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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l ADUFPB exibe O homem que virou suco próxima sexta-feira, a partir das 18h30

l Manutenção elétrica interrompe abastecimento de água em bairros da Grande JP

l Coral Infanil da Funesc abre 10 vagas para crianças entre oito e doze anos

l PM prorroga o período de inscrições para o Curso de Formação de Oficiais 2014

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ano CXX
Número 205

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

ALTA

ALTA

14h45

02h23

2.2m

2.2m

baixa

baixa

20h45

08h32

0.4m

0.4m

Estado vai repassar R$ 2 mi para 
instituições que cuidam de idosos

O Programa Acolher di-
vulga hoje as 35 instituições 
de Longa Permanência para 
Idosos beneficiadas. Elas vão 
receber R$ 2 milhões para a 
melhoria das condições de 
vida de cerca de 1,2 mil idosos. 
PágInA 10
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Livro de Rinaldo de 
Fernandes analisa 
as canções de Chico 
Buarque PágInA 5

Projeto gira Contos 
realiza ações de resgate 
das narrativas orais 
na Paraíba PágInA 8

2oCaderno

Esportes Imeq apreende na 
Paraíba dezenas 
de brinquedos 
irregulares
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TJ pune 27 gestores 
por improbidade 
e crimes contra 
a administração

Saúde registra 
aumento de 44% 
nos casos suspeitos 
de dengue na PB
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As sentenças foram 
emitidas nas duas últimas 
semanas e fazem parte do 
Mutirão Meta 18 do Tribu-
nal de Justiça. PágInA 18

Fo r a m  v e r i f i c a d o s 
15.564 casos suspeitos da 
doença na Paraíba desde o 
início do ano. O Estado já 
registra 10 mortes relacio-
nadas à doença. PágInA 4 obras do Hospital de Mamanguape estão na fase final PágInA 14

o governador Ricardo Coutinho anunciou abertura de licitação para recuperação e alargamento da PB-044. 
A obra vai melhorar o tráfego para as três fábricas de cimento instaladas em Caaporã e Pitimbu. PágInA 4

Hospital de Traumatologia e 
Ortopedia inicia atendimento

SAúDE

DÓLAR    R$ 2,227 (compra) R$ 2,228 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,130 (compra) R$ 2,270  (venda)
EURO   R$ 2,999 (compra) R$ 3,001    (venda)
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MP decide amanhã se 
libera a arquibancada 
sol para jogo do Bota no 
Almeidão PágInA 23

Paraíba terá delegação 
com 85 integrantes 
nas Paralimpíadas 
Escolares PágInA 21

Etapa do Circuito 
Paraibano de Trilhas 
vai acontecer em 
Jacarapé PágInA 21

governo vai alargar a PB-044

FOTOS: Divulgação

FOTO: Divulgação

FOTO: Roberto Guedes/Secom-Pb

O Dia Internacional do Idoso foi marcado ontem com a realização de vários serviços de saúde e atividades culturais nos Centros Sociais Urbanos



Entre as muitas causas que levam um ho-
mem a agredir a companheira - seja ela espo-
sa, noiva ou namorada -, está o sentimento de 
posse; a ideia de que aquela mulher lhe per-
tence, que sobre ela tem ele direito adquirido. 
Ela é propriedade sua e, por isso, ele tem o 
direito de tratá-la do jeito que bem entender.

Esse “equívoco” tem origens antigas na 
sociedade brasileira. O estudo minucioso e 
continuado dessa “cultura” oferece instru-
mentos conceituais que levam à compreen-
são profunda desse processo e, com isso, 
torna possível a criação de mecanismos mais 
contundentes, para combatê-lo.

Um absurdo que tal pensamento ainda 
aflore na cabeça de tantos homens brasilei-
ros, quando já estamos na segunda década do 
terceiro milênio, época em que esperávamos 
já estarem erradicadas as raízes culturais do 
machismo. Mas as estatísticas comprovam 
que elas ainda resistem, infelizmente.

As notícias de violência contra mulheres 
continuam ocupando amplo espaço na mídia, 
em que pesem todos os esforços governamen-
tais no sentido de coibir esses abusos, seja en-
corajando e amparando as mulheres vítimas 
desses bárbaros, seja punindo os criminosos 
na forma da lei. 

É inadmissível que um homem se pre-
valeça de sua condição física para, apro-
veitando-se covardemente dos vários fa-
tores que levam uma mulher a continuar 

“convivendo” com ele, espancá-la, torturá
-la, mutilá-la, traumatizá-la ou assassiná
-la. Nada justifica violentar física ou psico-
logicamente mulheres.

Há sete anos o Brasil comemorou a 
aprovação da Lei Maria da Penha, criada 
exatamente para coibir humilhações, es-
pancamentos e assassinatos de mulheres. 
A nova Lei define o que é violência contra a 
mulher e aponta suas formas prováveis de 
manifestação. 

O artigo 5º do capítulo primeiro das dis-
posições gerais da Lei Maria da Penha diz, 
textualmente, que “configura violência do-
méstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial.”

Na Paraíba, no âmbito estadual, por 
exemplo, secretarias específicas e delegacias 
especiais foram criadas para um enfrenta-
mento sem trégua da violência contra a mu-
lher. Essas ações integram amplas políticas 
públicas pensadas e executadas com a finali-
dade de debelar o problema.

A sociedade como um todo deve estar 
unida no enfrentamento da violência contra 
a mulher, seja denunciando agressores, seja 
apresentando sugestões que tornem ainda 
mais eficazes todos os mecanismos emprega-
dos para coibir esses atos criminosos, incom-
patíveis com o estágio atual da Humanidade.

Editorial

Crônica

A Teoria das Gavetas

 Violência contra a mulher

                   Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Quando eu era pequena e investi-
gava o mundo sondando seus cheiros, so-
pesando a essência da terra por entre os 
meus dedos, inventei uma teoria muito 
própria para explicar o vento, o sol, a 
chuva. Minha teoria partia da hipótese 
de que todos aqueles fenômenos acon-
teciam no céu. Munida dessa primeira 
compreensão, construí a ideia de uma 
engenhosa montanha, uma imensa mon-
tanha, começada ali, à margem da terra, 
com suas plantinhas rasteiras, sua terra 
dura e pedregosa.

Tenho tão nítido em minha memória 
o jeito do sopé daquela montanha, mi-
nhas mãos e meu corpo a inventarem a 
melhor maneira de escalá-la!

Subir, subir, encontrar o céu, e, mira-
culosamente entender os fenômenos do 
sol, da chuva, do vento..

Sim, o céu era um imenso lugar, no 
topo da montanha, cheio de gavetas. 
Gavetas para guardar a chuva, gavetas 
para guardar o sol, gavetas para guardar 
o vento. 

Somente quando cresci, somente 
depois de haver estudado comunicação e 
semiótica, compreendi duas coisas sobre 
a minha teoria: 1. Ela estava completa-
mente, estrondosamente equivocada. 
2. Aquela era de fato uma grande teoria 
que só poderia ter sido pensada por uma 
criança cega. Uma criança cega que pre-
cisava de suas mãos e do seu corpo para 
compreender o mundo.

Uma criança cega que precisava 
irremediavelmente de um modo de pen-

sar encravado na sua percepção tátil de 
mundo.

Por que agora me volta à lembran-
ça aquela minha teoria suja de terra e 
mato? Será que as gavetas estão mesmo 
somente no céu da minha teoria?

Noto que as minhas gavetas tam-
bém já foram apropriadas para muitas 
outras explicações do mundo. A ciência, 
quantas e quantas gavetas já não inven-
tou, para classificar seus fatos e até para 
esconder aqueles para os quais não tem 
explicação?

E o jornalismo? O jornalismo tam-
bém tem as suas gavetas, e é delas que 
extrai as suas tentativas para classificar 
os fatos.

Sim, podemos dizer, o jornalismo se 
constrói todo dentro de gavetas. É nelas 
que ele vai buscar as cifras, os adjetivos, 
as frases de efeito, para amarrar o fato, 
controla-lo, alisar a sua face noticiosa.

Será por isso que os fatos estão qua-
se todos sujos da mesmidade que demar-
ca a cobertura jornalística? Não seria 
hora de se permitir que outra teoria 
suja de terra viesse quebrar as gavetas e 
libertar os fatos dos adjetivos e da nume-
rologia de gaveta?

Olho para minha montanha, olho 
para o meu céu inventado, abro as gave-
tas da chuva, do vento e do sol e corro 
para perto do mar, para escutar a sin-
fonia do que não se explica, do que não 
cabe em palavras, em gavetas, do que 
se desamarra e se liberta, em compasso 
com o ritmo das ondas. 

No rastro da tragédia ocorrida sábado, na BR-
230, com um ônibus de Santa Rita, um “mar-
telo de plantão” desabou sobre a cabeça dos 
transportes coletivos da área Metropolitana. 
O acidente foi lamentável, com vitimas fatais, 
mas não se pode sacrificar cruelmente as em-
presas de coletivos como todo.
Não verdade, se o Ministério Público cair em 
campo vai constatar que as empresas não fa-
zem uma manutenção altura. A rigor, se for vistoriado o conjunto de pneus dos ônibus, eles não saem 
da garagem. A maioria é “careca”, oferecendo risco aos passageiros.
Todavia, é preciso refletir sobre a situação hoje dessas empresas. O transporte de coletivos vive um 
colapso. A arrecadação não cobre mais as planilhas de custos, ferindo de morte a capacidade de inves-
timento das empresas, não apena sua renovação da frota como, igualmente, na reposição de peças e 
manutenção. Com o festival de “passes livres” para todo tipo de pessoa, a arrecadação das empresas 
caiu. Um reajuste de 10 centavos nas tarifas gera uma revolução.
Há ainda a concorrência desleal de clandestinos, motos etc. Tudo conspira contra as empresas. O 
irônico nisso tudo é, que quando ocorre um acidente, aqueles que usam a tribuna para pedir passes 
livres para determinadas categorias, pouco se importando com o prejuízo que causam as empresas, 
são os primeiros a pedir providências. Empresas de coletivos são privadas, dependem de lucros. Se 
eles, não podem prestar um bom serviço. 

O Tribunal de Justiça da Paraíba, através de sua Diretoria 
de Gestão de Pessoas, iniciou estudos para a implanta-
ção do Programa de Aposentadoria Voluntária. O PAV iria 
garantir que os servidores dedicados há tanto tempo à 
atividade jurisdicional possam desfrutar de sua aposen-
tadoria e, ao mesmo tempo, oportunizar o ingresso de 
novos servidores.
A Ouvidoria do TJPB, autora da sugestão, detectou recep-
tividade da iniciativa entre os servidores, e dependendo 
das condições a serem apresentadas, o PAV poderá ser 
benéfico para os interesses do servidor e do serviço pú-
blico. O passo agora é formatar o projeto e apresentá-lo à 
Presidência do Tribunal.

DECISÃO
O deputado Benjamin Maranhão, que deixou o PMDB soltando fogo pelas ventas contra os irmãos – 
Vital e Veneziano - do Rêgo, aponta dois caminhos para o tio, o ex-governador José Maranhão: ou dis-
puta uma vaga para o Senado ou se aposenta. Benjamin passa a comandar o Partido da Solidariedade 
na Paraíba, deixando Maranhão a indagar, literalmente: que solidariedade é essa?

Depois de um em curto período 
de atenção, a limpeza da orla 
na capital atingiu o grau má-
ximo de desleixo, causando 
má impressão aos visitantes. 
Várias caixas de coleta de lixos 
estão danificadas, necessitan-
do de reposição imediata. A 
Alta Estação está apenas co-
meçando e não é um bom car-
tão de apresentação a situação 
em tela.

LIMPEZA

LOS HERMANOS

DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

SEM VOZ LICITAÇÃO

COLAPSO NOS TRANSPORTES

O brasileiro que leu a edição 
de ontem do jornal argentino 
o Clarin, a maior tiragem da 
América do Sul, não acreditou 
no que viu. Em  uma maté-
ria Messi elogia Ronaldinho 
Gaúcho; em outra, o cantor 
Caetano Veloso é entrevis-
tado sobre seu novo disco. 
Mas o impacto maior viria 
num prognóstico do polêmi-
co Maradona sobre a Copa 
do Mundo de 2014:“Brasil é o 
meu favorito!”. Deve ser o fim 
do mundo.

Uma discussão de somenos im-
portância entre a deputada Da-
niela Ribeiro e o deputado Tião 
Gomes, há alguns dias, acabou 
sobrando para o irmão do par-
lamentar, Paulo Gomes, prefeito 
de Areia. Ontem ele procurou a 
Rádio PB FM, para falar sobe o su-
cesso do “Bragareia”. Por ordem 
de Daniela, proprietária da emis-
sora, foi proibido. Tião denunciou 
o fato na tribuna e disse que se 
fosse ele, falaria de qualquer jei-
to. Detalhe: havia contrato entre 
a rádio e o prefeito.

A ciência, quantas e quantas gavetas já não inventou, para classificar seus 
fatos e até para esconder aqueles para os quais não tem explicação?”

Inicia-se dia 28 o processo de 
licitação para a construção 
do Hospital Metropolitano de 
Santa Rita, que já nasce com 
o maior número – 215 - de 
leitos na rede estadual da Saú-
de. Além da Ortopedia, o novo 
hospital atenderá obstetrícia 
de alto risco, dando assim um 
considerável suporte àque-
la populosa região, devendo 
ainda, desafogar um pouco o 
Hospital de Trauma Humberto 
Lucena. A obra está orçada em 
R$ 63 milhões.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de outubro de 2013



Marinho Mendes
Promotor

A violência contra a mulher, 
sempre é lembrada pelos meios 
de comunicação, mas qual a im-
portância de audiências públi-
cas para tratar especificamen-
te dessa temática?

A primeira importância é de 
divulgar e de fazer a pessoa intro-
jetar dentro dela a problemática 
que está ocorrendo e saber das 
dimensões e gravidades. A segun-
da importância é trazer os órgãos 
públicos em níveis municipais e 
estaduais para dizer quais  po-
líticas públicas estão sendo im-
plementadas para resolução e ou 
amenização do problema. Uma 
terceira importância que eu posso 
dizer, é oferecer propostas, a quar-
ta é cobrar um projeto de gover-
no de segurança pública, para que 
assim, qualquer governo possa 
voltar esse olhar sobre a temática 
de como proteger as mulheres da 
violência. Por isso a importância 
de levar ao conhecimento da co-
munidade esta discussão para que 
este assunto não vire um assunto 
banal, de mais um problema. A 
gente tem que discutir toda hora, 
a todo o momento.

Qual o apoio fornecido pela 
promotoria às mulheres víti-
mas de violência?

A Promotoria não tem verba, 
mas tem vários projetos de pro-
teção e de olhares para a mulher. 
Projetos que começam com os 
próprios homens, com os pró-
prios maridos. Palestras de cons-
cientização sobre a mulher, sobre 
a importância que ela tem a se-
melhança a nós homens, com as 
mesmas dores, as mesmas angús-
tias, os mesmos ideais e muitas 
vezes ela chega até ser superior. 
Lembramos tudo o que a mulher 
suporta no dia a dia, mostramos 
também que ninguém é dono de 
ninguém, entre outros. Toda uma 
plataforma de respeito à integri-
dade física e à dignidade do gê-
nero feminino. Depois nós temos 
um programa de rádio voltado 
para essa temática de proteção, 
respeito e dignidade e integrida-
de física da mulher. Na Promoto-
ria nós também fazemos reuniões 
com mulheres que infelizmente já 
foram vítimas e com homens que 
já foram acusados de agressão. E 
temos uma política também de 
ir atrás e de dizer às mulheres: 
Olhe! Não perdoe! Não perdoe. 
Por que se uma mulher apanha 
uma, duas ou três vezes, é porque 
ela perdoou à primeira. E temos 
esses encontros também de le-
vantamento da autoestima femi-
nina. E de fiscalização. A gente 
vai atrás do agressor, a Promoto-
ria disponibiliza um telefone para 
denúncia, enfim, uma série de ini-
ciativas contra a agressão.

O senhor falou a respeito 
de um trabalho de acompanha-
mento feito com os homens, 
como funciona esse acompa-
nhamento?

A gente faz reunião com os 
homens para explicar a impor-
tância da companheira, da mu-
lher. Acabou aquele tempo que a 

mulher era tida como proprieda-
de do marido, era submissa, diga-
mos assim. Buscamos, incentiva-
mos as pessoas a denunciarem, 
se a mulher que é vítima não 
denuncia, nós então incentiva-
mos então os próprios vizinhos a 
denunciarem. Tudo isso para que 
o agressor seja identificado, para 
que ele veja e perceba que não é 
dono da mulher e que não tem o 
menor direito de agredir outra 
pessoa, muito menos a esposa, 
namorada ou companheira. En-
sinamos ao povo. Nós realizamos 
várias e várias palestras expli-
cando o que é a Lei Maria da Pe-
nha, mostramos o que é violên-
cia contra mulher, patrimonial, 
física, emocional, psicológica e 
principalmente incentivamos as 
pessoas a denunciarem. 

Os números mostram que 
houve um aumento no número 
de vítimas de violência domés-
ticas, qual a sua opinião sobre 
esse fato?

 A falta das políticas públi-
cas podem ter sim interferido 
na ausência de diminuição dos 
casos de agressões contra mu-
lheres. Embora nós já tenhamos 
algumas alegrias, em saber que 
existem secretarias de proteção, 
da diversidade e do desenvolvi-
mento humano, quase um proje-
to já voltado para a segurança e 
proteção da mulher. Tem prefei-
turas que já possuem programas 
de habitação para mulheres que 
forem vítimas de violência, de 
construção de casas para essas 
mulheres. A Secretaria de De-
senvolvimento Humano do Es-
tado tem parcerias, o Centro de 
Referência e Assistência Social 
(CRAS) já faz atendimentos psi-
cológicos, nós também fazemos 
os encaminhamentos psicológi-
cos tanto para o homem, quanto 
para a mulher.

Qual o recado que o senhor 
deixa para a sociedade?

Quero agradecer ao Jornal A 
União pela veiculação dessa te-
mática e também dizer que essa 
história de que um homem agri-
de uma mulher, é uma pessoa que 
precisa ser reconstruída, é uma 
pessoa que precisa ser rediscutida 
e que tem que ter um aprendiza-
do do que seja o outro. Ele preci-
sa saber respeitar o outro. Muitas 
vezes ele nem aprendeu isso, não 
teve esse carinho quando estava 
em formação com a família.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de outubro de 2013

EXCLUSIVO

A
Nádya Araújo
Especial para A União

Paraíba é o quinto Estado do Nordeste que apresenta o maior número 
de mulheres vítimas de violência, é o que garante um levantamento 
feito pelo Datasus. Com o objetivo de debater o assunto, o Conselho 
Estadual de Direitos Humanos promoveu este mês, uma audiência 
pública para discutir a violência contra a mulher. 
Segundo os dados do Datasus, somente em 2011, 372 mulheres a 
partir dos 15 anos de idade, morreram por causas externas no Estado. 
Em relação a 2009, houve um incremento no número de casos de 
26,5%. O aumento supera, inclusive, a média nacional (que foi de 12%). 
Nesse mesmo período, o número de homens que morreram por causas 
externas aumentou 12% na Paraíba e 5% no Brasil.
Segundo o promotor de Justiça Marinho Mendes, que representa o 
Ministério Público do Estado da Paraíba no Conselho Estadual dos 
Direitos Humanos, os dados são preocupantes e por isso a importância 
de audiências públicas para tratar especificamente dessa temática.

Audiências públicas debatem 

a violência contra a mulher

O agressor precisa 
ver e perceber 
que não é dono 
da mulher e que 
não tem o direito 
de agredir outra 
pessoa, muito 
menos a esposa, 
namorada etc.
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Em cima da hora

Obra facilita escoamento da produção
indústria do cimEnto

O governador Ricardo 
Coutinho visitou, no final da 
manhã dessa terça-feira (1), 
a fábrica de cimentos da La-
farge, localizada no município 
de Caaporã, que este ano está 
dobrando a sua capacidade de 
produção na Paraíba. Durante 
a visita, o governador anunciou 
que está prevista para o próxi-
mo mês a abertura da licitação 
para obras de recuperação e 
alargamento da PB-044, que 
vão melhorar o tráfego para 
três fábricas de cimento locali-
zadas em Caaporã e Pitimbu.

Ricardo Coutinho e se-
cretários de Estado foram re-
cebidos pelo vice-presidente 
mundial da Lafarge, Jean Car-
los Angulo, e o presidente da 

Lafarge Brasil, Alexis Langlois, 
que apresentaram o plano de 
expansão da empresa e o pro-
cesso de produção do cimento 
na unidade de Caaporã. Este 
ano a Lafarge ampliou a sua ca-
pacidade de produção para 1,7 
milhão de toneladas de cimen-
tos/ano com investimentos 
de R$ 20 milhões. A fábrica de 
Caaporã gera 255 empregos di-
retos e cerca de 1.200 indiretos.

O governador destacou 
que, com a ampliação da La-
farge, mais as fábricas da Vo-
torantim, Cimpor, Brennand e 
Elisabeth, a Paraíba se torna-
rá até 2015 o segundo maior 
polo cimenteiro do país, com 
uma produção de quase 10 
milhões de toneladas ao ano. 
Acompanhado dos secretários 
de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, Renato Feliciano, 
da presidente da Companhia 
de Desenvolvimento da Paraíba 

Alargamento da PB-044
vai beneficiar fábricas
em Caaporã e Pitimbu

O ônibus que, no últi-
mo sábado, se envolveu no 
acidente que resultou em 
duas mortes e deixou várias 
pessoas feridas em Oitizei-
ro, João Pessoa, estava fora 
de rota. Foi o que informou 
o promotor do Consumidor 
Manoel Henrique Serejo, do 
Ministério Público de Santa 
Rita. Segundo ele, o coleti-
vo estava a serviço de uma 
empresa particular. “Quero 
saber se existia autorização 
para a mudança de rota”, dis-
se o promotor.

Manoel Serejo disse que 
encaminhou ofícios para 
DER, Detran, Polícia Rodo-
viária Federal e Prefeitu-
ra Municipal de Santa Rita 
determinando prazo de no 
máximo 15 dias para infor-

marem sobre procedimen-
tos solicitados. De acordo 
com o promotor, o DER terá 
a incumbência de verificar 
a concessão dos veículos da 
empresa e também verificar 
se tinha autorização para cir-
cular. “Quero saber se essa 
prestação de serviço [a uma 
empresa particular] foi auto-
rizada”, disse Serejo.

