06/04/2013 – ALAGOA GRANDE – 07h00 às 11h30 – Sítio: Malhada; AREIAL – 08h00 às 10h00 – 
Ruas: Antonio Sebastião Pereira, Joaquim Fonseca, Natanael Barbosa, São Jose, Sebastião Benjamim; DAMIÃO – 
08h00 às 11h00 – Localidade: Damiao, Ruas: Cabaceiras, Manoel Inacio da Costa, Sítios: Cabaceiras, Damiao de 
Baixo, Damiao de Cima; GUARABIRA – 08h00 às 10h00 – Ruas: Afranio Peixoto, Alcides de Lima, Antonio 
Cavalcante Melo, Augusto de Almeida, Augusto dos Anjos, Carlos Chagas, da Linha, Emidio Brasiliano, Odilon 
Pequeno, Sebastião Duarte – 13h00 às 17h00 – Ruas: Agusto de Almeida, Antonio Gouveia da Silva, Augusto de 
Almeida, Eugenio Maia de Carvalho, João Gregório, José Pequeno de Moura, Napoleão Laureano, Presidente John 
Kennedy, Ulisses Meneses de Freitas, Sítio: Colônia; MOGEIRO – 09h00 às 14h00 – Sítios: Camurim, Chá de 
Areia; SERRA REDONDA – 09h00 às 13h00 – Sítio: Isidoro. 
  
 
 
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavalcante Melo, Augusto de Almeida, Augusto dos Anjos, Carlos Chagas, da Linha, Emidio Brasiliano, Odilon 
Pequeno, Sebastião Duarte – 13h00 às 17h00 – Ruas: Agusto de Almeida, Antonio Gouveia da Silva, Augusto de 
Almeida, Eugenio Maia de Carvalho, João Gregório, José Pequeno de Moura, Napoleão Laureano, Presidente John 
Kennedy, Ulisses Meneses de Freitas, Sítio: Colônia; MOGEIRO – 09h00 às 14h00 – Sítios: Camurim, Chá de 
Areia; SERRA REDONDA – 09h00 às 13h00 – Sítio: Isidoro. 
  
 
 
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 10.02.12.518                               PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2012

REGISTRO CGE Nº 13-00212-8
DATA DE ABERTURA: 10/04/2013 - ÀS 14:00h.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO PARA O NÚCLEO DE 

ENTOMOLOGIA E PESQUISA OPERACIONAL DA SES.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 113/2013 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
em segunda abertura, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por 
item, considerando que a primeira sessão deflagrou-se deserta. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.paraiba.
pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 060 – CONVÊNIO TF/VS (fundo a fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 25 de março de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL
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