O Detran terá como mis-
são vistoriar e emitir laudos 
sobre a concessão de linhas, 
enquanto que a Polícia Rodo-
viária Federal terá que emitir 
laudo sobre a ocorrência do 
acidente. O promotor tam-
bém solicitou da Prefeitura 
de Santa Rita informações 
sobre alvará de funciona-
mento da empresa.

A empresa de ônibus 
Santa Rita também será no-
tificada para informar, no 
prazo de 10 dias, o número 

de veículos, modelos, perio-
dicidade de revisão, cópia do 
seguro, local de manutenção 
e apresentar defesa escrita.

Polícia Civil
O delegado Fernando 

Barbosa de Carvalho, da 
Delegacia de Acidentes de 
Veículos, deve iniciar ainda 
hoje o inquérito policial que 
vai apurar o acidente ocor-
rido nas primeiras horas da 
manhã do último sábado 
que terminou com a mor-
te de dois passageiros e 40 
pessoas feridas. Somente no 
final da manhã de ontem ele 
recebeu o procedimento rea-
lizado pelo delegado Roberto 
Jorge que estava de plantão 
no dia do acidente.

Barbosa informou que 
vai requerer nova perícia 
no ônibus da empresa Santa 
Rita e também ouvir vítimas, 

testemunhas, familiares das 
vítimas fatais, bem como re-
presentantes da empresa.

Mesmo tendo trinta 
dias para concluir o inquéri-
to, o delegado informou que 
pretende concluir o mais 
rápido possível. “Vou depen-
der do resultado das perí-
cias que iria analisar para 
então relatar o procedimen-
to policial e enviar à Justiça”, 
acrescentou.

O acidente com o ônibus 
ocorreu por volta das 5h do 
sábado, próximo às Três La-
goas, em João Pessoa. Con-
forme o delegado Roberto 
Jorge de Sousa, da 1ª Dele-
gacia Distrital, o motorista 
do ônibus perdeu o controle, 
bateu no poste e capotou na 
BR-230, quando seguia no 
sentido Santa Rita/João Pes-
soa. Havia cerca de 50 passa-
geiros no veículo.

Ônibus estava fora da rota, diz promotor
acidEntE Em oitizEiro

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Tendo como público alvo 
pesquisadores, profissionais e 
estudantes dos cursos de tec-
nologia, a Universidade Fede-
ral da Paraíba realiza de 22 a 
24 deste mês o II Encontro de 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Regional (ETDR) nos campi I e 
V. O objetivo é gerar reflexão e 
discussão sobre o setor de ino-
vação e tecnologia com vistas 
à exploração das potencialida-
des e vocações produtivas dos 
diversos setores agroindus-
triais da Paraíba.

A estimativa é que mais 
de 200 pessoas participem 
do evento que contará com 
a participação de estudantes 
dos cursos de Tecnologia de 
Alimentos, Tecnologia Sucroal-

cooleira, Gastronomia, Enge-
nharia de Alimentos, Gestão 
de Políticas Públicas e demais 
áreas afins. Os participantes 
terão a chance de dar suas opi-
niões e trocar ideias em pales-
tras, minicursos, visitas técni-
cas e em exposições culturais. 

Segundo os coordenado-
res do evento, o II ETDR pro-
porciona o Desenvolvimento 
Regional e assume importân-
cia indiscutível para o cresci-
mento da região Nordeste. 

As inscrições para o En-
contro estão abertas até o pró-
ximo dia 19, exclusivamente 
pelo site www.ctdr.ufpb.br/
etdr. No dia de abertura do 
evento, para confirmar a ins-
crição o participante deve le-
var um quilo de alimento não 
perecível, que será doado ao 
Hospital Universitário.

Encontro debate potencial
produtivo de setores da PB

Em joão pEssoa

José Alves
zavieira2@gmail.com

O Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba proto-
colou ontem petição postu-
lando a aplicação de multa 
de R$ 60 mil por descum-
primento do acordo judicial 
celebrado, em 31 de janeiro 
de 2012, entre o MPT e o 
Sindicato dos Bancários no 
Estado.

O acordo feito com o 
sindicato visa a garantia do 
abastecimento dos caixas 
eletrônicos e o atendimento 
do percentual mínimo es-
tabelecido por lei quanto à 
compensação bancária.

O procurador do Traba-
lho Eduardo Varandas Ara-
runa oficiou à Federação dos 
Bancos (Febraban), Sindica-
to dos Bancos e o Procon 
estadual a fim de que infor-
massem o descumprimento 
do acordo judicial. Os três 
órgãos apontaram descum-
primento parcial. O MPT 
pediu, então, o desarquiva-
mento do processo com a 
aplicação da multa.

“Vamos averiguar judi-

cialmente o cumprimento 
do acordo. Reconhecemos 
o direito de greve, a justeza 
do pleito dos bancários, mas 
a população não pode ser 
lesada”, concluiu Varandas, 
autor da ação civil pública.

O presidente do Sindi-
cato dos Bancários, Marcos 
Henrique, informa que o 
sindicato ainda não foi ci-
tado, mas que ao saber da 
notícia recebeu com muita 
estranheza a aplicação da 
multa, pois existe um termo 
de ajuste de conduta com o 
MPT que está sendo cumpri-
do, e o abastecimento está 
sendo feito normalmente.

Sindicato vai recorrer 
Marcos Henrique acres-

centa ainda que não houve 
nenhuma denúncia de usuá-
rios  reclamando da falta de 
abastecimento, e que o sin-
dicato após ser citado irá 
provar nos termos da lei que 
está cumprindo com o acor-
do, e se necessário irá recor-
rer da decisão.

MPT pede que sindicato
receba multa de R$ 60 mil

grEvE dos bancários

A Secretaria de Estado da Saú-
de notificou 15.564 casos suspeitos 
de dengue na Paraíba de 1º de ja-
neiro a 21 de setembro de 2013 - 
semana epidemiológica nº 38, um 
aumento de 44,22% em relação a 
igual período de 2012. Desse to-
tal, 5.839 casos foram confirmados 
para dengue clássica e 2.441 des-
cartados. A gerente da Vigilância 
em Saúde da SES, Talita Tavares, ex-
plicou que o aumento é resultante 
da melhora da captação dessas no-
tificações nos serviços de saúde e 
do trabalho realizado dos técnicos 
do Estado junto aos municípios.

“Observamos que os profis-
sionais da Saúde estão atentos ao 
agravo e sinalizando a doença atra-
vés das notificações”, disse Talita Ta-
vares, acrescentando que, dos 223 
municípios paraibanos, apenas 11 
não apresentaram casos suspeitos 
de dengue notificados este ano, os 
demais sinalizam a possibilidade do 
agravo e, dessa forma, efetivam as 
ações de controle da doença.

“Notificar os casos suspeitos 
mostra que o município está atento 
e vigilante fornecendo informações 

Casos suspeitos aumentam 44%
dEnguE na paraíba

Agenda

09 e 10/10/2013 - Reunião com os municípios da 3ª Gerência Regional de Saúde.

10/10/2013 - Reunião com os municípios da 4ª e 5ª Gerências Regionais de Saúde, 
em Campina Grande.

15 e 16/10/2013 - Reunião com os municípios da 3ª Macro.

17 e 18/10/2013 - Reunião com os municípios da 4ª Macro.

11/11/2013 - Último dia para encaminhamento dos Planos de Contingência da Dengue 
na Gerência de Vigilância em Saúde.

25/11/2013 - O Estado disponibilizará aos municípios os Planos de Contingência 
da Dengue após Avaliação Técnica.

estratégicas para a organização da 
assistência, prevenindo assim os pos-
síveis óbitos evitáveis. Tendo esse 
entendimento o trabalho para o 
agravo não fica limitado apenas na 
interrupção da transmissão da doen-
ça, sendo importante a estruturação 
dos serviços de saúde para o atendi-
mento aos casos suspeitos, evitando 
os óbitos”, afirmou a gerente.

Nesse período, foram notifica-
dos 10 óbitos nos seguintes municí-
pios: Arara – 1; Conde – 1; Casseren-
gue – 1; Campina Grande – 2; João 
Pessoa – 2; Pitimbu – 1; Salgado de 

São Félix – 1 e Santa Rita – 1.
Plano de Contingência 2013 – 

2014 - A SES, por meio da Gerência 
de Vigilância em Saúde, vem tra-
balhando na realização de oficinas 
junto aos técnicos dos municípios 
para elaboração e/ou atualização 
do Plano de Contingência da Den-
gue 2013/2014.

Para esse Plano a recomendação 
é que todos os municípios devam 
trabalhar seguindo uma matriz pa-
drão elaborada pelo corpo técnico 
do Estado, com entrega dos Planos 
ao Estado até o dia 11 de novembro.

Governador Ricardo Coutinho visitou ontem a Lafarge, em Caaporã

FOTO: Secom-PB

(Cinep), Tatiana Domiciano, e 
do presidente do Porto de Ca-
bedelo, Wilbur Holmes, ele co-
nheceu o processo de produção 
do cimento desde a sua saída 
na mina de calcário até a trans-
formação dos componentes 
químicos que resultam no ci-
mento da marca Campeão, que 
é distribuído em todo o país.

De acordo com o presi-
dente da Lafarge Brasil, Alexis 
Langlois, desde o início da ativi-
dade, em 2010, quando o grupo 
adquiriu a unidade da Votoran-
tim, foram feitos investimentos 
físicos com foco na saúde e na 
segurança dos funcionários, o 
que elevou a capacidade pro-
dutiva em mais de 20%.

O executivo afirmou que a 
segunda fase de expansão pre-
vê um investimento de R$ 24 
milhões para a instalação no 
próximo ano de um novo filtro 
e sistema de transporte que 
acaba com a emissão de poei-
ra. Ele agradeceu ao Governo 
do Estado pelos investimentos 
que fará na estrada que liga a 
fábrica à BR-101 e a PB-008, 
que serão importantes para 
o escoamento da produção e 
a segurança dos motoristas e 
moradores da região. “Esta-
mos investindo bastante na 
emissão de gases e poeira. Es-
tamos investindo na Paraíba 
porque temos o compromisso 
de crescer junto com o Esta-
do”, completou o presidente do 
grupo Lafarge no Brasil.

Durante a visita, o gover-
nador Ricardo Coutinho e a di-
retoria da Lafarge se reuniram 
com os trabalhadores da fábri-

ca. Ricardo falou da importân-
cia dos investimentos da em-
presa na geração de emprego 
e renda e na receita do Estado 
e garantiu que o Estado fará 
as obras de readequação de 
capacidade, restauração e alar-
gamento dos 14 km da PB-044 
(que ligará a BR-101 a PB-008). 
“Este será um investimento de 
cerca de R$ 12 milhões que vai 
preparar a rodovia em CBUQ 
com asfalto resistente ao trân-
sito das carretas de cimento 
e cana e que vai garantir mais 
segurança e agilidade no trans-
porte”, ressaltou.

O governador destacou o 
bom momento econômico im-
pulsionado pelos investimen-
tos de R$ 2 bilhões da iniciativa 
privada que reflete na geração 
de 55 mil postos de trabalho 
nos últimos dois anos e no au-
mento este ano de 19,5% na ar-
recadação de ICMS do Estado.
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Coral Infantil da Funesc 
abre inscrições para novos 
integrantes  
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Rinaldo de Fernandes fala ao jornal A União sobre o livro que analisa canções de 
Chico Buarque e que será lançado na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco 

Inscrições para minicurso 
do Barra Cine Camaratuba 
terminam hoje

Projeto Gira Contos 
incentiva as narrativas 
orais nas comunidades

PÁGINA 7 PÁGINA 8

AUDIOVISUAL LITERATURA

Em homenagem antecipada aos 
70 anos de idade do cantor 
e compositor carioca, que se 
completarão no dia 19 de junho 
de 2014, o escritor mara-
nhense - radicado na Paraíba 
- Rinaldo de Fernandes lançará 
- em âmbito nacional - nesta 

sexta-feira, a partir das 20h40, na 9ª Bienal 
Internacional do Livro de Pernambuco, mais 
uma antologia (a oitava no gênero), intitula-
da Chico Buarque: O Poeta das Mulheres, dos 
Desvalidos e dos Perseguidos - Ensaios sobre a 
mulher, o pobre e a repressão militar nas can-
ções de Chico (LeYa, 405 páginas, R$ 49.90). 
Além da introdução, a obra reúne textos de 
24 ensaístas brasileiros e estrangeiros de 
renome, que analisam as mais significati-
vas letras do artista. “Chico é o artista mais 
importante da cultura brasileira contempo-
rânea, pois é um grande compositor, grande 
romancista e grande dramaturgo e faz tudo 
com muito esmero e qualidade”, disse o au-
tor e organizador do livro, durante entrevis-
ta para o jornal A União. Ele informou que a 
editora começou ontem a distribuição oficial 
para as livrarias de todo o país. E, em João 
Pessoa, a obra deverá ser lançada em O  Sebo 
Cultural, no início do mês de novembro, em 
data ainda por agendar.    

“O livro é uma radiografia de Chico Bu-
arque como compositor”, definiu Rinaldo de 
Fernandes. Nesse sentido, ele - que assina 
o texto da introdução da antologia - con-
vidou ensaístas brasileiros e estrangeiros 
para dissecarem a faceta de compositor do 
artista carioca, autor de inúmeros sucessos, 
a exemplo de ‘Construção’ e ‘Cálice’. À exce-
ção de Luca Bacchini, da Università di Roma 
“La Sapienza”, Charles A. Perrone, da Uni-
versidade da Flórida, e, ainda, do jornalista 
Daniel Piza (já falecido), os convocados são 
todos doutores e pesquisadores vinculados 
a universidades no Brasil: Anazildo Vascon-
celos da Silva, Adélia Bezerra de Meneses, 
Aleilton Fonseca, Cleusa Rios Pinheiro Pas-
sos, Cristhiano Aguiar, Evelina Hoisel, Igor 
Fagundes, Lígia Guimarães Telles, Luciano 
Rosa, Luís Augusto Fischer, Luiz Anto-
nio Mousinho, Luzilá Gonçalves Ferreira, 
Nelson Barros da Costa, Pedro Lyra, Ravel 
Giordano Paz, Regina Dalcastagnè, Sônia L. 
Ramalho de Farias, Sônia Maria van Dijck 
Lima, Sylvia Cyntrão, Tércia Montenegro 
Lemos e Waltencir Alves de Oliveira.

O organizador do livro estimou que 
cerca de 60 canções - contendo as letras 
mais significativas -  foram analisadas pelos 
pesquisadores convidados, mas priorizan-
do três segmentos temáticos: a mulher, os 
desvalidos e a repressão militar. “Os ensaios, 
por solicitação minha, foram feitos em 
linguagem mais acessível ao público não 
especializado, mas sem maiores facilidades e 
com o rigor que o gênero exige. E o resultado 
me pareceu bastante satisfatório”, confessou 
Rinaldo de Fernandes, para quem a obra é 
indicada não apenas aos fãs, mas também 
para os intelectuais, professores, estudantes 
e, enfim, para quem gosta de um grande ar-

FOTOS: Divulgação

tista e, sobretudo, para quem aprecia ensaios 
muito bem escritos. A propósito, ele admitiu 
que divulgar o trabalho desses ensaístas foi 
um dos objetivos do lançamento dessa obra. 

Ao folhear essa coletânea, o leitor 
também estará sendo convidado a fazer um 
passeio pelas músicas e personagens mais 
marcantes do compositor Chico, a exemplo 
da figura feminina em ‘Angélica’ e ‘Benvin-
da’. E, também, deverá se comover - e quem 
sabe até se indignar - e se solidarizar com 
a situação dos desamparados do Brasil nas 
letras de ‘Construção’ e ‘Pedro Pedreiro’. Isso 
porque a poesia buarqueana é analisada com 
esmero acadêmico, associado a um olhar 
encantado, capazes de revelar os bastidores 
de uma obra tão envolvente. 

O próprio Rinaldo de Fernandes foi 
quem idealizou e sugeriu para a editora LeYa 
realizar o lançamento dessa nova - que é a 
segunda - antologia sobre o cantor e com-
positor carioca. A primeira no gênero com 
o mesmo artista ele já havia lançado, como 
organizador, em 2004, intitulada Chico Bu-
arque do Brasil., com o objetivo de comemo-
rar os 60 anos do cantor. “A atual coletânea 
tem uma proposta um tanto diferente da 
anterior, que tratou da ficção, do teatro e de 
um grupo de canções de Chico. Para esta de 
agora convidei um conjunto de ensaístas 
para produzirem textos analisando as mais 
significativas letras do compositor”, disse o 
autor, que, já naquela ocasião, percebeu que 

o trabalho poderia ser desdobrado, o que 
aconteceu com esta obra, que enfatiza a face-
ta de compositor do artista. Mas deixou em 
aberto, ao ser questionado pela reportagem 
de A União se pretende continuar publican-
do outros livros a respeito de Chico.

“Chico Buarque se projetou nacional-
mente como compositor, que é a grande mar-

ca dele no imaginário do brasileiro”, 
admitiu Rinaldo de Fernandes, que, 
com o tempo, chegou à conclusão de 
que o artista se sobressai - pela qua-
lidade e agudeza da obra - em tudo o 
que produz. «É um artista multiface-
tado”, definiu ele, que reside em João 
Pessoa, onde é professor de Literatu-
ra Brasileira na Universidade Federal 
da Paraíba. 

O livro sobre Chico Buarque está 
chegando às livrarias brasileiras, a 
partir de hoje, depois de consumir 
três anos de trabalho do organizador 
para produzir a obra. “Fazer antolo-
gia me dá muito prazer. É um traba-

lho muito sério e responsável, pois é preciso 
muito critério na escolha do tema e para 
convidar pessoas apropriadas para escrever 
sobre o assunto escolhido”, disse Rinaldo de 
Fernandes. No entanto, questionado se tem 
alguma preferência entre as facetas literárias 
que desenvolve, pois também é romancista 
e ficcionista, além de antologista, respondeu 
que busca privilegiar - como um todo - o 
trabalho de autor.

Radiografia musical
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

A obra organizada por
Rinaldo de Fernandes traz 
textos do italiano 
Luca Bacchini e de vários 
pesquisadores brasileiros



UNIÃO  A

Vivências

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de outubro de 2013

A função e o objetivo de uma 
grande obra de arte, as expectati-
vas nelas depositadas e o papel do 
artista não são constantes, variam 
conforme a época e a sociedade. 
Contudo algumas obras se desta-
cam por terem a necessidade de 
falar de algo além da sua própria 
época e oferecerem 
uma inspiração e um 
significado que atra-
vessam os tempos.

Antes da Renas-
cença, o artista era 
considerado basica-
mente um artesão, e 
uma obra-prima era 
um trabalho sub-
metido à sua corpo-
ração profissional 
como prova de que 
ele dominava as ha-
bilidades técnicas necessárias. 
Contudo os grandes mestres da 
Renascença propuseram que o 
artista deveria ser julgado mais 
pelas suas qualidades do que 
por sua perícia manual.

Arte é uma maneira de dizer 
para os outros como você vê as coi-
sas, os fatos, o mundo ou até eles 
mesmos.  Arte é expressão. Arte é 
tudo aquilo que o homem manifes-
ta, toda a sua sensibilidade no belo 

no feio das coisas, da vida da natu-
reza de acordo  com sua escolha e  
seu coração, levado a tela, ao livro, 
ao quadro, a música.

Há vários modos de concei-
tuar a arte, nem todos de acordo 
entre si. Às vezes, até contraditó-
rios.  Mas todos apontam alguma 

tarefa máxima 
de arte: formar 
uma visão do 
mundo , trans-
formar a nature-
za , transformar 
a cultura, inter-
pretar a realida-
de, e expressar 
uma visão do 
mundo.

   No últi-
mo dia vinte 
de setembro o 

governador do Estado Ricar-
do Coutinho nomeou em ato 
publicado no Diário Oficial do 
Estado as nomeações de Gilson 
Renato, Lau Siqueira e Maria 
Ida Steinmuller para exercer o 
cargo de membro do Conselho 
Estadual de Cultura.

Maria Ida Steinmuller é a 
atual presidente do Instituto 
Histórico de Campina Grande 
Casa Elpídio de Almeida, bacha-

rela em Administração pela Fun-
dação Universidade Regional do 
Nordeste, hoje Universidade Es-
tadual da Paraíba. Ao longo dos 
anos exerceu vários cargos de 
relevância no setor empresarial 
e sociocultural de Campina Gran-
de. Liderou a criação e fundação 
da Associação das Secretárias 
de Campina Grande sendo sua 
primeira presidente, vice-presi-
dente da Associação Brasileira 
das Entidades das Secretárias,-
secretária do Conselho Superior 
do Clube Campestre e secretária 
da Fundação Artística Cultural 
Manoel Bandeira (Facma).

Lau Siqueira é o novo pre-
sidente da Fundação Espaço 
Cultural (Funesc),   Gilson Rena-
to   diretor Técnico de A União. 
E, então, é que se vê que houve 
uma peça representada para 
cada um. Para cada um houve 
inflexões de uma espécie, pala-
vra de valor peculiar, intenções 
absolutamente diversas, e, por 
isso mesmo, cada um chegou a 
uma conclusão, que agora vai 
ser discutido um novo projeto e 
implantação  de uma nova polí-
tica voltada aos bens e serviços 
públicos, particularmente no 
setor cultural da Paraíba.

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
LimaSalvador, a capital do trocadilho

Renovação da cultura

Arte é uma 
maneira de dizer 
para os outros 
como você vê as 
coisas, os fatos,  
o mundo ou até 
eles mesmos

Artigo

Rogério Almeida Presidente da Abrajet PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br

Molina Ribeiro Jornalista - molina.ribeiro736@gmail.com

Artigo

Estive no último final de semana em Salvador 
participando da 35a edição do Catavento de Prata, 
o Oscar do Turismo do Brasil, organizado pelo 
jornalista de turismo Carlos Casaes, que informou 
que este seria o último evento nos moldes atuais, 
encerrando assim um ciclo que incluiu a realiza-
ção até em Lisboa deste que integra o calendário 
turístico baiano. Mas, o que mais me chamou a 
atenção em Salvador é o trocadilho que os baia-
nos usam no dia a dia e até nas reuniões mais 
formais.

Durante o jantar em black-tie, um amigo per-
guntou ao garçon, onde ele morava. E a resposta: 
no “Pau Miúdo”. E onde fica o Pau Miúdo?. “Daqui 
do hotel, dobrando ali à direita se toma a ave-
nida paralela, que mais adiante você dá no Pau 
Miúdo...”. Todo mundo achou graça, pois ninguém 
imaginava que um bairro da periferia tivesse um 
nome tão sugestivo.

E aí percebi que Salvador é a capital do 
trocadilho. A qualquer hora, tanto nos restau-
rantes mais finos como o Barbacoa, ao botecos 
da Baixa da Égua, os baianos não importando a 
classe social, cor, religião ou nível de escolarida-
de usam muito o duplo sentido até em nomes de 
ruas e bairros. Aqui existe a Rua do Curuzu no 
bairro Boca do Rio (CEP 40370), e até do Curra-
linho.

Segundo o antropólogo Roberto Albergaria o 
grau de perversão “pornofônica” tem mudado os 
nomes de lugares, ruas e até de pratos da nossa 
culinária. Foi assim que o motorista de táxi, apon-
tou para mim e a minha esposa Yluska, o imenso 
templo da Igreja Universal do Reino de Deus. “ Eis 
a Casa da Moeda, como chamamos aqui na Bahia!, 
o templo da Universal “, disse o taxista.

Para o antropólogo a utilização bem-humora-
da e pornográfica de frases de duplo sentido feita 
pelo baiano é uma forma de transgredir o policia-
mento sobre a linguagem. “A pornofonia baiana 
foi muito perseguida pela Igreja e pelas escolas, 
passando a ser uma forma de resistência popular, 
e é algo típico do Nordeste”, diz Albergaria.

Muitos soteropolitanos tem vergonha na hora 
de falar o nome do próprio bairro em que mora. 
Tem gente que mora na Baixa do Manu, no Alto 
do Peru e até na tradicional Ladeira do Curuzu, 

1000 dias 
com poesia

Enquanto o governador Ricardo Coutinho 
comemorava seus mil dias de governo, nós, poe-
tas paraibanos celebrávamos a permanência da 
poesia em nossas vidas.

Na APL,  no Centro Cultural Joacil de Brito e 
em outros espaços do Centro da cidade, realizava-
se o evento Augusto das Letras, sob a batuta do 
imortal jornalista/cronista/compositor/ator/po-
eta Carlos Aranha. A atriz Suzy Lopes emprestava 
seu corpo e voz a poetas como Augusto dos Anjos 
e Vinicius de Moraes, fazendo-os vivos e presen-
tes nessa grande festa da poesia na Paraíba.

Ao mesmo tempo, Sérgio de Castro Pin-
to, André Ricardo Aguiar, José Rodrigues, esta 
que vos escreve, além de poetas da cidade de 
Bayeux, atendendo ao gentil convite de Maria 
José Paulino, professora de Língua Portuguesa 
da rede pública do Estado e do Município de 
Bayeux, reunidos com estudantes e professores 
da EscolaEstadual Eng.º José D’Ávila Lins, líamos 
e recitávamos poemas de nossa autoria.

O evento faz parte de um projeto da profes-
sora Maria José e traz para a escola pública a po-
esia de poetas paraibanos, eruditos e populares, 
“desde Augusto a cordelistas atuais”. Uma série 
de nomes consta deste projeto, a exemplo de Au-
gusto dos Anjos, Políbio Alves, Sérgio de Castro 
Pinto, Chico César, Zé Ramalho, Ariano Suassuna, 
Francisco Diniz, Luiz Daniel Filho, Osvaldo Silva, 
Chico Lino Filho, André Ricardo Aguiar, Astier 
Basílio, Ariosvaldo Alves, Águia Mendes, Vitória 
Lima, José Rodrigues”.

O objetivo do Projeto é “despertar o gosto 
pela leitura de poemas e o interesse por escrito-
res paraibanos (...)”. Como parte do “cronogra-
ma de atividades” (...) estão previstos um “Chá 
poético, análise de poemas, estudo biográfico, 
entrevistas, recitação de poemas para gravação 
de voz, interação com a comunidade através do 
Facebook, (...) culminando com um Encontro com 
Poetas, (...) onde haverá exposição de livros, con-
versas informais sobre poesia, leitura de poemas.” 
Segundo a professora Maria José Paulino, esse 
evento “será decisivo para nossos estudantes, 
uma vez que propiciará o prazer de interagir com 
personalidades tão ilustres de nossa poesia.”

Para nós poetas, é sempre boa a oportuni-
dade de entrarmos em um contato com jovens 
leitores, ao vivo, tendo a ocasião de trocar ideias, 
ouvir suas inquietações, ambições, inclusive as 
poéticas. O ponto alto desse encontro foi ouvir 
os estudantes recitando suas próprias criações, 
resultado de uma imersão na poesia e na música 
popular que embala seus sonhos. Um trabalho 
como esse tem uma inequívoca repercussão na 
vida dos jovens, que se reconhecem capazes de 
criar e vão, assim, construindo suas próprias 
identidades, além de entrarem em contato com a 
poesia feita por paraibanos, como eles, o que re-
força seu pertencimento a um lugar, uma região, 
no caso, a Paraíba.

Muito importante este trabalho da profes-
sora Maria José e nos colocamos à disposição 
de outras escolas para levarmos a poesia para o 
cotidiano da nossa juventude. Há alguns anos, 
estivemos presente no Colégio Sesquicentenário, 
em João Pessoa e tivemos a emoção de assistir à 
apresentação de jovens estudantes daquela es-
cola que haviam trabalhado com a professora de 
língua portuguesa, o conteúdo do nosso poema 
“Muriçocas do Miramar”. Mais recentemente, par-
ticipamos de evento semelhante na Escola Gentil 
Lins, em Sapé. Sob a coordenação do poeta e pro-
fessor Jairo Cézar, os estudantes daquela escola 
trabalham diferentes aspectos da poesia, vida e 
circunstância que envolve a obra dos poetas con-
vidados. Além de mim, a Gentil Lins, já homena-
geou Bruno Gaudêncio e Lau Siqueira e estão na 
agulha os poetas André Ricardo Aguiar e Amador 
Ribeiro Neto, para os próximos eventos.

Desta forma, a poesia sai das páginas silen-
ciosas dos livros, ganha corpo e voz, materiali-
za-se. Não é mais só a matéria etérea de que são 
feitos os sonhos: passa a habitar a realidade do 
cotidiano da escola e da vida.

rua onde fica a sede do bloco afro Ilê Ayê, e que 
foi tema de música do carnaval baiano.

O dono de um salão de beleza, Alex, fica 
chateado quando as pessoas perguntam: “Alex, 
amanhã você abre que horas?”. E ele responde: 
“Eu não abro nada”.  O que fez me lembrar um 
motorista de ônibus de João Pessoa, que faz a li-
nha Manaíra- Centro da cidade que ficava irritado 
quando alguém perguntava: “Esse ônibus passa 
na Lagoa?”. E ele responde: “Não só passa como 
se afoga com os passageiros todos dentro!....e ain-
da fica boiando com as rodas pra cima!”.

Pergunto ao motorista de táxi qual o bairro 
onde ele mora e me responde que é no antigo 
Beiru e que agora se chama “Tranquedo”. É aí que 
descubro que ele quer dizer Gbeiru, nome de um 
antigo escravo, que fundou um quilombo e  cujo 
bairro, por lei municipal, foi mudado para Tan-
credo Neves.

Muitos baianos tem vergonha também de 
dizer que moram na Curva Grande, uma rua 
curvada que liga a Avenida Centenário ao bairro 
do Garcia. E a gozação aqui é quando se diz que 
a “Mulher da Curva Grande não casa com homem 
do Pau Miúdo”. 

Mas ainda não para por aqui. No bairro Cabu-
la VI, existe a Praça do Pau Mole, tal qual existia 
em João Pessoa, o bar do mesmo nome. E até a 
Ladeira do Quebra Bunda, como em São Luís do 
Maranhão e a Rua do Pau da Bandeira. Parece 
inacreditável mas na Grande Salvador existe a 
localidade do Corre Nu, em Camaçari, ou do Pau 
da Rola, em Simões Filho.

Tudo isso me lembra o que dizia Gilber-
to Freyre “que falar sem-vergonhice é o maior 
prazer dos brasileiros”. E aqui na Bahia já virou 
até livro. Com o título de “Lá Ele (o esparro na 
Bahia), o escritor João Jorge Amado, compilou 
334 “esparros” (como são conhecidos aqui os 
trocadilhos).

Esta semana uma humorista (travesti) de 
Fortaleza veio gravar um programa de humor em 
Salvador e ao passar no Terreiro de Jesus indagou 
a um baiano se ele queria que o cavalo de São 
Jorge lhe cubrisse de graças. A resposta foi impu-
blicável. E a humorista se saiu com: “Sorria você 
está na Bahia !, agora sem trocadilhos.
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SERVIÇO

Em cartaz
Elysium

Alice Braga integra elenco de Elysium, filme estrelado por Matt Damon

Em 2159, o mundo é dividido 
entre dois grupos: o primeiro, 
riquíssimo, mora na estação espa-
cial Elysium, enquanto o segundo, 
pobre, vive na Terra, repleta de 
pessoas e em grande decadên-
cia. Por um lado, a secretária do 
governo Rhodes faz de tudo para 
preservar o estilo de vida luxuoso 
de Elysium, por outro, um pobre 
cidadão da Terra tenta um plano 
ousado para trazer de volta a 
igualdade entre as pessoas.

Foto: Divulgação/triStar Pictures

GIBIARTE

RENDEZ-VOUS (Maria)

Humor 

Val Fonseca

Henrique Magalhães

Inscrições para minicurso de festival de cinema 
em Barra de Camaratuba se encerram hoje

Audiovisual

Os interessados em 
participar do minicurso 
Cinema de Um Homem Só 
- História, possibilidades 
e técnica, ministrado pelo 
cineasta gaúcho Gustavo 
Spolidoro, podem se ins-
crever até hoje em uma 
das 25 vagas oferecidas 
pela organização do Fes-
tival de Cinema Guerrilha 
de Fronteira - Barra Cine 
Camaratuba. Para efeti-
vá-la, é preciso preencher 
um formulário disponível 
no blog do evento (http://
guerrilhadefronteira.blo-
gspot.com.br) e depois 
enviar seu currículo para 
o endereço sagicine@
gmail.com para partici-
par do processo de sele-
ção. A inscrição é gratuita. 

A oficina acontece no 
próximo dia 12 de outubro, 
das 9h às 12 e das 14 às 
17h, dentro da programa-
ção do festival, que entra 
em sua segunda edição, que 
acontece entre os dias 11 e 
13 de outubro, na praia de 
Barra de Camaratuba, mu-
nicípio de Mataraca, Litoral 
Norte da Paraíba, fronteira 
com o Rio Grande do Nor-
te. O mestre em Comuni-
cação Social pela PUC/RS, 
Gustavo Spolidoro, levará 
sua experiência enquanto 
professor de Cinema, ati-
vidade que exerce há sete 
anos, e diretor para o mi-
nicurso, que pretende mos-
trar as possibilidades de 
criação e produção de ci-
nema com poucos recursos.

Mídias em destaque

Allysson Teotônio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.com

Vem realizando curtas 
e longas metragens desde 
1998, tendo recebido mais 
de 70 prêmios e participa-
do de festivais como Ber-
lim, Rotterdam e Sundan-
ce. Dirigiu os longas Ainda 
Orangotangos (2007), Gi-
gante - como o Inter Con-
quistou o Mundo (2007) 
e Morro do Céu (2009), 
além de atuar como produ-
tor executivo no filme Cão 
sem Dono (2007), longa de 
Beto Brant e Renato Ciasca.

Festival
O Barra CINE Camara-

tuba será uma mostra com-
petitiva com 10 filmes de 
curta-metragem produzi-
dos nos Estados da Paraíba 
e do Rio Grande do Norte. 
As atividades acontecem 

em quatro locais: na quadra 
de Barra de Camaratuba, na 
ONG SOS Caranguejo Uçá, 
na Escola Municipal de En-
sino Fundamental Antônio 
Madeiro da Costa e no Co-
queiral. Na programação, 
exibições de filmes, perfor-
mances musicais e discote-
cagem, oficinas de cinema, 
encontro com realizadores 
e passeios ecológicos. A 
programação de filmes do 
festival inclui a exibição 
dos curtas-metragens da 
mostra competitiva, sen-
do cinco do Rio Grande do 
Norte e cinco da Paraíba. 

Do Estado vizinho, es-
tão Estrondo, de Ygor Feli-
pe, O Jogo, de Ricardo Félix, 
O Vendedor do Paraíso, de 
Cássio Hazin e Suerda Mo-
rais, A Viuvez da Carpideira, 

de Anderson Reis, e Canto 
Canções de Amor e Carrego 
Aço, de Bárbara Baracho. 
Representando a Paraíba, 
estão De Lua, de Marcélia 
Cartaxo, A Queima, de Die-
go Benevides, Sophia, de 
Kennel Rógis, Lex Talionis, 
de João Paulo Palitot, e Eter-
na Mágoa, de Tony Neto.

A novidade este ano é a 
programação musical, que 
leva atrações de cada um 
dos estados. Estão marca-
dos os shows com o cantor 
e percussionista paraibano 
Escurinho, no dia 11, e da 
banda de natalense Du-
Souto e União Raiz Brasil, 
no dia 12. Após cada show, 
DJs assumem a animação 
da festa. No encerramento 
do festival, quem toca é o 
DJ paraibano Chico Correa.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de outubro de 2013

Realizadores e admiradores de cinema se reúnem este ano em Barra de Camaratuba

Mercado estrangulado

O Brasil é expert em criar leis e, ao mesmo tempo, 
campeão em descumprimento daquilo que ele mesmo 
cria. Tem lei pra tudo. Algumas, inclusive, são considera-
das “avançadas” para os padrões internacionais, como por 
exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma re-
ferência positiva para outros países. Mas que, na prática, é 
diariamente descumprido, recheado de artigos que estão 
apenas no papel.

No campo empresarial, nosso país também é pródigo 
em criar leis. Algumas, inclusive, que atrapalham o desen-
volvimento e o crescimento de mercados. Muitas leis que, 
na prática, contribuem para frear a geração de mais em-
pregos, que acabam afastando investimentos e criando um 
clima de insegurança em vários segmentos da economia.

A mais nova pérola legislativa surgiu para o mercado 
publicitário, como mais um entrave, mais uma dificulda-
de, mais um empecilho para um segmento que já tem en-
frentado inúmeros desafios. O cenário é de redução da re-
muneração das agências de publicidade, que obriga essas 
empresas a reduzirem, por exemplo, o quadro de pessoal.   

O legislativo brasileiro agora tem mais uma propos-
ta que regulamenta licitações de agências de publicidade. 
Achando pouco, mais uma. Embora esse segmento já te-
nha duas leis que regulamentam a contratação de agências 
pelo poder público. Uma é a lei das licitações, a 8.666/93, 
e a outra é uma específica para licitação de agências de 
publicidade, a 12.232/2010. 

Essa nova proposta proíbe a participação de agências 
em licitações públicas quando estas tiverem participado 
da campanha eleitoral que elegeu chefes do Poder Execu-
tivo.Exemplo: se a agência X fez a campanha vencedora do 
candidato X para prefeito, esta agência não pode disputar 
a licitação da prefeitura que agora é comandada pelo can-
didato vencedor. 

A proposta foi aprovada pela Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.E ain-
da precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania e pelo Plenário. A única mudança 
em relação ao projeto original é a possibilidade das agên-
cias concorrerem nos processos realizados por meio de 
pregão eletrônico.Uma modalidade pouco ou quase nunca 
utilizada para contratação de agências. Afinal, publicidade 
não é produto, é serviço.

O que a nova proposta quer é garantir a imparciali-
dade na contração das agências por meio de um processo 
transparente e sem direcionamento de vencedores. Mas, 
na prática, essa proposta apenas restringe a participação 
de agências em licitações, não garantindo  necessariamen-
te mais ou menos imparcialidade no processo. 

AS BEM-ARMADAS (The Heat, EUA, 2013). 
Gênero: Comédia. Duração: 117 min. Clas-
sificação: 14 anos. Direção: Paul Feig, com 
Sandra Bullock, Melissa McCarthy,  Demian 
Bichir. Ashburn é uma agente especial do 
FBI extremamente competente, apesar de 
ser mal vista pelos colegas de trabalho 
por ser arrogante e antipática. De olho em 
uma promoção no trabalho, ela pede ao seu 
chefe que a encarregue da investigação 
de um poderoso traficante de drogas em 
Boston, cuja identidade é desconhecida. 
Entretanto, logo ao chegar Ashburn decide 
interrogar um pequeno traficante preso por 
Mullins, uma desbocada policial local que 
não aceita ordens de ninguém. Não demora 
muito para que as duas batam de frente, 
mas elas precisam encontrar um meio de 
trabalhar juntas. Manaíra 3: 13h30, 16h, 
18h45 e 21h15. Tambiá 4: 13h50, 16h, 
18h10 e 20h20.

AVIÕES (Planes, EUA, 2013). Gênero: Anima-
ção. Duração: 94 min. Classificação: Livre. 
Direção: Klay Hall, com Dane Cook, Priyanka 
Chopra, Julia Louis-Dreyfus. Dusty é um 
avião que trabalha pulverizando plantações. 
Seu grande sonho é participar de corridas 
internacionais, ao lado de alguns dos mais 
famosos competidores, mas seu medo de 
altura e a própria composição da carroceria 
impedem que esta vontade se torne realida-
de. Sabendo do sonho do amigo, Chug busca 
a ajuda de Skipper , um reservado avião 
que, devido a um acidente no passado, não 
consegue mais voar. Após muita insistência, 
Skipper aceita ser o mentor de Dusty nesta 
empreitada. CinEspaço 3/3D: 14h, 16h e 18h. 
Manaíra 8: 12h50, 15h e 17h15 Tambiá 
1: 14h20, 16h20 e 18h20. Tambiá 6/3D: 
14h15, 16h15, 18h15 e 20h15.

BOA SORTE, MEU AMOR (BRA, 2012). Gênero: 
Drama.  Duração: 95 min. Classificação: 14 
anos Direção: Daniel Aragão, com Vinicius 
Zinn, Christiana Ubach, Maeve Jinkings. 
Recife, Pernambuco. Dirceu tem 30 anos e 
vem de uma família aristocrata do sertão 
nordestino. Ele trabalha em uma empresa 
de demolição, ajudando nas diversas 
transformações que a cidade tem passado 
nos últimos anos. Ao encontrar Maria, uma 
estudante de música com alma de artista, 
ele passa a sentir a urgência por mudanças 
em sua própria vida. CinEspaço 1: 18h30.

CINE HOLLIÚDY (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 91 min. Classificação: 12 anos. Dire-
ção: Halder Gomes, com Edmilson Filho, Miriam 

Feeland, Roberto Bomtempo. Interior do Ceará, 
década de 1970. A popularização da TV permitiu 
que os habitantes da cidade desfrutassem de um 
bem até então desconhecido. Porém, o televisor  
afastou as pessoas dos cinemas. É aí que Francis-
gleydisson entra em ação. Ele é o proprietário do 
Cine Holiúdy, um pequeno cinema da cidade que 
terá a difícil missão de se manter vivo como opção 
de entretenimento. CinEspaço 1: 20h20. Manaíra 
1: 13h45, 16h15, 18h30 e 20h40.

ELYSIUM (EUA, 2013). Gênero: Ação. Duração: 
109 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Neill Blomkamp, com Matt Damon, Jodie 
Foster, Wagner Moura, Alice Braga. Em 2159, 
o mundo é dividido entre dois grupos: o pri-
meiro, riquíssimo, mora na estação espacial 
Elysium, enquanto o segundo, pobre, vive 
na Terra, repleta de pessoas e em grande 
decadência. Por um lado, a secretária do 
governo Rhodes faz de tudo para preservar o 
estilo de vida luxuoso de Elysium, por outro, 
um pobre cidadão da Terra tenta um plano 
ousado para trazer de volta a igualdade 
entre as pessoas. CinEspaço 2: 14h40, 17h, 
19h20 e 21h40. Manaíra 5: 14h, 16h30, 
19h e 21h30. Tambiá 5: 14h20, 16h30, 
18h40 e 20h50. 

FAMÍLIA DO BAGULHO (We’re the Millers).  
Gênero: Comédia. Duração: 111 min. Classi-
ficação: 14 anos. Direção: Rawson Marshall 
Thurber, com Jennifer Aniston, Jason 
Sudeikis, Will Poulter. Após ser roubado, o 
traficante de meia tigela David Clark é obri-
gado por seu chefe, Brad Gurdlinger, a viajar 
até o México para fechar uma negociação 
envolvendo um grande carregamento de 
maconha. Para tanto David precisa formar 
uma família de mentira e com isso convida a 
stripper Rose O’Reilly para ser sua falsa es-
posa. A delinquente Casey e o virgem Kenny 
logo entram no plano e juntos eles formam 
os Miller, que aparentemente estariam 
fazendo uma pacata viagem rumo ao México 
a bordo do trailer da família. Entretanto, ao 
longo do caminho os antigos hábitos voltam 
à tona e nem tudo sai como o planejado. 
CinEspaço 4: 14h20, 16h40, 19h e 21h30. 
Manaíra 4: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h50. 
Tambiá 2: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30.

INVOCAÇÃO DO MAL (The Conjuring, EUA, 
2013). Gênero: Terror. Duração: 110 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: James Wan, 
com Vera Farmiga, Patrick Wilson. Harrisvil-
le, Estados Unidos. Com sua família cada 
mais mais apavorada devido a fenômenos 
sobrenaturais que a atormentam, Roger 

Perron resolve chamar dois demonolo-
gistas mundialmente conhecidos, Ed e 
Lorraine. O que eles não imaginavam era 
ter que enfrentar uma entidade demoníaca 
poderosa, que demonstra ser a maior ame-
aça às suas carreiras. Manaíra 2: 13h15, 
15h45, 18h15 e 20h50. Tambiá 2: 14h10, 
16h20, 18h30 e 20h40.

O CASAMENTO DO ANO (The Big Wedding, 
EUA, 2013). Gênero: Comédia. Duração: 
89 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Justin Zackham, com Robert De Niro, 
Katherine Heigl, Diane Keaton. Missy e 
Alejandro se conhecem desde pequenos 
e estão prestes a se casar. Al, como é 
chamado pelos mais íntimos é adotado 
e fica feliz com a notícia de que sua mãe 
biológica irá ao seu casamento. Mas tem 
um problema... Ela é muito religiosa e não 
acredita no divórcio. Com isso, o jovem 
pede para seus pais adotivos, divorciados 
há anos, para fingirem que vivem juntos e 
felizes. CinEspaço 3: 20h e 22h. Manaíra 8: 
19h30 e 21h40.

R.I.P.D. - AGENTES DO ALÉM (R.I.P.D., EUA, 
2013). Gênero: Ação. Duração: 96 min. 
Classificação:  12 anos. Direção: Robert 
Schwentke, com Jeff Bridges, Ryan Rey-
nolds, Kevin Bacon. Nick Walker é um 
policial que morreu recentemente. Para sua 
surpresa, sua alma foi enviada para o De-
partamento Descanse em Paz, uma espécie 
de agência que trabalha às escondidas na 
Terra. Devido à sua experiência, Nick logo 
é enviado de volta à Terra para trabalhar 
ao lado do veterano Roy Pulsipher. Juntos, 
eles precisam encontrar o assassino de 
Nick. Manaíra 7/3D: 13h, 15h15, 17h30, 
19h45 e 22h. Tambiá 6/3D :  14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45.

TESE SOBRE UM HOMICÍDIO (Tesis Sobre Un 
Homicidio, ARG, 2013). Gênero: Drama. 
Duração: 108 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Hernán Goldfrid, com 
Ricardo Darín, Alberto Ammann, Arturo 
Puig. Roberto Bermudez é um especia-
lista em Direito Criminal que foi chamado 
para  ajudar a solucionar o assassinato 
de uma jovem diante da universidade 
em que dá aulas.  Com o tempo, ele 
passa a desconfiar que seu melhor 
aluno, Gonzalo, seja o responsável pelo 
crime. Decidido a descobrir a verdade, 
ele inicia uma investigação particular 
para encontrar o assassino. CinEspaço 
1: 14h10, 16h20 e 22h.
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Projeto Gira Contos valoriza as narrativas orais nas comunidades de Aldeia Forte 
e Caiana dos Crioulos produzindo livros com histórias locais e um documentário

Foto: Divulgação

Foto: Walter Rafael

O Coral Infantil da Funesc é vinculado à Orquestra Sinfônica da Paraíba

Equipe do Projeto Gira Contos durante a gravação do documentário sobre as oficinas ministradas nas comunidades

Incentivo à produção

Com a proposta de 
incentivar a cultura 
de narrativa oral, a 
atriz e arte educado-
ra Fernanda Ferreira 
idealizou o projeto 
Gira Contos na comu-
nidade quilombola 

Caiana dos Crioulos, no município 
de Alagoa Grande, e na comunidade 
indígena potiguara de Aldeia Forte, na 
Baía da Traição. Hoje, a primeira etapa 
do projeto, que consistiu em oficinas 
de confecção de livros e sessões com 
contação de histórias junto às crianças 
das comunidades, foi finalizada. As 
aulas aconteceram durante os meses 
de agosto e setembro, duas vezes por 
semana, tanto em Caiana dos Crioulos 
quanto em Aldeia Forte. 

Fernanda Ferreira ministrou as 
oficinas com a assessoria pedagógica 
de dois professores locais: Severina do 
Carmo, com especialidade em cultura 
indígena, em Aldeia Forte; e Waldeci 
Ferreira, com especialidade em cultura 
afro-brasileira, em Caiana dos Criou-
los. Financiado pelo Fundo de Incen-
tivo à Cultura, Lei Augusto dos Anjos, 
a ideia do projeto é valorizar a escrita 
da tradição quilombola por meio dos 
livros confeccionados pelos alunos. 
Além disso, uma equipe acompanhou 
a execução da oficina com o intuito 
de produzir um documentário sobre 
o projeto, intitulado de Histórias do 
Gira Conto, com direção e fotografia de 
Leandro Cunha. 

Os livros produzidos por cada 
criança abrangem, não apenas as len-
das e causos contados pelos seus avós 

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

por meio da cultura da contação de 
histórias, mas principalmente a memó-
ria local captados tanto pelo registro 
escrito quanto pelo documentário, 
material que será passado para as ou-
tras gerações. “Já venho desenvolvendo 
meu trabalho como atriz com conta-
ção de história, conheci essas duas 
comunidades e resolvi fazer o projeto, 
trabalhando com uma educação ampla 
e incluindo temáticas como a diversi-

dade de gêneros e o fortalecimento da 
cultura. Queremos valorizar as histó-
rias dos mais velhos, a cultura local, a 
oralidade”, explicou Fernanda Ferreira 
em entrevista ao jornal A União. 

A segunda e última etapa do pro-
jeto consiste na realização, em novem-
bro, de uma mostra itinerante com 
todo o resultado das oficinas, tanto 
fotográfico quanto literário. Esse ma-
terial será exposto nas comunidades 

de Aldeia Forte e Caiana dos Crioulos, 
e ainda em João Pessoa, na Biblioteca 
Augusto dos Anjos. O evento contará 
também com a exibição do documen-
tário Histórias do Gira Conto. Com 
a mostra, o trabalho promovido nas 
comunidades será divulgado, incenti-
vando de forma educativa a valorização 
da cultura da narrativa oral brasileira e 
afirmando a diversidade étnica e regio-
nal da produção literária paraibana. 

 

A banda Anonimato se apresenta hoje, às 19h, na 
Estação Cabo Branco, na programação do 4o com Rock. 
o show será no terraço da torre Mirante e tem entrada 
gratuita.

A inspiração para o som, segundo o líder, Emanuel, 
parte de Led Zeppelin, Megadeth, Iron Maiden, Systemof 
a Down e Rage Againstthe Machine. Mas o que fica bem 
perceptível é a mistura de guitarras pesadas calibradas 
pelo sotaque nordestino: “temos um estilo gringo, mas 
com sotaque bem nordestino, nada de chiado”, resume.

Seguindo a linha do seu CD independente Mundo 
obscuro (2010), o show desta quarta terá um repertório 
pleno de composições autorais, a exemplo de ‘No quar-
to’, ‘Sem limites’, ‘Anonimato’, ‘Surfista de alma’, ‘Enig-
ma’, ‘tocha humana e algumas inéditas, como ‘Fábrica de 
horrores’ e ‘Primeira dimensão’, que estarão no próximo 
disco da banda, intitulado Vidas.

A banda Anonimato começou em 2006 e participou 
de festivais e eventos dentro e fora da Paraíba, como 
o tendencies Rock Festival (to), Faça Arte, Não Faça 
Guerra (RN), Praça do Rock (Cajazeiras), Circuito das 
Praças e Som das Seis (João Pessoa), Split Sonoro (Re-
cife), Rock até os ossos (Fortaleza), entre outros. 

Banda Anonimato 
se apresenta hoje na 
Estação Cabo Branco

Coral Infantil da Funesc abre dez vagas 
para crianças entre oito e doze anos

O Coral Infantil da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) está oferecendo dez 
vagas para crianças entre 8 e 
12 anos que queiram se inscre-
ver no Coral Sinfônico Infantil. 
Os interessados devem efetuar 
a inscrição no auditório Jimmy 
Queiroga, localizado na Fun-
dação de Apoio ao Deficiente 
(Funad), nos dias de ensaio do 
grupo, às terças e sextas-feiras, 
das 18h às 20h, levando uma 
foto 3x4 e o registro de nasci-
mento da criança.

O coro, que tem a regên-
cia do maestro João Alberto 
Gurgel, é ligado à Orquestra 
Sinfônica da Paraíba. Com a 
reforma do Espaço Cultural, 
os ensaios estão ocorrendo 
no auditório da Funad, loca-
lizada no Bairro dos Estados. 
O projeto tem como objetivo 
principal levar o canto coral 
à juventude paraibana, com 
um repertório diversificado. O 
Coral Sinfônico Infantil tem no 

currículo participações em gran-
des eventos e concertos realiza-
dos pela Funesc ou que recebem 
apoio da Fundação. 

A ideia é exercitar a prática 
do canto de uma maneira mais 
completa, interagindo com o 

corpo, a voz, a música, a interpre-
tação e a emoção, com o objetivo 
de estimular a criatividade, afe-
tividade, raciocínio, socialização 
e autoestima das crianças, além 
de ampliar e enriquecer o leque 
cultural delas. 
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João Pessoa teve uma das maiores evoluções do país

João Pessoa foi o município, en-
tre os cem maiores do país, que teve 
a maior evolução na coleta de esgoto. 
Entre 2010 e 2011, o índice da cidade 
melhorou 21,44%, saindo de 45,05 e 
indo para 66,49. A cidade é a 52° no 
ranking do Avanço em Saneamento 
Básico, que analisou o nível, a me-
lhora e a eficiência na cobertura do 
serviço. Em todo o país, os números 
tiveram uma melhoria modesta e in-
suficiente no período pesquisado.

Segundo a Cagepa (Companhia 
de Água e Esgoto da Paraíba), no 
Estado, o percentual de atendimen-
to com abastecimento de água para 
a população urbana em 2012 foi de 
95,77%, enquanto o atendimento 
com esgotamento sanitário foi de 
apenas 28,64%.

O estudo do Instituto Trata Bra-
sil foi feito com dados dos anos de 
2010 e 2011, com base no Sistema 
Nacional de Informação sobre Sanea-
mento (SNIS). Na época do estudo, 
a capital paraibana tinha 733.155 
habitantes, dos quais 90,99% eram 
atendidos por sistema de água tra-
tada, com nota de atendimento 0,91, 
quando a maior obtida poderia ser 
1. Neste mesmo período, 66,49% ti-
nham acesso à coleta de esgoto, nú-
mero 21,44% maior que no ano an-
terior. A nota para este quesito foi de 
1,66, quando a mais alta poderia ser 
de 2,5. A menor nota neste quesito foi 
da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de 
Janeiro, com apenas 0,01.

A relação entre esgoto tratado 
e água consumida ficou em 55,78%, 
com nota de 1,47, quando o máximo 
poderia ser 2,5. O investimento na 
cidade, segundo o estudo, foi de R$ 
17,12 milhões em um ano, quando 
a arrecadação no mesmo período 

foi de R$ 155,81 milhões, totalizan-
do 11% de investimento em relação 
à arrecadação. E por isso os investi-
mentos na cidade receberam a nota 
de 0,15, quando a máxima seria 1.

Na opinião do presidente execu-
tivo do Instituto Trata Brasil, Édison 
Carlos, João Pessoa obteve uma im-
portante melhora no ranking. “A po-
sição, no meio da tabela, mostra que 
ainda há grandes desafios a serem 
vencidos para que a capital paraiba-
na chegue aos níveis das melhores 
cidades de São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná”, analisa.

Ele afirma que, pelo acompa-
nhamento que o Trata Brasil faz das 
obras de esgoto do PAC, João Pessoa 
ainda possui um grande número de 
obras com baixo índice de execução, 
algumas delas paralisadas. “O avan-
ço destas obras certamente trariam 
melhoria no atendimento e, conse-
quentemente, melhores condições 
de saúde à população, praias mais 
limpas e mais turistas, melhor valor 
para os imóveis, entre outros ganhos 
trazidos pela infraestrutura de sa-
neamento”, afirma.

No período estudado foram 
realizadas 8.521 novas ligações. Em 
2011, ainda faltavam 28.860 ligações 
na capital. As novas ligações para es-
goto foram 4.610 e ainda faltavam 
naquele período 47.534.

O indicador de perdas totais 
mostrou que, em João Pessoa, 40% do 
consumo na verdade é desperdício e 
por isso a nota, que poderia ir até 1, 
ficou em 0,37. No entanto, esse índice 
ainda é melhor que em 2010, quando 
o desperdício era de 40,98%. A tarifa 
média cobrada para os consumidores 
de João Pessoa foi de R$ 2,62. A maior 
cobrança por metro quadrado foi na 
cidade de Canoas, no Rio Grande do 
Sul, R$ 4,63, e a menor foi em Belém, 
Pará, com o custo de R$ 0,80.
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Outubro Rosa: João Pessoa 
oferece atividades educativas 
e preventivas

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

De acordo com dados 
da Cagepa, o percentual de 
atendimento com esgota-
mento sanitário da popula-
ção urbana do Estado  é de 
aproximadamente 28,64% e 
o de abastecimento de água 
é de 95,77%. O órgão infor-
mou ainda que esses indi-
cadores sofreram melhorias 
quando comparados com os 
dados de 2010. Em dezem-
bro de 2010 o atendimento 
da Cagepa era de 25,30% da 
população urbana do Estado. 
Em dezembro de 2012, esse 
percentual foi para 28,64 %. 
Em relação ao abastecimento 
de água, em 2010 o percen-
tual atendido era de 90,66% 
da população urbana do Esta-
do, pulando para 95,77% em 
2012. “É importante salientar 
que existem sistemas tanto de 
abastecimento de água como 
de coleta de esgotos sanitá-
rios operados por algumas 
Prefeituras Municipais, além 
dos da Cagepa”, observou a 
assessoria do órgão, em nota. 

Obras, projetos e estudos 
estão em execução, em fase de 
licitação ou em fase de prospec-
ção de recursos, pela Cagepa 
para melhorar substancialmen-
te os sistemas de abastecimen-
to de água e esgotamento 
sanitário em todo o Estado da 
Paraíba. Com recursos do PAC 
I, PAC II, FGTS, próprios, Funa-
sa e do próprio Governo  do 

Estado, foram investidos em 
obras executadas entre 2011 
e 2013 R$ 165.601.989,03 para 
abastecimento de água. No 
mesmo período foi investido 
R$ 45.119.318,90 no esgota-
mento sanitário. Já as obras 
em execução entre 2013 e 
2015 receberão investimen-
tos de R$ 194.120.125,05 para 
abastecimento de água e R$ 
153.316.248,83 para sanea-
mento báciso. Já para projetos 
em licitação ou contratação, o 
investimento no abastecimento 
de água é de R$ 188.776.939,40 
e para esgotamento sanitário 
R$ 84.540.916,94.

Isso significa que os in-
vestimentos em abastecimen-
to de água são da ordem 
de R$ 548.499.653,48, e em 
saneamento básico de R$ 
282.976.529,67. Além disso, há 
os projetos que estão em fase 
de obtenção de recursos, que 
somados para abastecimento 
de água e saneamento básico 
totalizam R$ 804.557.345,33. 
Algumas das obras são: abas-
tecimento de água da Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
construção de adutoras, im-
plantação de sistema de esgo-
tamento sanitário em pelo me-
nos 39 cidades. O saneamento 
básico engloba abastecimento 
de água, esgotamento sanitá-
rio, coleta e disposição final 
de resíduos sólidos e sistema 
de drenagem pluvial.

Atendimento da Cagepa
A evolução do saneamento bá-

sico no Brasil é considerada lenta e 
compromete a meta de universali-
zar o saneamento até 2030. Sobre 
água tratada, em geral, os números 
de 2011 mostram uma evolução 
nos serviços prestados à popula-
ção, comparados a 2010. Em 2011, 
o atendimento com água tratada 
nas 100 maiores cidades teve cres-
cimento de 0,9 atingindo 92,2% da 
população. Número bem superior 
ao atendimento na média do país 
(82,4%). 

Já coleta de esgoto nestas cida-
des chegou a 61,40% da população 
contra 48,1% no país, um crescimen-
to de 2,3 pontos percentuais de 2010 
para 2011. Quarenta e sete das cida-
des, no entanto, têm índices abaixo 
de 60%, o que torna muito difícil al-
cançarem a universalização até 2030, 
a se manter este ritmo de crescimen-
to. O volume de esgotos tratados au-
mentou em 2,2, chegando a 38,5% 
nas 100 cidades; índice muito similar 
aos 37,5% de tratamento de esgotos 
no país. É o serviço mais distante da 
universalização no saneamento. 

Segundo o presidente execu-
tivo do Instituto Trata Brasil, Édi-
son Carlos, o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (PLANSAB), 
do Ministério das Cidades, prevê 
a necessidade de investimento de 
R$ 302 bilhões somente para uni-
versalização da água e esgotos até 
2033. “Significa que teríamos que 
estar investindo na ordem de R$ 
15 bilhões a R$ 16 bilhões por ano, 
mas não conseguimos vencer a bar-
reira dos R$ 8,9 bilhões em 2010 e 
em 2011 caiu para R$ 8,4 bilhões. 

Esse ranking comprova as dificul-
dades e, a se manter esse ritmo de 
avanços, o país não terá a univer-
salização antes de 2040”, declara. 
Édison Carlos afirma que existem 
gargalos que impedem um avanço 
mais rápido do sistema de sanea-
mento básico no Brasil. “A começar 
pelos 20 anos (décadas de 80 e 90) 
em que o setor de saneamento ficou 
sem recursos federais, principal-
mente para esgotamento sanitário. 
Isso fez com que se perdesse gran-
de parte da capacidade das cidades 
e empresas de fazer bons projetos”.

Segundo ele, há também uma 
grande burocracia dos agentes fi-
nanceiros, Ministério das Cidades e 
das Controladorias em Brasília para 
que os recursos cheguem às obras. 
“No plano local, destacam-se o des-
preparo de grande parte das pre-
feituras e a falta de prioridade das 
licenças ambientais para obras de 
saneamento. Há também uma gran-
de ineficiência no setor, que convive 
com perdas financeiras com a água 
da ordem de 40% em média no país, 
o que retira do setor recursos im-
portantes para a expansão dos ser-
viços”, declarou Édison Carlos.

Para concretizar o plano de uni-
versalização até 2030, segundo ele, 
seria necessário resolver esses garga-
los. Além disso, é importante mobili-
zar o cidadão para que ele reivindique 
avanços mais concretos aos prefeitos 
e vereadores. “O nível de cobrança 
do brasileiro para saneamento ainda 
é inexpressivo e muitas autoridades 
se sentem à vontade para deixar este 
tema para depois”. Outra iniciativa 
importante, segundo o presidente do 

Trata Brasil, seria os prefeitos traba-
lharem em conjunto com outros mu-
nicípios da mesma bacia hidrográfica, 
ganhando escala e sinergia nas obras. 
A média de perdas financeiras com 
a água para os 100 municípios foi de 
40,08%, pior do que a média do país 
(38%). Apenas quatro cidades apre-
sentaram perdas menores que 15%, 
22 delas tiveram índices entre 15 e 
30%. Significa que 74% das cidades 
apresentaram perdas maiores que 
30%, sendo que 14 delas com perdas 
acima de 60%. 

 Em 2011 foram feitas 530.515 
novas ligações de água e 723.098 de 
esgotos nas 100 cidades. Com relação 
à água, 23 cidades universalizaram os 
serviços.

Para Édison Carlos, existe des-
caso público com as perdas em 
grandes cidades, principalmente do 
Norte e do Nordeste. As demais re-
giões não estão em situação melhor, 
segundo ele, mas possuem ações de 
combate mais visíveis. “As perdas fi-
nanceiras com a água e mesmo com 
a energia elétrica drenam os já pou-
cos recursos do setor para expan-
dir as redes de água e esgotos. Os 
custos de tratamento da água con-
tinuam subindo e em contrapartida 
as perdas fazem com que muitas 
empresas fiquem no ‘vermelho’, im-
pedindo sua capacidade de tomar 
empréstimos e investimentos”. 

O estudo mostra que as maio-
res cidades vêm avançando nos 
serviços do saneamento básico, 
principalmente quanto ao atendi-
mento em água tratada. Os avanços, 
no entanto, são muito menores nos 
serviços de coleta.  

No país, obra lenta compromete meta
Obras de saneamento no Brasil enfrentam grande burocracia de agentes financeiros, ministério e controladorias 

FOTO: Divulgação
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Programa Acolher divulga beneficiados
dia internacional do idoso

Governo vai repassar 
R$ 2 milhões para 35 entida-
des que cuidam de idosos

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Pessoa Ido-
sa, que foi celebrado ontem, o 
Governo do Estado lançou on-
tem uma programação espe-
cial que terá seguimento por 
todo o mês. Hoje, será a vez 
da divulgação dos nomes das 
Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (Ilpis) que 
foram contempladas com o 
Projeto Acolher, que repassará 
R$ 2 milhões com o objetivo 
de propiciar melhor condição 
de vida aos idosos acolhidos 
pelas Ilpis. Durante todo o 
mês de outubro, ainda, acon-
tecerão atividades lúdicas 
nos Centros Sociais Urbanos 
(CSUs) de todo o Estado.  

Com o “Programa Aco-
lher - Não é só pela idade. É 
por mais dignidade”, mais de 
1400 idosos serão beneficia-
dos das 35 Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis) 
existentes na Paraíba. O in-
vestimento é de R$ 2 milhões, 
com recursos do Orçamento 
Geral do Estado. “Todo esse 
dinheiro será investido em 
pequenas reformas, como 
na construção de banheiros 
adaptados, equipamentos 
como máquinas de lavar, e um 
conjunto de ações para melho-
rar a qualidade de vida desses 
idosos que muitas vezes vi-
vem totalmente abandonados 
pela família”, disse a secretária 
de Desenvolvimento Humano 
Aparecida Ramos. Além disso, 
o Governo do Estado oferece, 
ainda, outras ações para pes-

soas com 60 anos ou mais - o 
Estado conta com 16 Centros 
sociais Urbanos (CSUs) onde 
são oferecidas atividades 
Sociais, dinâmicas, oficinas, 
pintura e palestras. Um dos 
Centros, inclusive, oferece 
até mesmo aulas de dança do 
ventre. “Nós temos grupos nas 
terças e nas quintas-feiras nos 
quais os idosos realizam ati-
vidades físicas, participam do 
coral, do grupo de dança e de 
um curso de pintura em teci-
do. Estamos sempre buscando 
novas parcerias”, afirma o di-
retor do CSU do Rangel, Moca 
Medeiros. 

No local, durante o lança-
mento do mês em comemora-
ção à pessoa idosa, foram ofe-
recidos, ainda, alguns serviços 
de saúde. De acordo com o 
professor Francisco Félix Filho, 
da Faculdade Santa Emília de 
Rodat, que coordenou a ofer-
ta de serviços, 40 acadêmicos 
do curso de Enfermagem par-
ticiparam da ação, voltada à 
promoção do envelhecimento 
saudável. “Estamos fazendo a 
verificação arterial, glicemia 
capilar, pesando os idosos, 
fazendo a medição da altura, 
como também estamos dando 
orientações acerca do câncer 
de mama e divulgando a im-
portância do conhecimento do 
Estatuto do Idoso”, disse o pro-
fessor.

E os idosos que lá estavam 
não escondiam a felicidade 
que sentiam em estar sendo 
tão valorizados. “Lá, tem gente 
que faz bordado, faz tricô. Eu 
não faço por conta da minha 
vista, mas o resto está tudo 
bem. Acabei de medir a pres-
são e está que nem a de uma 
menina. Estou pronta para ir 
passear” diz a dona de casa 
Severina Verônica da Silva,  de 

Fisioterapia é tema 
de palestra em JP

Fundac prorroga 
prazo de seletivo

Pec da Música é 
adiada para o dia 15

País terá semana de 
ciência e tecnologia 

Um dos maiores especialistas 
no Brasil no tratamento das patologias 
da coluna vertebral, com contribuição 
para o desenvolvimento da Fisiotera-
pia Esportiva no país, esteve em João 
Pessoa para palestra voltada a profis-
sionais da área. O evento ocorreu on-
tem à noite no Hotel Xênius. Trata-se 
do fisioterapeuta Helder Montenegro 
autor do programa de tratamento – 
Reconstrução Músculo Articular da 
Coluna Vertebral.  A palestra de Mon-
tenegro, cujo tema foi ‘Fisioterapia 
com Sucesso’, abordou a administra-
ção e empreendedorismo na área. Na 
ocasião, os profissionais conheceram 
a história de um fisioterapeuta que 
conquistou o Brasil, Portugal e está 
em negociação para entrar com seu 
programa de tratamento de fisiotera-
pia nos EUA. No evento, ele falou como 
venceu a barreira do preconceito por 
ser nordestino, como superou a falta 
de dinheiro para os seus projetos, as 
burocracias dos financiamentos, as 
desconfianças dos médicos e dos pró-
prios colegas com o seu programa de 
tratamento para coluna vertebral. 

O prazo para análise curricular 
do Processo Seletivo Simplificado 
para servidores temporários do novo 
Centro Socioeducativo (CSE), da Fun-
dação de Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente “Alice de Almeida” 
(Fundac), foi prorrogado pela comis-
são organizadora e examinadora. O 
comunicado de prorrogação por mais 
dez dias, para análise curricular dos 
inscritos, foi publicado na edição de 
ontem do Diário Oficial do Estado, 
nas páginas 12 e 13. As inscrições 
para o Processo Seletivo Simplificado 
aconteceram nos dias 23, 24 e 25 de 
setembro. 

Brasília - Por decisão dos lí-
deres partidários da Câmara e do 
Senado, o Congresso adiou para o dia 
15 de outubro a sessão solene de pro-
mulgação da proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que concede isen-
ção tributária a CDs e DVDs, a chamada 
de PEC da Música. O ato que validaria 
a matéria estava previsto para ocorrer 
ontem. A expectativa é que alguns 
dos artistas que acompanharam a 
tramitação da proposta retornem a 
Brasília para participar da cerimô-
nia, marcada para as 11h30. A PEC 
foi aprovada definitivamente no Sena-
do na semana passada sob aplausos 
de cantores e compositores. Para os 
defensores da proposta, a medida vai 
baratear o processo de produção das 
mídias, beneficiando principalmente 
os artistas independentes que têm 
menos recursos.

Mais de 200 instituições e 200 
cidades já confirmaram a participação 
na 10ª Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia (SNCT). O evento será 
realizado entre os dias 21 e 27 de 
outubro e vai oferecer quase duas mil 
atividades para os visitantes. Como 
acontece a cada ano, as ações são 
promovidas em torno de uma temá-
tica de importância social. A edição 
2013 abordará “Ciência, saúde e es-
porte”. O tema está em sintonia com 
os grandes eventos esportivos rea-
lizados ou previstos para acontecer 
no Brasil, como a Copa do Mundo e os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Na 
avaliação do ministro Marco Antonio 
Raupp, a abordagem se torna ainda 
mais relevante num momento em que 
o país está no centro das atenções do 
esporte mundial.

A Paraíba vai participar mais 
uma vez do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para pes-
soas privadas de liberdade. Nesta 
semana, o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária (Seap), deverá 
firmar o termo de compromisso 
com o Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep) para aplicação do exame 
nas unidades prisionais que aderi-
rem ao processo.

A gerente de Ressocialização 
da Seap, Ziza Maia, informou que 
na próxima semana uma equipe 
da Secretaria visitará as 18 uni-
dades prisionais para informar 
sobre a realização do Enem para 
as pessoas privadas de liberdade, 
bem como as cadeias públicas com 
reeducandos aptos a participarem 
do exame.

Ela adiantou que, no ano 
passado, 16 unidades prisionais 
da Paraíba participaram do Enem 
para pessoas privadas de liber-
dade, com 261 inscritos. E a esti-
mativa é superar os números de 
2012, já que a cada ano cresce o 
número de inscritos no exame. 
Em 2011, apenas 62 reeducandos 
se inscreveram. Ziza Maia expli-
cou que o Enem específico para 
as pessoas privadas de liberdade é 

diferenciado, tendo em vista que 
as provas podem ser feitas por 
quem ainda não concluiu o Ensino 
Médio. No entanto, se exige um 
grau mínimo de instrução – Ensi-
no Fundamental – para que o ree-
ducando possa ter entendimento 
da prova. No caso de aprovação, 
ele obtém a certificação do Ensino 
Médio. 

Segundo ela, o único proble-
ma para efetivar as inscrições dos 
apenados é a falta de documenta-
ção, uma vez que o exame exige 
CPF ativo e RG. “No ano passado, 
o número de inscrições não foi 
maior por causa disso, mas a Se-
cretaria está tentando sanar esse 
déficit providenciando a docu-
mentação dos reeducandos”, co-
mentou.

inscrições
O termo de compromisso dos 

órgãos de administração prisio-
nal e socioeducativa com o Inep 
deve ser feito pela internet até 
as 23h59 de 25 de outubro. Ao 
fazer a adesão, os estabelecimen-
tos devem indicar um responsável 
pedagógico, a quem caberá pro-
videnciar a inscrição dos partici-
pantes. Este ano, as inscrições do 
Enem para privados de liberdade 
devem ser realizadas entre às 10 
horas de 7 outubro e às 23h59 de 
5 de novembro. Este ano, o Enem 
para pessoas privadas de liberda-
de e jovens sob medida socioedu-

cativa será realizado nos dias 3 e 
4 de dezembro. No primeiro dia, 
serão aplicadas provas de Ciências 
Humanas e suas Tecnologias e de 
Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias, com duração de 4 horas 
e 30 minutos. No segundo dia, as 
de linguagens, códigos e suas tec-
nologias, Redação e Matemática, 
com duração de 5 horas e 30 mi-
nutos.

arrecadação de livros 
A Secretaria de Administra-

ção Penitenciária (Seap), por meio 
da Gerência de Ressocialização, 
continua realizando a Campanha 
‘Cidadania é Leitura, Ressocializa-
ção é Educação’, que visa formar 
um acervo de obras literárias e in-
centivar a leitura dentro das uni-
dades prisionais, inclusive com a 
remissão de pena. 

 A gerente de Ressocializa-
ção da Seap, Ziza Maia, informou 
que já foi doada uma boa quanti-
dade de livros, no entanto, muitas 
pessoas não entenderam o intuito 
da campanha e fizeram doações 
de livros didáticos. 

“Nós pedimos que sejam doa-
dos livros científicos, romances e 
de literatura para que possamos 
incentivar a leitura nos presídios”, 
solicitou. Os livros que não serão 
usados para este fim serão desti-
nados para o projeto de artesa-
nato. Ziza Maia ressaltou que o 
incentivo da leitura nos presídios 

também servirá para remissão da 
pena dos detentos, uma vez que a 
Seap já apresentou projeto à Cor-
regedoria Geral do Estado com 
esta finalidade, a exemplo do que 
acontece nos presídios federais.

 Ela explicou que o deten-
to que quiser participar do proje-
to terá 26 dias para fazer a leitura 
de um livro. Depois do prazo, ele 
deverá apresentar uma resenha 
do que foi lido e uma exposição 
verbal para uma comissão de pro-
fessores. Caso receba uma nota 
acima de 6, o resultado será en-
caminhado para a Comarca, a fim 
de que o juiz conceda quatro dias 
de remissão da pena. Os livros ar-
recadados serão distribuídos de 
forma proporcional à população 
carcerária de cada unidade, sob a 
coordenação da Gerência de Res-
socialização da Seap.

Apenados farão as provas do Enem
ressocialiZaÇÃo

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Pontos de coletas

- Gerência de Ressocialização da Seap, 
localizada no Centro Administrativo Estadual. 
(João Pessoa)
- Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler 
Cantalice (João Pessoa)
- Penitenciária Jurista Angello Amorim – 
Monte Santo – Campina Grande
- Penitenciária Feminina (Patos)
- Cadeia Pública de Sousa
- Cadeia Pública de Guarabira
* Nos demais municípios, as doações podem 
ser realizadas nas cadeias públicas.

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

74 anos. Ela, que frequenta o 
Centro Social Urbano (CSU) do 
Geisel, conta, ainda, que costu-
ma participar das viagens re-
alizadas pelo Centro. “Já fui a 
várias praias, pro Recife, e mês 
passado a gente foi para o Ingá. 
É muito legal, mesmo”, afirma, 
sorridente.

Cidade Madura 
Além disso, o primeiro 

condomínio para idosos do 
Brasil denominado “Cidade 
Madura” está, atualmente, sen-
do construído em João Pessoa, 
no conjunto Cidade Verde. O 
condomínio foi inteiramente 
projetado com as necessidades 
específicas da terceira idade e 
terá posto de saúde, pista de 

caminhada e área para ativi-
dades recreativas e lúdicas. O 
local será equipado com pra-
ça, horta comunitária, centro 
de vivência, pista de caminha-
da, posto médico (com con-
sultório médico, consultório 
odontológico e sala de curati-
vos), estacionamento, redário, 
guarita e administração. Com 
40 unidades, todas elas terão 
adaptações necessárias a pes-
soas idosas ou com alguma 
necessidade especial.  Com re-
cursos próprios do Governo do 
Estado, o Condomínio Cidade 
Madura tem investimento de 
R$ 4,4 milhões e irá possuir 40 
unidades. Os critérios para es-
colha dos contemplados ainda 
vão ser definidos entre a Secre-

taria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano e a Companhia 
Estadual de Habitação Popular 
(Cehap), antes do término das 
obras. As casas serão cedidas 
na modalidade locação social 
para pessoas idosas.

centros sociais 

Na Paraíba, existem 16 CSUs, nos muni-
cípios de Patos, Sousa, Santa Rita, Sapé, 
Guarabira, Itabaiana, Areia, Esperança, 
Cajazeiras, Catolé do Rocha, João Pessoa 
(4) e Campina Grande (2). Durante 
todo o mês de outubro, eles estarão 
realizando atividades específicas em 
comemoração ao Dia Internacional da 
Pessoa Idosa. As atividades são abertas 
ao público em geral.

Dezenas de idosos participaram ontem de atividades lúdicas em um dos Centros Sociais de João Pessoa

Foto: Evandro Pereira
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Capital oferece atividades educativas e preventivas

Outubro Rosa
O Governo do Estado, por meio da 

Secretaria da Saúde, iniciou na manhã 
de ontem a programação alusiva ao 
“Outubro Rosa” que tem com principal 
objetivo a realização de ações educati-
vas e preventivas contra os cânceres de 
mama e colo de útero. A programação  
começou  na Maternidade Frei Damião 
numa iniciativa do Grupo de Trabalho 
Humanizado  (GTH) da  unidade saúde 
em parceria com a ONG Amigos do Pei-
to e tem como tema: “Não Perca a Inti-
midade com a Prevenção do Câncer de 
Mama e Colo de Útero”.

Durante toda a manhã, houve o 
acolhimento de funcionários, visitantes 
e pacientes internadas que receberam 
folderes explicativos sobre as doenças, 
além do “Laço Rosa”, que simboliza a 
campanha. A programação teve conti-
nuidade às 9h30 com a celebração de 
uma missa em ação de graças e  logo em 
seguida houve um lanche coletivo.

A vice-presidente da ONG Amigos 
do Peito, Marie Malzac, explicou que a 
programação vai se estender por todo 
o mês de outubro com palestras e ou-
tras atividades educativas e preventivas. 
Hoje à tarde, a partir das 14h acontece-
rá uma palestra no auditório da Mater-
nidade Frei Damião, sobre o câncer de 
colo de útero. No dia 4, às 10h no mes-
mo local, a palestra será sobre o câncer 
de mama.

Dados 
Marie Malzac explicou que de acor-

do com o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA),  a  estimativa para este ano   é 
para 640 novos casos de câncer  de 
mama na Paraíba e 250 em João Pessoa.  
Com relação ao câncer de colo de útero 
a estimativa é de 320 novos casos no Es-
tado e 80 na capital.   Dados da Gerência 
Operacional de Resposta Rápida da Se-
cretaria de Estado da Saúde aponta que  
no período de 2008 a 2012 , foram regis-
trados 987 óbitos na Paraíba enquanto o 
câncer de colo de útero foi responsável 
por  450 mortes.

De acordo com a enfermeira Cris-
tiane Arcella, que coordena o Grupo de 
Trabalho Humanizado (GTH) da Mater-
nidade Frei Damião, a programação  na 
unidade de saúde  se estende até o dia 
25, quando  a maternidade estará aniver-
sariando. Durante todo esse período acon-

tecerá um ciclo de palestras e várias ou-
tras ações voltadas para a prevenção  do 
câncer de mama e colo de útero.  Como 
parte da programação cultural no dia 8, 
a  partir das 18h, acontecerá o “ Forrosa”,  
no Shopping Time, no bairro do Bessa. 
A festa é para arrecadar fundos para a 
ONG Amigos do Peito.

 A funcionária  Graciere  Estolano, 
44 anos, que trabalha no setor de apoio 
da Maternidade Frei Damião participou 
da campanha. Ela recebeu o laço cor 
rosa e o material informativo sobre o 
câncer de mama e de colo de útero. “ É 
muito importante a prevenção e eu acho 
que a gente deve se cuidar mais fazendo 
a mamografia e  o exame citológico”, des-
tacou. A mesma opinião de Graciere Es-
tolano tem a colega dela, Zilda Carneiro, 
50 anos. “O conselho que eu dou é que 
as mulheres a partir dos 40 anos procu-
rem um mastologista para fazer a ma-
mografia como também o ginecologista 
para fazer o  exame citológico”, orientou.

Niedja Patrícia, 26 anos, fez uma 
curetagem e veio à Maternidade Frei 
Damião fazer uma avaliação médica do 
procedimento. Apesar da pouca idade, 
ela disse que já começou a se prevenir 
fazendo o citológico periodicamente e 
antes mesmo de completar os 40 anos, 
vai fazer a mamografia. Grávida do quar-
to filho,  Suzana Trajano do Nascimento, 
23 anos,   recebeu o material informati-
vo e o laço das mãos da enfermeira Cris-
tiane Arcella e prometeu que a partir de 
agora vai se cuidar mais.

Além da programação da Materni-
dade Frei Damião,  a Secretaria de Esta-
do da Saúde  está encaminhando ofício 
às todas as Gerências Regionais de Saú-
de solicitando a adesão dos municípios 
à campanha para que os gestores tam-
bém desenvolvam ações educativas e 
preventivas em alusão ao tema.

Prevenção 
A mamografia é a segunda maior 

arma de combate ao câncer de mama, 
sendo a primeira a informar. Existem 
várias maneiras de se cuidar e o auto- 
exame não é a única. Com a mamografia 
e possível se reduzir em 20% as chances 
de desenvolver a doença e garantir 98% 
de chance de cura, caso a doença se de-
senvolva.

O câncer de colo de útero 
é responsável por alta taxa de 
mortalidade entre as mulheres. 
É o segundo tipo que mais mata 
mulheres na Paraíba, fican-
do atrás apenas do câncer de 
mama. O diagnóstico precoce é 
fundamental para elevar a taxa 
de sobrevida.

O exame papanicolau é o 
mais indicado para o diagnós-
tico do câncer do colo uterino, 
que deve ser realizado anual-
mente a partir do início da vida 
sexual. De acordo com o Institu-
to Nacional do Câncer (Inca), o 
papiloma vírus humano (HPV) 
pode ter relação com os casos 
de câncer de útero. São mais 
de 200 tipos diferentes de HPV, 
classificados como tendo baixo 
risco de câncer e alto risco. So-
mente os de alto risco estão re-
lacionados a tumores malignos.

O HPV é capaz de provocar 
lesões de pele ou mucosa. Na 
maior parte dos casos, as lesões 
têm crescimento limitado e ha-
bitualmente regridem esponta-
neamente.

O câncer de mama é um tu-
mor maligno que se desenvolve 
na mama como consequência 
de alterações genéticas em al-
gum conjunto de células da 
mama, que passam a se dividir 
descontroladamente. Ocorre o 
crescimento anormal das célu-
las mamárias, tanto do ducto 
mamário quanto dos glóbulos 
mamários. O câncer da mama é 
o tipo de câncer que mais aco-
mete as mulheres em todo o 
mundo, sendo 1,38 milhão de 
novos casos e 458 mil mortes 
pela doença por ano, de acordo 
com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS). A proporção de 

câncer de mama em homens e 
mulheres é de 1:100 - ou seja, 
para cada 100 mulheres com 
câncer de mama, um homem 
terá a doença. No Brasil, o Mi-
nistério da Saúde estima 52.680 
casos novos em um ano, com 
um risco estimado de 52 casos a 
cada 100 mil mulheres. Segun-
do dados da Sociedade Brasi-
leira de Mastologia, cerca de 
uma a cada 12 mulheres terão 
um tumor nas mamas até os 90 
anos de idade.

Serviços
Na Paraíba, existe um total 

de quatro serviços cadastrados 
como credenciados para o aten-
dimento às Neoplasias: Centro 
de Alta complexidade; Funda-
ção Assistência da Paraíba, em 
Campina Grande; e o Hospital 
Napoleão Laureano, em João 
Pessoa. E como referência para 
tratamento das leucemias o 
Hospital São Vicente de Paula, 
em João Pessoa, e o Hospital 
Universitário Alcides Carneiro, 
em Campina Grande.

No dia 25 de maio deste 
ano,  o  município de Catolé do 
Rocha ganhou o primeiro ser-
viço público de mamografia. O 
governador Ricardo Coutinho 
e o prefeito Leomar Maia inau-
guraram o setor de mamogra-
fia nas dependências do Centro 
de Saúde municipal, o qual vai 
possibilitar a realização de exa-
mes em mulheres de 10 municí-
pios da região.

O investimento para a ins-
talação do mamógrafo foi de 
R$ 191 mil, sendo R$ 160 mil por 
parte da Prefeitura de Catolé e 
R$ 31 mil do Governo do Estado 
na instalação do equipamento 

necessário para o funcionamen-
to.  O mamógrafo foi adquirido 
por meio de uma pactuação en-
tre a prefeitura de Pombal, de 
Catolé do Rocha e da Secreta-
ria de Estado da Saúde, no va-
lor de R$ 125 mil. O secretário 
de Saúde do Estado, Waldson 
Dias de Souza, destacou que o 
mamógrafo instalado em Cato-
lé do Rocha  está referenciando  
os municípios de Belém do Bre-
jo do Cruz, Bom Sucesso, Brejo 
do Cruz, Brejo dos Santos, Je-
ricó, Mato Grosso, Riacho dos 
Cavalos, São Bento e São José 
do Brejo do Cruz. “A detecção 
precoce do câncer de mama, 
por meio do exame diagnóstico 
por imagem, é a chave do trata-
mento bem-sucedido do câncer 
de mama”, afirmou.

A primeira iniciativa vista 
no Brasil em relação ao Outu-
bro Rosa foi a iluminação em 
rosa do monumento Mausoléu 
do Soldado Constitucionalista 
(mais conhecido como o Obe-
lisco do Ibirapuera), situado 
em São Paulo-SP.  No dia 02 de 
outubro de 2002 quando foi 
comemorado os 70 Anos do 
Encerramento da Revolução, o 
monumento ficou iluminado 
de rosa “num período efême-
ro”, como relembra o secretário 
da Sociedade Veteranos de 32 - 
MMDC, o coronel PM (reforma-
do) Mário Fonseca Ventura.

Cânceres de útero e de mama

A Polícia Militar da Paraíba 
prorrogou até amanhã o perío-
do de inscrições para os interes-
sados em concorrer a uma das 
30 vagas do Curso de Formação 
de Oficiais (CFO). 

 A prorrogação foi publi-
cada na edição de ontem do 
Diário Oficial do Estado. Antes 
as inscrições seriam encerradas 
na segunda-feira. Os candida-
tos devem realizar a inscrição 
no portal da PM (www.pm.pb.
gov.br) até às 9h da quinta-fei-
ra. O prazo de pagamento da 
taxa de inscrição de R$ 70 não 
foi prorrogado, continua sendo 
até a próxima segunda-feria. 
A inscrição pode ser paga nas 
agências do Banco do Brasil e 
serve para custear as despesas 
com a preparação, organização 
e realização dos exames com-
plementares que são de respon-
sabilidade da PM, com exceção 
dos laboratoriais, que são de 
responsabilidade dos candida-
tos.  A comissão de divulgação 
do concurso informou que a 

inscrição na Polícia Militar só 
pode ser feita pelos candidatos 
já inscritos no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Após a 
prova intelectual, os candidatos 
habilitados se submetem a exa-
mes psicológicos, de saúde e de 
aptidão física. Este ano a Polícia 
Militar passou a adotar o Enem 
como a fase intelectual, que será 
realizada nos dias 26 e 27 deste 
mês. Porém, o cálculo das mé-
dias dos candidatos ao CFO será 
feito pela Fundação de Apoio à 
Pesquisa e Extensão da Paraíba 
(Funape). Todos os resultados 
das etapas serão divulgados 
através do site da PM.

O ingresso no curso se dará 
na graduação de praça especial. 
Ao término, o concluinte será 
declarado aspirante a Oficial PM. 
Após o estágio probatório, de 
no mínimo seis meses, o policial 
militar será promovido ao posto 
de 2º tenente. Durante todo o 
curso, ele terá direito a uma bol-
sa, que varia de R$ 1.419,35, no 
1º ano de formação.

PM prorroga inscrições 
do curso até amanhã

FORMAÇÃO DE OFICIAIS

O Palácio da Redenção, sede do 
Poder Executivo da Paraíba, ganhou no-
vos tons em sua fachada, na manhã de 
ontem. O prédio histórico ganhou ilumi-
nação cor-de-rosa e laços da mesma cor, 
símbolos da campanha de prevenção 
ao câncer de mama ‘Outubro Rosa’, pro-
movida pela ONG Amigos do Peito, com 
o apoio do Governo do Estado. O Palá-
cio foi o primeiro dos diversos prédios 
públicos que vão integrar a campanha, 
neste mês, fruto da parceria entre a ONG 
e as Secretarias de Estado da Saúde, da 
Mulher e Diversidade Humana e da Co-
municação Institucional.

A ONG, com o apoio do Governo do 
Estado, vai produzir camisetas, faixas 
e peças publicitárias sobre o tema da 
campanha, que será disseminado tam-
bém pelas redes sociais. Panfletos so-
bre câncer de mama e outros materiais 
informativos serão distribuídos com a 
população.

De acordo com a secretária de Esta-
do da Comunicação Institucional, Estela 
Bezerra, o Governo do Estado participa 
da campanha por entender a importân-
cia da mobilização social e o diagnóstico 
precoce do câncer de mama. “Por isso, 
temos buscado garantir a assistência 
digna e eficiente. Por esse motivo, ire-
mos abrir o Hospital de Oncologia em 
Patos. Implantamos o mamógrafo em 
Guarabira, Patos e Catolé do Rocha. Exa-

Palácio exibe iluminação especial
ONG AMIGOS DO PEITO

mes fundamentais na detecção do cân-
cer de mama na faixa etária de maior in-
cidência da doença”, explica a secretária.

De acordo com Charlene de Oliveira 
Pereira, psicóloga sanitarista da Linha de 
Cuidado Saúde da Mulher, da Secretaria 
de Estado da Saúde, o evento, de alcance 
mundial, pretende sensibilizar e alertar a 
população sobre a importância da detec-
ção precoce do câncer de mama. “A ação 
de iluminar de rosa monumentos, pré-
dios públicos, pontes e teatros assumiu 
importante papel na campanha, pois se 
tornou uma leitura visual, compreendida 

em qualquer lugar no mundo”, explica. 
Em 1997, entidades das cidades de Yuba 
e Lodi, nos Estados Unidos, começaram 
efetivamente a comemorar e fomentar 
ações voltadas à prevenção do câncer de 
mama, denominando essa mobilização 
de ‘Outubro Rosa’. A primeira iniciativa 
no Brasil foi a iluminação do monumento 
Mausoléu do Soldado Constitucionalista 
(mais conhecido como o Obelisco do Ibi-
rapuera), situado em São Paulo (SP). No 
dia 2 de outubro de 2002, quando foram 
comemorados os 70 anos do encerra-
mento da revolução.

FOTO: Divulgação

Prédio histórico se integrou à campanha de prevenção ao câncer de mama

Informações: 

l Facebook: facebook.com/SaudePB
l Twitter:  @sesgovpb
l Instagram: sesgovpb 
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Aureny e João Albuquerque, Dirce Carvalho, Dirce Sales, Arthur e Da Paz Gonçalves com o neto

Engenheiro Delmiro Maia 
Filho, desembargador Júlio 
Paulo Neto, executivos 
Álvaro Dantas Wanderley e 
Marta Ribeiro, sras. Fátima 
Modesto, Heloisa Dias, 
Melissa Azevedo Terceiro 
Neto e Selma Guimarães, 
professoras Eliane Soares 
Silva e Alda Lúcia Pimentel 
Castro Pinto, empresário 
Alexandre Dias.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Casar-se significa 
duplicar as suas 
obrigações e reduzir a 
metade dos seus direitos”

“O fardo do casamento 
é tão pesado que são 
precisos dois para carregá-lo, 
e, por vezes, três”

ARTHUR SCHOPENHAUER CLARA LUCE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A marca gaúcha de calçados 
e acessórios Carrano participou 
do Keri Feinstein’s Style Longe, na 
última semana em Hollywood, cau-
sando sensação às celebridades que 
passaram pelo Emmy Awards, maior 
prêmio da TV americana.
  Os famosos Aigail Ochse (CSI), 
Evan Handler (Californication), Lana 
Parilla (Once Upon a Time), Laura 
Prepon (That ‘70s Show) e Brian 
White (The Shield) são fãs e usam 
a marca brasileira.

Zum ZumZum
   A equipe Shri Yoga Devi vai ministrar a partir de março do próximo ano 
o primeiro curso de Formação em Yoga da Paraíba, a ser realizado na cidade de 
Campina Grande. Maiores informações através do  shri.yoga.devi@gmail.com.

   O Boticário aproveita as comemorações pelo Dia da Secretária (30 
de setembro) e do Professor(15 de outubro) para lançar sugestivos estojos 
para presentes, como o “Cuide-se Bem de Frutas Vermelhas e Avelãs” para 
as mulheres e “Estojo Men Creme para Barbear” para homens.

Turismo
A ANTARES 

Comunicação assina 
novos anúncios da 
campanha “Paraíba, 
muito mais do que sol 
e mar”, encomendada 
pela PBTur para divul-
gação das nossas po-
tencialidades turísti-
cas com foco nos 
aeroportos argentinos 
e shoppings de Buenos 
Aires. Os trabalhos 
foram assinados por 
Aurélio Araújo, Gusta-
vo Pozzobon, Máximo 
Serpa e Larissa Muniz.

FOTO: Dalva Rocha

Presenças bacanas de Tereza e João Vaz na Bella Casa Recepções

   Tomam posse hoje no Conselho Estadual de Cultura os novos membros 
Lau Siqueira, presidente da Funesc, Gilson Renato, diretor técnico de A União, 
e Maria Ida Steinmullher, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande 
Casa Elpídio de Almeida. A solenidade será na Fundação Casa José Américo.

FOTO: Dalva Rocha

Equipe da AMEM: Hosana Matos, Lucinete, Eulina Ramalho, Helena Almeida, Irene Vita, Solange Ribei-
ro Coutinho, Goretti Zenaide, Janeide Kumamoto, Irene Ribeiro, Lourdinha Henriques e Ivete Esteves

Guilherme e Socorro Mota, Selma e Michael Smith na Bella Casa Recepções

FOTO: Dalva Rocha

Casas de Longa Permanência
DENTRO das comemorações pelo Dia do Idoso, 

transcorrido ontem, o governador Ricardo Coutinho e 
a secretária do Desenvolvimento Humano, Cida Ramos, 
apresentam hoje as propostas selecionadas para serem 
contempladas com o Projeto Acolher.

O Governo do Estado vai disponibilizar mais de 
2 milhões para instituições de Longa Permanência na 
Paraíba, para atender suas necessidades mais urgentes, 
como por exemplo equipamentos.

A solenidade será às 9h no Lar da Providência.

FOTO: Dalva Rocha

Mesa animada na Feijoada da AMEM: Manuel e Lúcia Padilha, Vivian Margarete, Nídia Azevedo, Roberta 
Aquino, Roziane e Leconte Coelho, Maria do Carmo e Lídia Assis

A CAPITAL paraibana 
vai sediar entre os dias 1 e 
7 de dezembro, o Festival 
Internacional de Música 
Clássica de João Pessoa.

O evento, com apoio 
do BNDES e promovido 
pela prefeitura, vai reunir 
grandes nomes da música 
clássica de todo o mundo.

Música clássica

   Um grupo de arquitetos e decoradores curtem esta semana as 
maravilhas arquitetônicas da Turquia. Eles foram os premiados do Circuito 
AD da Paraíba que tem como presidente Eduardo Cabral e como vice, Roberto 
Honorato.

Feijoada solidária
COMO ACONTECE todos os anos, a AMEM pro-

moveu sua tradicional Feijoada da Solidariedade na 
Bella Casa Recepções, com o apoio fundamental da 
empresária Ignez Cunha. 

Além dos participantes, contribuíram para o evento  
o Sonho Doce, Maria Helena Moura, Vaninha da Fábrica 
de Bolos, Blu´nelle, Bazaart, Espaço A, Kinkas Galeto, 
Carlos Galvão, Chico Ferreira e Essenciali. A música da 
melhor qualidade ficou por conta do tecladista Tarcísio 
Marques, acompanhado do saxofonista Gomes.

Na ocasião, foram colocados à venda paninhos de 
mesa e cozinha feitos por Hosana Matos e também o 
livro “Crônicas do Bem-Querer II”, do estimado Evaldo 
Gonçalves, e quem não teve a oportunidade de adquirí-lo 
os exemplares estão à venda na AMEM.

A renda do evento, tiradas as despesas, foi de R$ 
6.780,94 que vai ajudar a entidade a liquidar algumas 
despesas, a exemplo da Cagepa que é uma das suas 
grandes dificuldades mensais. 

De Cabral a Collor
SERÁ LANÇADO nesta sexta-feira no Sebo Cul-

tural, em João Pessoa, o livro “De Cabral a Collor: o 
povo brasileiro e suas manifestações”, da escritora 
e professora Ivonete Coriolano Guedes.

A obra faz uma avaliação dos movimentos so-
ciais no Brasil desde a resistência indígena e negra 
nos períodos Colonial e Imperial, aos caras pintadas 
do governo Collor.

O SEBRAE Paraí-
ba está convocando 
novos profissionais 
que vão integrar o seu 
quadro funcional a par-
tir de novembro deste 
ano. São os candidatos 
aprovados no processo 
seletivo para 34 vagas 
que deverão compare-
cer ao Centro de Edu-
cação Empreendedora 
do Sebrae no próximo 
dia 11. Eles vão atuar 
nas cidades de Guara-
bira, Monteiro, Patos, 
João Pessoa, Pombal, 
Sousa, Cajazeiras e 
Araruna.

Selecionados



Mais de 100 brinquedos 
e outros produtos infantis fo-
ram apreendidos pela Opera-
ção Dia da Criança deflagrada 
desde setembro pelo Institu-
to de Metrologia e Qualidade 
Industrial da Paraíba (Imeq/
PB). Os brinquedos foram 
apreendidos por não terem 
o selo de qualidade do Inme-
tro, não especificarem a faixa 
etária e não apresentarem 
instruções em português. A 
fiscalização do Imeq conti-
nuará sendo realizada até o 
dia 11 de outubro, véspera 
do Dia da Criança, nas princi-
pais cidades da Paraíba.

Os brinquedos mais 
apreendidos são os Made in 
China, porque são, em sua 
maioria, contrabandeados, 
não passam por inspeção e ge-
ralmente contém produtos tó-
xicos em sua composição. Nos 
estabelecimentos em que os 
produtos são apreendidos, os 
proprietários são notificados 
e têm dez dias para apresentar 
a origem do brinquedo, bem 
como as notas fiscais. Nestes 
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Hospital de Traumatologia 
e Ortopedia da Paraíba 
inicia atendimento
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Mais de 100 produtos 
foram apreendidos durante 
fiscalização feita pelo órgão

Imeq apreende brinquedos
OPeraçãO dia das crianças

casos os distribuidores tam-
bém são notificados.

Fiscalização
Hoje, a equipe de fiscais 

do IMEQ começa a fiscalização 
a partir das 8h, nas principais 
lojas de João Pessoa e Campina 
Grande. Segundo o agente téc-
nico de qualidade do Imeq João 
Pessoa, André Albuquerque, os 
pais devem observar três dicas 
importantes no momento da 
compra de brinquedos. 

A primeira dica é referen-
te à faixa etária identificada 
na embalagem do produto; a 
segunda é verificar o selo do 
Inmetro, o que comprova a 
qualidade do brinquedo e a 
terceira dica, que é mais uma 

orientação do Imeq aos pais 
ou qualquer pessoa que for 
comprar brinquedos para pre-
sentear, é no sentido de evitar 
produtos que sejam perigosos 
à saúde, à segurança e à vida 
das crianças.

Uma outra dica importan-
te do Imeq é para que os pais 
observem se os brinquedos 
têm o selo de segurança do 
Instituto Nacional de Metrolo-
gia (Inmetro); se estão com o 
certificado de Organização de 
Creditação de Produto (OCP) 
e se apresentam a etiqueta 
de faixa etária. A operação es-
pecial de fiscalização deverá 
ocorrer também nas cidades 
de Patos, Sousa, Guarabira e 
Cajazeiras, entre outras. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

O órgão também orienta os consumidores que 
antes de comprar, verifiquem se o estabelecimento 
é regular, observem a existência do selo do Inmetro 
e analisem a faixa etária do brinquedo para evitar 
acidentes.

Segundo André Albuquerque, os consumido-
res devem ser os maiores fiscais na compra de brin-
quedos para seus filhos ou afilhados. “No ato da 
compra, eles devem prestar atenção na origem do 
brinquedo e principalmente, se ele tem o selo do 
Inmetro”, alertou Albuquerque.

Dicas na hora da compra

Os brinquedos foram apreendidos por não apresentarem selo de qualidade do Inmetro e a faixa etária

Foto: Marcos Russo
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Hospital de Traumatologia e 
Ortopedia inicia atendimento

O Hospital de Trau-
matologia e Ortopedia da 
Paraíba (Htop), em João 
Pessoa, começou a receber 
os pacientes do Hospital 
Estadual de Emergência 
e Trauma Senador Hum-
berto Lucena. Cerca de 20 
pacientes estão nas novas 
instalações, inauguradas 
no último dia 26 de setem-
bro pelo governador Ricar-
do Coutinho. A unidade é 
a primeira do Estado com 
perfil exclusivo de suporte 
e retaguarda a outro hospi-
tal de maior complexidade.

De acordo com o dire-
tor técnico do Hospital de 
Trauma, Edvan Benevides, 
o HTop tem o objetivo de 
melhorar o fluxo de entra-
da de pacientes na emer-
gência, UTI e enfermarias 
do Hospital de Trauma, 
uma vez que servirá como 
retaguarda para os casos 
registrados na unidade 
de saúde. “A proposta é 
oferecer atendimento ex-
clusivo aos pacientes que 
dão entrada na urgência e 
emergência do Hospital de 
Trauma. Os pacientes con-
tinuarão sendo atendidos 
normalmente no Trauma, 
e quando necessitarem de 
cirurgias eletivas [que pre-
cisam esperar por algum 
material específico para 
realização do procedimen-
to] serão encaminhados à 
nova unidade”, relatou.

Benevides explicou 
ainda que o novo hospi-
tal vai disponibilizar oito 
consultórios para aten-
dimento de usuários que 
foram submetidos aos 
procedimentos cirúrgicos, 
em ambas as instituições, 
e nas diversas especiali-
dades. “Todos os retornos 
serão realizados no HTop, 

A expectativa é que sejam 
realizadas 250 cirurgias 
eletivas por mês

visto que preparamos uma 
estrutura com multiprofis-
sionais para agilizar esse 
tipo de atendimento”, fri-
sou.

Para o porteiro Gilber-
to Andrade, 34, que está 
internado no HTop víti-
ma de acidente de moto, a 
unidade de saúde tem um 
ambiente favorável para 
uma boa recuperação. “Não 
é bom ficar internado em 
nenhum hospital, mas já 
que é preciso é bom per-
manecer em uma enferma-
ria toda estruturada como 
essa. Acredito que a recu-

peração vai ocorrer mais 
rápido”, afirmou.

Já a acompanhante de 
paciente, Maria José An-
drade, explicou que além 
da comodidade disponibili-
zada ao interno, o hospital 
também oferece conforto 
aos acompanhantes e visi-
tantes. “É muito bom saber 
que, quando precisamos, 
temos com quem contar. 
Estou com esse sentimen-
to desde que cheguei aqui, 
pois fomos muito bem re-
cepcionados pelos funcio-
nários, e ainda podemos 
contar com uma estrutura 

muito cômoda”, ressaltou.

HTop
O Hospital de Trauma-

tologia e Ortopedia da Pa-
raíba (HTop) conta com 93 
leitos e a expectativa inicial 
é de que sejam realizadas 
cerca de 250 cirurgias ele-
tivas de ortopedia por mês. 
Os procedimentos ocorre-
rão de segunda a sábado, 
no período diurno. Já nos 
ambulatórios de egressos, 
a previsão é de mais de 1,5 
mil atendimentos por mês, 
nas diversas especialida-
des, sendo a maioria em 

ortopedia.

PB terá nova unidade de saúde a partir de 2014
A partir de 2014 

a população do Vale 
do Mamanguape, que 
compreende nove mu-
nicípios, vai dispor dos 
serviços de uma nova e 
ampla unidade de saú-
de. O Governo do Esta-
do está concluindo as 
obras do Hospital Re-
gional de Mamangua-
pe, onde são investidos 
mais de R$ 11 milhões. 
Cerca de 90 operários 
estão trabalhando nas 
obras de acabamento.

“É um hospital que 
terá uma dimensão im-
portante para a região 
e atenderá vários muni-
cípios. A previsão é de 
que serão necessários 
cerca de 700 profissio-
nais para seu pleno fun-
cionamento em escalas 
de 24 horas”, ressalta o 
secretário de Estado da 
Saúde, Waldson de Sou-
sa. A unidade vai ofe-
recer atendimento de 
urgência e emergência, 

Paraíba recebe 
mais 26 médicos 
do programa do 
Governo Federal

A Paraíba está sendo con-
templada com mais 26 médi-
cos que fazem parte da 2ª eta-
pa do Programa Mais Médicos, 
do Ministério da Saúde. Os pro-
fissionais têm até hoje para se 
apresentarem nos municípios 
em que irão trabalhar,  onde 
atuarão nas unidades básicas 
de saúde. Na Paraíba, o muni-
cípio de Santa Rita, na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
vai receber o maior número 
de profissionais, sendo oito no 
total, seguido de Cabedelo, com 
cinco e Esperança com dois.

Para receber a bolsa men-
sal de R$ 10 mil, custeada pelo 
Ministério da Saúde, os gesto-
res locais devem confirmar o 
início do trabalho desses pro-
fissionais até o dia 14. Quem 
não estiver trabalhando até lá, 
será excluído do programa.

“Esses médicos brasileiros 
que começam hoje a chegar aos 
municípios mais carentes por 
atendimento são essenciais 
para a população brasileira. 
Eles vão atuar na atenção bá-
sica, onde 80% dos problemas 
de saúde podem ser resolvi-
dos”, afirma o ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha.

Para confirmar o início do 
trabalho no programa, os mé-
dicos têm de apresentar seus 
documentos pessoais, além do 
diploma, registro profissional 
(CRM) válido no Brasil e termo 
de adesão assinado. 

Os profissionais atuarão, 
por três anos, nas unidades 
básicas de saúde em cidades 
do interior e nas periferias de 
grandes cidades. É responsabi-
lidade do município o custeio 
da moradia e da alimentação 
dos médicos do programa ao 
longo dos três anos de atuação.

Estrangeiros
Nesta semana também 

chegam ao país os 149 pro-
fissionais com diploma do ex-
terior, que se inscreveram na 
chamada individual da segun-
da seleção do Programa Mais 
Médicos, e dois mil médicos 
cubanos que atuarão por meio 
de acordo entre o Ministério 
da Saúde e a Organização Pan-
-Americana de Saúde (Opas).

Todos os profissionais 
com diploma estrangeiro par-
ticiparão do módulo de ava-
liação de 7 a 25 de outubro, 
em quatro capitais do país: 
Vitória (ES), Belo Horizonte 
(MG), Brasília (DF) e Forta-
leza (CE). Com carga horá-
ria de 120 horas, a avaliação 
abordará aspectos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), doen-
ças prevalentes no Brasil, co-
nhecimentos linguísticos e de 
comunicação, além de visitas 
técnicas aos serviços de saúde. 
Após o período de acolhimen-
to, os profissionais passarão 
por uma avaliação e, somente 
após aprovação, estarão aptos 
a atuar nos municípios.

Conforme previsto na MP 
que criou o programa, os es-
trangeiros selecionados para 
atuar no Mais Médicos traba-
lharão no Brasil por três anos.

além de qualquer cobertu-
ra de alta complexidade.

Em seus nove blocos o 
hospital terá uma UTI com 
10 leitos, um centro cirúr-

gico com quatro salas para 
cirurgias gerais e um bloco 
de internação com 120 lei-
tos, sendo 12 para observa-
ção e quatro para recupe-

ração pós-anestésica, com 
enfermaria para adultos e 
outra para crianças.

No hospital também 
vai funcionar uma mater-

nidade com três salas 
para pré-parto, parto 
e pós-parto, dois con-
sultórios médicos, duas 
salas para observação, 
um lactário e um labo-
ratório clínico. A uni-
dade também contará 
com um centro de ima-
gem.

Mil dias
O secretário Wal-

dson de Sousa fez um 
balanço dos investi-
mentos aplicados pelo 
Governo do Estado 
desde o ano de 2011: 
“Até o momento nós 
já investimos em saúde 
mais de R$ 2,5 bilhões 
e a previsão é que até o 
final de 2014 se chegue 
a mais de R$ 4 bilhões 
aplicados. É a maior 
aplicação da história da 
Paraíba na área da saú-
de, descentralizando 
serviços principalmente 
na alta complexidade”, 
concluiu.

O Governo do Estado está investindo R$ 11 milhões na construção do Hospital Regional de Mamanguape

Cerca de 20 pacientes estão  nas novas instalações do HTop, inaugurado no último dia 26 de setembro pelo Governo do Estado

A unidade é a 
primeira do 
Estado com 
perfil exclusivo 
de suporte 
e retaguarda 
do Hospital 
de Trauma

FoToS: Roberto Guedes/Secom-PB

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com



Rota da Inovação vai estimular a 
produção de calçados sustentáveis
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Micro e pequenos em-
presários do setor calçadis-
ta de Campina Grande terão 
a oportunidade de parti-
cipar, amanhã, do evento 
Rotas da Inovação, que tem 
como objetivo estimular 
a fabricação de produtos 
com materiais sustentáveis 
e naturais. As atividades 
serão realizadas na agên-
cia do Sebrae em Campina 
Grande, às 19h. Para parti-
cipar, é preciso fazer a ins-
crição prévia na agência ou 
pelo telefone 2101-0100.

O polo calçadista da 
Paraíba agrega mais de 100 
empresas de calçados de 
seis cidades e os incentivos 
para o setor estão se desta-
cando. O gestor de Calçados 
do Sebrae Paraíba, Rodrigo 
Dantas, disse que a propos-
ta do Rotas da Inovação é 
compartilhar informações 
com os empresários dos 
polos calçadistas. “Preten-
demos ampliar o leque de 
possibilidades para as em-
presas paraibanas e apre-
sentar este importante 
conceito a elas, a sustenta-
bilidade”, destacou.

Campina Grande é a se-

gunda cidade do país a re-
ceber o evento, que foi rea-
lizado no último dia 26 de 
setembro em Franca (SP). 
Após Campina Grande, o 
evento será promovido nas 
cidades de Igrejinha (RS) e 
Nova Serrana (MG), respec-
tivamente, nos dias 7 e 20 
de novembro.

Durante o evento serão 
discutidos os temas ‘Ino-
vando e lucrando com sus-
tentabilidade’, com o con-
sultor Marcelo Adriano da 
Silva, e ‘Sustentabilidade na 
prática’, com Lia Buarque de 
Macedo Guimarães. Após as 
palestras, os participantes 
poderão conferir a exposi-
ção de materiais e insumos 
que seguem o conceito do 
evento, livres de substân-
cias restritivas, reciclados e 
recicláveis. 

O objetivo das apre-
sentações é sensibilizar os 
Arranjos Produtivos Locais 
(APLs) de calçados sobre o 
tema para que utilizem os 
recursos naturais e lucrem 
com reciclados. O evento é 
realizado pelo Instituto By 
Brasil em parceria com As-
sintecal, Abicalçados, esin-
dicatos e entidades do setor, 
com o patrocínio do Sebrae 
Paraíba.

Para o presidente do 
Instituto By Brasil, Milton 

O evento vai reunir amanhã, 
em Campina Grande, mIcro 
e pequenos empresários

Killing, esta é uma forma de 
levar os conceitos de inova-
ção e sustentabilidade até 
os polos produtores. “Assim, 
conseguiremos disseminar 
ainda mais a inovação, área 

em que o setor ainda é ca-
rente. No que se refere às 
pequenas empresas, ainda 
há muito a ser trabalhado”, 
sustenta.

O Instituto By Brasil, 

fundado em 2006, é uma 
entidade voltada à inovação 
e ao design para os setores 
de calçados, confecções, 
móveis e moda em geral. O 
trabalho é reconhecido pe-

las parcerias e projetos que 
realiza através do núcleo 
de consultores. O Sebrae é 
parceiro nas consultorias 
apoiadas às micro e peque-
nas empresas do Brasil.

O evento é um incentivo ao polo calçadista da Paraíba, que agrega hoje mais de 100 empresas do ramo de seis municípíos

O grupo de trabalho 
formado por oito Secre-
tarias (Saúde, Agevisa, 
Cultura, Turismo, Desen-
volvimento Humano, Co-
municação, Juventude e 
Esporte, Defesa Social) e a 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur) se reuniu on-
tem para definir as ações 
de marketing que serão 
desenvolvidas antes e du-
rante a Copa do Mundo de 
2014, visando atrair turis-
tas brasileiros e estrangei-
ros para o ‘Destino Paraí-
ba’ por ocasião dos jogos 
em Recife (PE) e Natal (RN).

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explicou que 
o grupo vem se reunindo 
desde o ano passado, mas 
que a etapa atual é de ini-
ciar as discussões com as 
11 prefeituras (João Pes-

soa, Cabedelo, Lucena, 
Conde, Guarabira, Bana-
neiras, Ingá, Esperança, 
Areia, Pocinhos e Campi-
na Grande) selecionadas 
pelo Ministério do Turismo 
(MTur). A primeira reunião 
com os prefeitos e secretá-
rios municipais de Turismo 
e Cultura está agendada 
para o próximo dia 15. 

“Precisamos definir 
o que iremos oferecer ao 
público que vier à Paraí-
ba na Copa do Mundo. Se 
realizar shows na praia; 
exibir jogos em telões ou 
mesmo eventos culturais. 
Iremos ouvir sugestões. Te-
mos que criar um clima de 
Copa do Mundo em pleno 
São João”, disse Ruth.

Segurança 
O delegado geral ad-

junto da Policia Civil, Isaías 
Gualberto, informou que 
entre as ações designadas 
para Segurança Pública 
está a instalação de câme-
ras na orla de João Pessoa. 
Ele revelou que será um 
total de 120 câmeras ins-
taladas em pontos estra-
tégicos da capital, além da 
aquisição de dois helicóp-
teros. “Um já foi adquirido 
e outro está em licitação. 
Também estamos investin-
do na formação dos po-
liciais com cursos de lín-
gua estrangeira”, revelou 
Gualberto.

O secretário de Espor-
te e Juventude, Tibério 
Limeira, confirmou que 
a Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho, em João Pessoa, 
está entre os 80 Centros 
de Treinamentos da Copa 

do Mundo de 2014 (públi-
cos e privados) que cons-
tarão no Caderno da Fifa 
e que serão apresentados 
às seleções que partici-
parão da competição. O 
Caderno deverá ser pu-
blicado entre outubro e 
novembro e, a partir de 
então, a escolha ficará ex-
clusivamente a critério das 
Confederações de Futebol 
dos países classificados 
para a Copa.

Tibério Limeira disse 
que a Vila Olímpica passou 
por todas as quatro jane-
las abertas pela Fifa, como 
forma de avaliação de sua 
infraestrutura, atendendo 
os critérios de capacidade 
de receber as seleções, as-
sim como itens como aces-
sibilidade e proximidade 
do setor hoteleiro. 

Governo define ações para atrair 
turistas  durante a Copa de 2014

DESTINO PARAÍBA

O Ministério Público de 
Cajazeiras decidiu, na últi-
ma segunda-feira, liberar a 
divulgação do resultado do 
concurso público promovi-
do pela Prefeitura Municipal. 
A informação foi dada pela 
prefeita Denise Albuquerque 
(PSB), depois de ser comuni-
cada da decisão da promoto-
ra Flávia Cezarino. A exceção, 
segundo a própria prefeita, é 
em relação ao resultado da 
prova para a função de pe-
dreiro, cujo resultado não po-
derá ainda ser considerado, 
conforme a decisão da repre-
sentante do MP.

Realizado há cerca de 
sessenta dias, pela empre-
sa Funape, o certame tinha 
sido suspenso pela promo-
tora para apurar denúncias 

de possíveis irregularidades. 
Agora, depois da decisão, foi 
assinado entre as partes um 
TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta) para a liberação 
do resultado e estabelecendo 
um prazo de 20 dias após a 
divulgação para a homologa-
ção. A empresa responsável 
pela realização do concurso 
também assinará o TAC.

A prefeita Denise Albu-
querque disse ontem que en-
tre os próximos dias 10 e 15 
deste mês convocará os apro-
vados para assumir seus car-
gos na administração muni-
cipal de Cajazeiras, e que vai 
exonerar todos os servidores 
contratados excepcionalmen-
te. “É uma exigência da lei, e 
vamos cumprir. Espero que 
todos compreendam isso”, 
declarou a chefe do executivo 
cajazeirense, destacando que 
a porta de entrada no serviço 
público é o concurso.

MP libera a divulgação 
de resultado de concurso 

CAJAZEIRAS

Conrado Kaliel
Sucursal de Cajazeiras

A Promotoria do Meio 
Ambiente e Urbanismo de 
Cabedelo realizou, no úl-
timo final de semana, uma 
inspeção nas paradas de-
transportes coletivos  do 
município para verificar se 
estão de acordo com a Lei 
da Mobilidade Urbana (Lei 
nº 12.587/2012).

Segundo o promotor de 
Justiça, Valério Bronzeado, o 
sistema de transporte fun-

ciona precariamente. “Só 
duas paradas têm abrigos, 
mas nenhuma tem a infra-
estrutura prevista na Lei 
da Mobilidade Urbana. Não 
há informações de horários 
e itinerários, não há ou-
vidoria, nem participação 
social na gestão”, disse o 
promotor.

Audiência
Na próxima semana, 

será realizada uma audi-
ência na Promotoria de 
Cabedelo para discutir a 
questão e cobrar ações. A 
Lei da Mobilidade Urbana 
determina que são direitos 
dos usuários receber o ser-
viço adequado; participar 
do planejamento, da fisca-
lização e da avaliação da 
política local de mobilida-
de urbana; e ser informado 
nos pontos de embarque 

e desembarque de passa-
geiros, de forma gratuita e 
acessível, sobre itinerários, 
horários, tarifas dos servi-
ços e modos de interação 
com outros modais.

O promotor Valério 
Bronzeado participou, na 
última quinta-feira, de reu-
nião da Comissão Interins-
titucional em favor do Sis-
tema Ùnico de Saúde (SUS), 
na Câmara de Cabedelo. 

“Trata-se de impor-
tante diálogo para efeti-
vação de estratégias para 
o melhoramento da saúde 
em Cabedelo. Dentre im-
portantes providências, fi-
cou acertado que o gestor 
iria cumprir a norma que 
o obriga a cada três me-
ses, em audiência pública 
na Câmara de Vereadores, 
prestar contas à popula-
ção”, informou o promotor.

Promotoria fiscaliza transportes em Cabedelo
MOBILIDADE URBANA

“Só duas 
paradas têm 
abrigos, mas 
nenhuma tem a 
infraestrutura 
prevista na lei”.

FOTO: Divulgação
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Pela cidade

O prefeito Romero Rodrigues afirmou ontem, 
durante solenidade no Parque da Criança, que os 
idosos de Campina que ainda não têm casa própria 
serão alvo de um cadastramento especial a ser 
feito pelas Secretarias de Assistência Social e de 
Planejamento.

l DIA Do IDoso

O anúncio foi feito durante solenidade de 
comemoração alusiva ao Dia Nacional do Idoso. Quase 
mil idosos participaram de atividades de promoção à 
saúde, aeróbica e dança, de acordo com a assessoria de 
imprensa da Secretaria de Saúde do Município.

l CoNfIrMAção 

O vereador Nelson Gomes Filho, presidente da 
Câmara Municipal, afirmou que poderá confirmar hoje a 
sua filiação ao PROS, legenda capitaneada pelo deputado 
Major Fábio. Nelson terá uma última reunião com o 
comando do seu atual partido, o PRP.

De mudança 
 

Ontem pela manhã, o vereador peemedebista Ivam 
Batista também confirmou que está se encaminhando 
para assinar a ficha de filiação ao PROS. Além dele, outro 
parlamentar do PMDB, Pimentel Filho, poderá ingressar 
nos quadros do novo partido.

“Campina fM festival”

Se você tem uma banda e curte fazer um som 
massa entre os amigos, chegou a sua hora de brilhar. 
Inscreva até o dia 31 deste mês e participe da promoção 
da Campina FM. Para participar é só enviar a música, 
em áudio, para o e-mail producao@campinafm.com.br, 
acompanhando dados gerais como: nome do grupo / 
componentes / endereço e telefone.

.
Pela EDUEPB  

Amanhã, às 19h, no Museu Assis Chateaubriand 
(MAC) da UEPB, será lançado o livro “1968: O Grito de 
Uma Geração”, do escritor e jornalista Rui Leitão. Com 
apresentação do jornalista Paulo Santos e prefácio de 
Irapuan Sobral, a obra retrata histórias de 1968, ano que 
o mundo passou por importantes transformações.

Meta 3 Norte

O Ministério da Integração Nacional assinou o último 
contrato das obras complementares do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco. Serão retomadas as atividades que 
estavam suspensas no trecho que passa por Mauriti, no 
Ceará, e em São José de Piranhas, na Paraíba.

“Mãe-Crecheira” 

De autoria do vereador Napoleão Maracajá (PCdoB), 
tramita na Câmara Municipal de Vereadores um Projeto de 
Lei que pede a criação, pela PMCG da Creche Domiciliar, com 
a responsabilidade da “Mãe-Crecheira” para atendimento de 
crianças de 6 meses a sete anos.

ficção

O vereador Marinaldo Cardoso (PRB), presidente da 
Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara Municipal de Campina Grande, relator da 
Lei Orçamentária Anual 2014, classificou a peça orçamentária 
como “ficção”.

Expectativa 

A Lei Orçamentária Anual 2014 prevê receitas e 
despesas da ordem de R$ 931 milhões. O comentário 
de Marinaldo se explica: a LOA trata de previsões 
orçamentárias, não havendo, portanto, certeza de 
que acontecerá tal aporte de recursos ao tesouro 
municipal. 

Casa própria

UFCG iniciou a segunda chamada
vEstIBUlAr 2013.2

A lista traz os nomes de 
617 candidatos, para as  
vagas remanescentes

A Universidade Fe-
deral de Campina Grande 
(UFCG), divulgou ontem a 
segunda chamada do Vesti-
bular 2013.2. A lista traz os 
nomes de 617 candidatos, 
convocados em consequên-
cia de vagas remanescentes. 

João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 2 de  outubro de 2013

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os aprovados devem reali-
zar o cadastramento hoje e 
amanhã, no horário das 8h 
e 11h30 ou das 14h e 17h, 
nas coordenadorias dos cur-
sos (no campus de Campina 
Grande) ou nas unidades aca-
dêmicas dos demais campi.

É preciso apresentar 
certificado de conclusão do 
Ensino Médio ou curso equi-
valente, ou ainda, o diplo-
ma de graduação em curso 
superior; identidade e CPF; 
certidão de nascimento ou 
casamento; comprovante de 

residência; título de eleitor 
para os brasileiros maiores 
de 18 anos, com compro-
vante de presença na última 
eleição; e prova de quitação 
com o serviço militar, para os 
homens maiores de 18 anos.

Os aprovados pelas va-
gas reservadas terão que 
apresentar, além dos docu-
mentos já citados, documen-
to comprovando que todo o 
Ensino Médio foi cursado em 
escola pública. Os candidatos 
que não comparecem ou não 
apresentarem toda a docu-

mentação perderão a vaga.

Dois vestibulares
Na edição 2013 do Ves-

tibular, a UFCG implantou o 
sistema de uma seleção para 
cada período letivo: o Vesti-
bular 2013.1, com 3.115 va-
gas, para os 67 cursos com 
entrada no primeiro período, 
e o Vestibular 2013.2, com 
1.600 vagas, para os 35 cur-
sos com entrada no segundo 
período. Os dois vestibulares 
totalizam 4.715 vagas em 75 
cursos de graduação.

Na primeira atividade da campa-
nha Outubro Rosa em Campina Gran-
de, a Secretaria Municipal de Saúde 
dedicou a manhã de ontem para 
orientar idosas do município sobre a 
importância da prevenção do câncer 
de mama. A ação aconteceu no Par-
que da Criança, durante as comemo-
rações do Dia Nacional do Idoso, rea-
lizado pela prefeitura. Na abertura do 
evento, os participantes soltaram 500 
balões na cor rosa para simbolizar o 
início da mobilização na cidade, que 
vai durar o mês inteiro. 

Dona Maria do Livramento, 65 
anos, que mora no Bairro da Bela 
Vista, acordou cedo e fez questão de 
participar da atividade no parque. Ela 
ouviu atentamente as orientações da 
equipe de profissionais da saúde e ga-
rantiu que vai procurar uma unidade 
básica para solicitar a mamografia 
ainda esta semana. “É importante se 

prevenir porque, às vezes, a gente 
fica com medo, mas se precisar fazer 
algum tratamento, quanto mais cedo 
começar, mais chance de curar o cân-
cer”, reconheceu. 

Assim como dona Maria, mulhe-
res entre 50 e 69 anos devem fazer 
uma mamografia a cada dois anos. No 
entanto, a gerente municipal de aten-
ção básica, Ilka Nunes, lembra que a 
prevenção do câncer de mama come-
ça mais cedo. “A partir dos 40 anos, 
a mulher deve fazer o exame clínico 
da mama uma vez por ano. Para isso, 
basta procurar a Unidade Básica de 
Saúde mais perto de casa e se infor-
mar”, explicou. 

Segundo a gerente, durante o 
Outubro Rosa, todas as unidades de 
saúde vão realizar atividades preven-
tivas. Os Centros de Saúde também 
terão programação especial, com pa-
lestras, oficinas e mutirão de exames. 

“Até o mês de julho deste ano, fize-
mos pouco mais de 4,4 mil mamogra-
fias. A nossa proposta é fazer duas mil 
somente no Hospital Municipal Pedro 
I durante o mês da campanha”, asse-
gurou. 

Irreverência
Para chamar a atenção dos parti-

cipantes do evento realizado no Par-
que da Criança, a coordenadoria de 
Políticas Públicas da Mulher montou 
um estande diferente. Em volta da 
tenda foi instalado um painel com 
sutiãs cor-de-rosa. A ideia agradou 
quem passou pelo local. “Foi gratifi-
cante, porque todo mundo quis tirar 
uma fotografia. O painel foi uma for-
ma que encontramos para mostrar 
que a mulher deve tirar o medo do 
armário e fazer o exame preventivo 
do câncer de mama”, disse a coorde-
nadora Marli Castelo Branco de Melo.

Ação com idosas marcaram o dia 1º
oUtUBro rosA

Os idosos de Campina 
Grande que ainda não dispõem 
de casa própria serão alvo de 
um cadastramento especial a ser 
feito pelas Secretarias de Assis-
tência Social (Semas) e de Pla-
nejamento. O anúncio foi feito na 
manhã desta terça-feira, 1º, no 
Parque da Criança, onde acon-
teceu a comemoração alusiva ao 
Dia Nacional do Idoso. Quase mil 
idosos participaram de ativida-
des de promoção à saúde, aeró-
bica e dança. 

De acordo com o prefeito, a 
política habitacional em Campi-
na Grande terá um grande avan-
ço, pois só na área que pertencia 
ao ex-deputado Aluízio Afonso 

Campos, no Ligeiro, vão ser cons-
truídas mais de cinco mil casas. A 
meta do prefeito é destinar parte 
das novas moradias às pessoas 
da terceira idade, mas que ainda 
não têm casa própria. Romero 
Rodrigues determinou estudos 
imediatos para viabilizar este 
benefício. 

Sobre o evento desta ma-
nhã, Romero lembrou ser uma 
ação fundamental para valori-
zar a cidadania dos idosos. “Para 
tanto, a PMCG promove ao mes-
mo tempo, no Parque da Criança, 
orientações nas áreas de saúde, 
previdência e assistência social; 
além de espaço da beleza e in-
terações com idosos. O evento 

também integra as comemora-
ções do aniversário de 149 anos 
de Campina Grande”, informou. 

No Parque da Criança tam-
bém foram montados palcos 
para as apresentações artísticas 
e para o atendimento aos ido-
sos. O Dia do Idoso foi criado em 
2003 pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), com o objetivo 
de estimular a reflexão sobre a 
situação do idoso na sociedade. 

Entre os participantes do 
evento estiveram integrantes 
dos programas sociais da Semas, 
realizados em parceria com as 
Secretarias Municipais de Saú-
de, Cultura, Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel)/Programa “Mexe, 

Campina”, Coordenadoria de Po-
líticas Públicas para as Mulheres, 
Universidade Estadual da Paraí-
ba, Faculdade Maurício de Nas-
sau, Universidade da Maturidade 
e o Instituto de Beleza Embeleze. 

Além do prefeito Romero 
Rodrigues, a programação foi 
prestigiada pela primeira-dama 
Micheline Rodrigues; o secre-
tário da Semas, João Dantas, e 
o secretário-executivo, Rubens 
Nascimento; Eraldo Moura (pre-
sidente do Conselho Municipal 
dos Idosos); secretário Tovar 
Correia Lima; secretário-executi-
vo de Esporte e Lazer, Teles Albu-
querque, além de muitas outras 
autoridades. 

PMCG cadastra idosos sem teto
CAsA PrÓPrIA

FOTO: Divulgação

Parque da Criança, onde se concentraram as manifestações de solidariedade pelo começo da Campanha do Outubro Rosa 



TC julga contas de 6 prefeituras
pauta de hoje
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Mutirão da improbidade já
expediu 27 sentenças 
contra gestores públicos
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O Tribunal de Contas da 
Paraíba se reúne hoje para  
julgamento de processos rela-
cionados a prestações de con-
tas oriundas de seis Prefeitu-

ras Municipais, entre elas as 
de São José do Brejo do Cruz, 
Gado Bravo e Monteiro. 

Vão ser verificadas as 
contas de 2011 dos ex-pre-
feitos de Paulista (Severino 
Pereira Dantas), Itatuba (Re-
nato Lacerda Martins), Igara-
cy (Jucelino Lima de Farias) e 
Cabaceiras (Ricardo Jorge de 

Farias Aires). Também, as dos 
atuais prefeitos de São José 
do Brejo do Cruz (Aldineide 
Saraiva de Oliveira), Gado 
Bravo (Austerliano Edvaldo 
Araújo) e Monteiro (Ednacé 
Alves Silvestre Henrique).

Também em pauta, pres-
tações de contas das Câmaras 
de Vereadores de Matinhas, 

Pedras de Fogo, São José de 
Princesa, Logradouro e Ria-
cho dos Cavalos, a primeira 
relacionada ao exercício de 
2012 e, as demais, ao de 2011.

Contas ainda da Pro-
curadoria Geral do Esta-
do (exercício de 2010), do 
Fundo de Modernização e 
Reaparelhamento da PGE 

(2011) e do Tribunal de Jus-
tiça (2011) compõem, ainda, 
a pauta de julgamentos.

As sessões plenárias 
do TCE ocorrem às quartas-
feiras, a partir das 9h, com 
acesso público permitido 
e transmissão ao vivo, pela 
internet, no Portal www.tce.
pb.gov.br.

Cinco Câmaras de Vereadores
também estão com contas 
incluídas nos julgamentos

A Secretaria de Es-
tado da Comunicação 
Institucional divulgou 
nota, ontem, infor-
mando que não par-
tiu da Secretaria de 
Segurança do Estado 
qualquer informação 
direcionada à Polícia 
Federal e ao deputado 
federal Luiz Couto(PT) 
sobre qualquer amea-
ça contra o parlamen-
tar e a ex-ouvidora 
Valdênia Paulino.

Na nota, a Secre-
taria esclarece que o 
reforço de militares na 
escolta do deputado 
no último final de se-
mana foi providência 
de rotina e que, com 
apoio do Ministério 
Público, sindicâncias 
já foram abertas para 
apurar o suposto uso 
de veículo do Grupo 
Penitenciário de Ope-
rações Especiais. Se-
gue, na íntegra, cópia 
da nota da Secretaria 
de Estado da Comuni-
cação Institucional: 

“Com relação ao 
pronunciamento do 
deputado federal Luiz 
Couto, na sessão de 
anteontem na Câmara 
Federal, a Secretaria 
de Estado da Comu-
nicação Institucional 
vem a público esclare-
cer que:

A Secretaria de 
Estado da Segurança 
não detectou ou rece-
beu nenhuma denún-
cia de ameaça às vidas 
do deputado nem da 
ex-ouvidora Valdênia 
Paulino, portanto, não 
partiu da Secretaria 

de Estado da Segu-
rança e Defesa Social 
qualquer informação 
ao parlamentar ou à 
Polícia Federal sobre 
supostas ameaças des-
tinadas aos mesmos.

A presença de 
policiais militares na 
escolta do deputado 
federal Luiz Couto na 
data de sua última vin-
da ao Estado deveu-se 
a apoio de rotina à 
Polícia Federal e não 
à denúncia que funda-
mentasse a necessida-
de de reforço na pro-
teção do deputado.

A Secretaria de Es-
tado da Administração 
Penitenciária abriu 
sindicância para in-
vestigar o suposto uso 
do veículo do Grupo 
Penitenciário de Ope-
rações Especiais, bem 
como solicitou ao Mi-
nistério Público apura-
ção dos fatos narrados 
na denúncia do depu-
tado Luiz Couto. 

As denúncias fei-
tas pelo parlamentar 
carecem de fundamen-
tação para auxiliar as 
investigações que se-
rão realizadas pelas 
Secretarias de Estado 
da Segurança e Defesa 
Social e Administração 
Penitenciária.

O Governo do Es-
tado ressalta ainda 
que, no limite de suas 
competências, qual-
quer ameaça à inte-
gridade do deputado 
será apurada de ma-
neira enérgica pelas 
forças de segurança 
da Paraíba”.

Secom divulga nota
sobre as “ameaças”

LuIZ Couto

Troca-troca de
partidos cresce
até sábado por 
causa do prazo 

O Partido dos Traba-
lhadores na Paraíba perde 
mais um filiado. O ex-reitor 
da Universidade Federal de 
Campina Grande, Thompson 
Mariz, deixará a legenda e vai 
se filiar ao PSB amanhã na 
companhia do ex-deputado 
estadual Jeová Campos, em 
João Pessoa. 

Hoje, os deputados es-
taduais Hervázio Bezerra 
(PSDB) e Janduhy Carneiro 
(PEN) também prometem 
anunciar as novas legendas e 
o PEN deve perder ainda os 
deputados Branco Mendes, 
João Gonçalves, Iraê Lucena 
e Wilson Braga que anuncia-
ram que vão trocar de legen-
da esta semana.

A debandada de parla-
mentares não está aconte-
cendo apenas na Assembleia 
Legislativa. Na Câmara de 
Vereadores de João Pessoa 
os parlamentares Felipe 
Leitão (PP), João Almeida 
(PMDB), Marmuthe Caval-
canti (PT do B) e professor 
Gabriel Câmara (PDT) já 
anunciaram que vão deixar 
as legendas e devem com-
por o novo Partido Solida-
riedade que será presidido 
na Paraíba pelo deputado 
federal Benjamin Maranhão. 
O anúncio será feito amanhã 
na Casa Assembleia.

O presidente do Diretó-
rio Estadual do PSB, Edvaldo 
Rosas, informou que as bases 
partidárias estão recebendo 
novas filiações e conversan-
do com os deputados que 
pretendem mudar de par-
tido. Ele disse que amanhã 
terá o posicionamento des-
ses políticos e anunciará os 
nomes dos parlamentares.

Hervázio Bezerra rece-
beu vários convites, entre 
eles do Partido Verde, que 
é presidido na Paraíba pelo 
sargento Denis Soares. Ele 
também recebeu convite da 
deputada Gilma Germano 
para presidir o PPS. “Ainda 
existem indefinições entre 
os parlamentares que decidi-
ram deixar as legendas e es-
tou aguardando algumas res-
postas e posicionamentos. 

Pra todo mundo, o prazo 
vai até sábado, dia 5.

Os deputados estaduais 
rejeitaram, ontem, projeto de 
lei que trata do fim da obriga-
toriedade de registro, em car-
tório, de contratos de veícu-
los financiados. Eles também 
iniciaram a discussão de ma-
téria que disciplina a criação 
e circulação de animais nas 
áreas próximas a rodovias 
que cortam o Estado.  

A Ordem do Dia de vo-
tação constava de duas men-
sagens de autoria do Gover-
no do Estado. A primeira, a 
207/2013, que atribui nova re-
gulamentação ao programa de 
micro-crédito Empreender PB, 
ficou para apreciação na sessão 
ordinária de hoje. Já a segunda, 
um projeto de lei que trata do 
arrolamento administrativo de 
bens e direitos no âmbito da 
Secretaria de Estado da Recei-
ta terminou retirado de pauta 
a pedido do líder do Governo, 
Hervázio Bezerra (PSDB).

Em seguida, os parlamen-
tares iniciaram a apreciação 
das demais matérias em pauta. 
Eles decidiram pela rejeição 
do projeto que determina a 
dispensa do registro em car-
tório do contrato de financia-
mento de veículos. A matéria 
foi derrubada em votação se-
creta, pelo placar de nove votos 
favoráveis contra 11.

O deputado Hervázio 
Bezerra (PSDB) alegou que o 
projeto é inconstitucional e 
por isso orientou a bancada 
de governo a votar contra. “De 
forma geral, é um projeto que 
beneficia a população, favorá-
vel ao consumidor, mas ao se 
debruçar na Constituição, pu-
demos ver que o que não é re-
gistrado em cartório não tem 
validade. Não tenho nenhu-
ma dúvida da boa intenção 
do deputado [Gervásio], mas 
também não tenho nenhuma 

O vereador Marinaldo 
Cardoso (PRB), presidente 
da Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara de 
Campina Grande, respon-
sável pela relatoria da Lei 
Orçamentária Anual 2014, 
classificou a peça orçamen-
tária elaborada pelo Poder 
Executivo, que prevê receitas 
e despesas da ordem de R$ 
931 milhões, como “ficção”.

“O orçamento é fictício. 

É apenas uma previsão de 
que entre esse dinheiro. E, 
caso entre, é sempre insufi-
ciente por conta das deman-
das que são grandes”, afir-
mou Marinaldo. Do total de 
recursos previstos, a maior 
parte, quase R$ 232 milhões, 
tem como destino o Fundo 
Municipal de Saúde. Dentre 
as secretarias, a maior pers-
pectiva de destinação de 
recursos é para a pasta de 
Obras, R$ 176 milhões, se-
guida pela Educação, com R$ 
157 milhões, e Serviços Ur-

banos, com R$ 62,5 milhões. 
Além disso, R$ 51,8 

milhões deverão ser des-
tinados à Secretaria de Fi-
nanças; R$ 20,8 milhões 
ao gabinete do prefeito; R$ 
22 milhões à Secretaria de 
Administração; R$ 6,6 mi-
lhões à Procuradoria; R$ 
11 milhões à Secretaria de 
Assistência Social; R$ 21,7 
milhões à Secretaria de De-
senvolvimento Econômico; 
R$ 13,7 à Secretaria de Pla-
nejamento; R$ 8 milhões à 
Secretaria de Ciência e Tec-

nologia; R$ 9,5 milhões à 
Secretaria de Agricultura; e 
R$ 14 milhões à Secretaria 
de Cultura. 

Continuando, são R$ 
12,6 milhões para a Secre-
taria de Juventude, Esporte 
e Lazer R$ 4,5 milhões para  
a Agência de Desenvolvi-
mento Econômico; R$ 10 
milhões para a STTP;  R$ 3 
milhões para a Urbema; e R$ 
61,8 milhões para o Institu-
to de Previdência (Ipsem). O 
restante dos recursos pre-
vistos destina-se aos demais 

fundos municipais.
De acordo com a peça, a 

Câmara Municipal deverá re-
ceber, ao longo de 2014, um 
total superior a R$ 15,4 mi-
lhões. A LOA ainda prevê um 
reajuste geral de 8% para 
os servidores municipais. O 
total de receitas e despesas 
previstas para 2014 é cerca 
de 5% maior que o do orça-
mento de 2013. 

O relator do Orçamen-
to elogiou a elaboração da 
LOA pela prefeitura e des-
tacou os próximos passos 

para apreciação da maté-
ria. “Convocarei hoje os ve-
readores Murillo Galdino e 
Saulo Noronha, que formam 
comigo à Comissão de Or-
çamento, para que a gente 
possa analisar a peça de 
forma rápida, a fim de pre-
pararmos um calendário de 
audiências que reúnam os 
secretários e a população 
como um todo. Depois dis-
so, abriremos o prazo para 
apresentação de emendas 
pelos parlamentares”, expli-
cou Marinaldo Cardoso.

Parlamentares iniciam, mas 
só terminam votações hoje

LOA 2014 totaliza R$ 931 milhões

pauta INteRRoMpIda

CaMpINa gRaNde

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

dúvida de sua inconstituciona-
lidade”, concluiu.

“O projeto é louvável. Há 
um ano tentei entrar nesta casa 
com uma matéria bem pareci-
da, mas a minha assessoria ju-
rídica analisou e argumentou 
que a matéria é de competên-
cia da União. Por isso, concordo 
com a inconstitucionalidade, 
apesar de reconhecer que o 
consumidor seja prejudicado”, 
reforçou o deputado Antonio 
Mineral (PSDB).

Em seguida, foi iniciada 
a discussão em torno de um 
projeto de autoria do depu-
tado João Henrique (Demo-
cratas). A matéria disciplina a 
criação e a circulação de ani-
mais de grande e médio porte 
nas propriedades localizadas 
às margens das rodovias que 
cortam a Paraíba.  

O deputado Vituriano de 
Abreu (PSC) apresentou duas 
emendas ao projeto, que pre-
vê a inclusão da responsabi-
lidade da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), também no 
controle desses animais nas 
rodovias federais. “Infelizmen-
te, alguns agricultores já estão 
avançando as suas cercas para 
as margens das nossas rodo-
vias. Com isto, cada vez mais, 

é proveniente a presença des-
ses animais nas estradas, por-
tanto, estamos susceptíveis a 
acidentes automobilísticos”, 
comentou o parlamentar.

Logo após as discussões, 
a Mesa Diretora solicitou a 
contagem de deputados pre-
sentes e constatou-se a que-
bra do quórum regimental de 
19 parlamentares necessá-
rios para a votação. O projeto 
do deputado João Henrique 
ficou para ser votado hoje.  

Durante os discursos no 
pequeno expediente, a deputa-
da Daniella Ribeiro (PP) desta-
cou a participação da Casa na 
Campanha Outubro Rosa, que 
tem o objetivo de alertar a po-
pulação para a prevenção do 
câncer de mama. “A iniciativa é 
das mais relevantes, pois, quan-
do se trata dos dados disponí-
veis pelo Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), se sabe que este 
tipo da doença representa a 
principal morte por câncer en-
tre a população feminina brasi-
leira”, disse Daniella.

Ela também elogiou a 
atuação da presidente da As-
sociação Promocional do Po-
der Legislativo (APPL), Cris-
neilde Rodrigues, pelo apoio 
as ações de prevenção.

Depois de muito debate e votação, Mesa constata falta de quórum

Foto: Divulgação



Mutirão da improbidade já puniu
27 gestores públicos na Paraíba
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Penas incluem suspensão 
dos direitos políticos e
ressarcimento de recursos
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Bar, motel e partido político: 
um bom negócio

MP quer cassar Reginaldo

O Ministério Público  da Paraíba (MPPB) emitiu parecer 
favorável à cassação em primeiro grau do mandato do prefeito de 
Santa Rita, Reginaldo Pereira (PRP), e seu vice, Severino Alves (PR), 
por abuso de poder econômico. O processo referente a Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral (Aije) encontra-se atualmente com a 
juíza eleitoral do município, Lilian Frassinetti Moreira, pronto para 
ser sentenciado. 

O gestor municipal ainda é réu em uma outra Aije e em uma 
ação penal que tem por matérias o mesmo objeto, que diz respeito 
à distribuição ilegal de DVDs, contendo uma videomontagem contra 
um outro candidato à prefeitura. A Aije movida pela coligação 
“O futuro é agora”, foi suspensa até que seja julgada a ação 
penal. 

De acordo com a chefe de Cartório Eleitoral de Santa Rita, Diva 
Medeiros, as testemunhas da ação penal serão ouvidas no próximo 
dia 18, durante a primeira audiência do caso. No despacho o juiz 
afirmou que “existe uma ação penal em tramitação apurando o fato 
que originou esta representação e para não haver decisão diversa 
suspendo o referido processo”.

Um ‘Beijinha’ corajoso

O deputado federal Benjamim Maranhão anunciou formalmente a mais 
importante, ousada e arriscada decisão de sua vida política. Em entrevista 
coletiva ‘Beijinha’, como é chamado na intimidade do clã Maranhão, 
comunicou ao mundo político seu afastamento do tio, o ex-governador 
José Maranhão, a quem é atribuído, até hoje, a razão de seus mandatos 
eletivos.

Será que isso vai dar certo?

O ex-deputado estadual Nivaldo Manoel deixou o 
PMDB ontem para se filiar em outra legenda até sexta 
(4). Antes de mudar de partido, Nivaldo consultou 
advogados que o aconselharam a mudar de partido. 
Como ele não tem mandato, não há do que o PMDB 
reclamar na Justiça com base na legislação eleitoral.

Assim como Nivaldo Manoel, muita gente se 
movimenta, na Paraíba, visando concorrer às eleições 
do próximo ano. Alguns partidos, como o Democratas, 
por exemplo, enfrentam grandes problemas, pois vêm 
perdendo seus quadros para outras legendas. 

O fato é que a mudança de legenda mostra apenas 
uma faceta da política brasileira: partido político não se 
fortalece no Brasil porque as pessoas passaram a tratar 
a política como um negócio. Antes eram apenas uns 
poucos que faziam isso. Agora são muitos.

Ter um partido político, na Paraíba, ou então 
comandar um no Estado, virou um excelente negócio. 
Quem tem o comando de um partido é paparicado, 
cortejado em período de eleição. Se alguém quer se 
candidatar ao governo do Estado tem que ter um leque 
grande de partidos para garantir tempo de rádio e TV. 

Vou lhes oferecer um exemplo desse negócio 
sujo. Em 2010 o PP da Paraíba, comandado pela 
família Ribeiro, percorreu cidades e participou de 
convenções e atos públicos ao lado do então candidato 
a governador Ricardo Coutinho. 

Na convenção coletiva que indicou oficialmente 
Ricardo Coutinho como candidato ao governo, o PP 
usou a palavra através de Enivaldo Ribeiro e anunciou 
que apoiava o candidato do PSB ao governo. Foi 
uma festa. Estavam lá, além da militância do PSB, os 
dirigentes do PSDB e Democratas, além de outras 
legendas. 

Pois bem. No dia seguinte ao evento do Cabo Branco 
o PP fez a sua convenção e decidiu de forma oficial que se 
coligaria com o PSB para o governo. O PSB comemorou. 
Mas por trás disso havia outra estratégia do PP. 

Dois dias depois de realizar sua convenção, a 
direção do PP anuncia que vai se coligar com o PMDB e 
apoiar a candidatura do ex-governador José Maranhão. 
E foi o que aconteceu. O PP fez a campanha de 2010 ao 
lado de Maranhão. 

Nos bastidores o que se fala sobre essa negociação 
mostra bem o quanto a política virou um negócio 
– e bom negócio, diga-se – para alguns políticos da 
Paraíba. 

Por isso toda essa correria à procura de uma 
legenda nova tem como finalidade atender a interesses 
pessoais. 

Um total de 27 senten-
ças referentes à improbidade 
administrativa e crimes con-
tra a administração pública 
foram proferidas nas duas 
últimas semanas, oriundas 
do trabalho do ‘Mutirão da 
Meta 18′, promovido pelo 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, que teve início no dia 16 
de agosto e segue até 16 de 
outubro. Até o momento, 74 
sentenças foram emitidas.

O resultado foi divulga-
do, ontem, e está acrescida 
da parcial que já divulgado 
na última sexta-feira (27), em 
Campina Grande. O coorde-
nador do esforço concentra-
do, juiz Aluízio Bezerra Filho, 
destacou que foram aplicadas 
as penas de suspensão de di-
reitos políticos, ressarcimen-
to e proibição de contratar 
com o Poder Público em to-
das as ações de improbidade 
julgadas procedentes.

As condenações envol-
veram os ex-prefeitos Jor-
ge Úrçulo Ribeiro Coutinho 

(Gurinhém); Nivaldo Izidro 
Alves (Araruna); Erasmo 
Quintino de Abrantes Filho 
(Lastro); Antônio Mendon-
ça Coutinho Filho (Massa-
randuba); Cozete Barbosa 
Garcia de Medeiros (Cam-
pina Grande); José da Cos-
ta Maranhão (Borborema); 
Francisco Marcílio Fernan-
des Lopes (São José de Caia-
na); José Sidney de Oliveira 
(Princesa Isabel); Joanita 

Leal de Brito(Boqueirão); e 
Adilson José Azevedo (Ba-
raúnas).

Nas mesmas ações tam-
bém foram condenadas Aleni 
Rodrigues de Oliveira (ex-se-
cretária de Finanças do Mu-
nicípio de Campina Grande); 
e Rosa Alexandria Gouveia 
(ex-secretária de Assistência 
Social de Soledade).

Por crimes de responsa-
bilidade, foram condenados 

ainda José Célio Aristóteles 
(ex-prefeito de Vieirópolis); 
José William Madruga (ex-
-prefeito de Emas); José 
Carlos Vidal (ex-prefeito de 
Gurjão); e Sebastião de Vas-
concelos Porto (ex-prefeito 
de Pedra Lavrada).

Aluízio Bezerra Filho res-
saltou também que não só os 
processos listados no mutirão 
devem ser priorizados, mas 
todos os feitos relacionados ao 
assunto devem ser apreciados 
com celeridade, como forma 
de oferecer uma resposta à so-
ciedade.

Mutirão
O esforço abrange as 20 

comarcas que possuem mais 
feitos envolvendo o assunto 
em questão e ocorre sempre 
nas sextas-feiras (à tarde) e 
aos sábados, por um perío-
do de seis semanas, em dois 
núcleos; um situado em João 
Pessoa e, o outro, em Campi-
na Grande.

O núcleo de Campina 
Grande abrange os feitos das 
regiões do Agreste, Sertão e 
Cariri; e o de João Pessoa ava-
lia os processos da Região Me-
tropolitana e do Brejo.

A terceira turma de pro-
motores de Justiça da área 
do Patrimônio Público foi 
recebida no começo desta 
semana pelo presidente do 
Tribunal de Contas da Pa-
raíba Fábio Nogueira e pelo 
conselheiro Arnóbio Viana, 
coordenador da Escola de 
Contas Conselheiro Otacílio 
Silveira (Ecosil). A exemplo 
dos grupos anteriores, eles 
recebem orientações de au-
ditores do TCE quanto ao 
uso do Sistema Eletrônico 
de Tramitação Processual 
(Tramita) para acesso dire-
to a peças de processos com 
trâmite na Corte.

A quarta e última turma 
será treinada na próxima sex-
ta-feira (4), perfazendo mais 
de 60 promotores, conforme 
termos de convênio para tanto 

firmado pelo Tribunal e a Pro-
curadoria Geral da Justiça no 
Estado.

O acesso deles a proces-
sos no âmbito do TCE ocor-
rerá, mediante senhas indivi-
duais e intransferíveis, após a 
fase da análise de defesa, de 
modo a imprimir celeridade à 
atuação do Ministério Público 
por ocasião de denúncias à 
Justiça contra malversadores 
do patrimônio ou dos recur-
sos da sociedade.

Na recepção ao terceiro 
grupo, o conselheiro Fábio 
Nogueira ressaltou que o 
uso do Tramita, ferramenta 
desenvolvida por técnicos 
do TCE e com modelo já im-
portado por outras Cortes 
de Contas do país, elimina a 
papelada e o protocolo decor-
rente do pedido convencio-

nal de informações acerca de 
peças processuais feito pelas 
Promotorias para ajuizamen-
to de ações criminais ou de 
improbidade administrativa.

“Estamos evitando o lap-
so temporal entre a requisi-
ção de peças e a resposta do 
Tribunal de Contas, em pro-
cedimento do qual a socieda-
de será a grande beneficiária”, 
considerou ele.

Por sua vez, o secretário 
geral do Ministério Público 
Carlos Romero Lauria Paulo 
Neto recomendou aos colegas 
que ofereçam, em contrapar-
tida, informações rotineiras 
sobre o ajuizamento de pro-
cessos originados de acór-
dãos do TCE. “Precisamos 
mostrar o que estamos fazen-
do com as informações aqui 
recebidas”, acentuou.

A ex-prefeita de Piancó, 
Flávia Galdino, reafirmou no 
começo desta semana apoio 
político administrativo ao go-
vernador Ricardo Coutinho.  
Flávia Galdino, acompanhada 
do seu filho Daniel Galdino, 
foi recebida  pelo governa-
dor Ricardo Coutinho e pelo 
secretário chefe de governo, 
Adriano Galdino.

Flávia Galdino negou 
especulações veiculadas na 
imprensa de que estaria dei-
xando a base de apoio de Ri-
cardo Coutinho e se desfiliado 
do PSB. Flávia disse que con-
tinuará presidindo o PSB no 
município e trabalhando para 
fortalecer o governo de Ricar-
do Coutinho no Vale do Piancó 
e em toda a Paraíba. Lutamos 
muito em 2010 para eleger o 
governador e agora a Paraíba 
está colhendo os frutos”.

De acordo com Flávia 
Galdino, o governador Ri-
cardo Coutinho tem feito 

obras importantes e melho-
rado os serviços prestados à 
população do Vale do Pian-
có.  Flávia destacou os inves-
timentos em estradas e em 
saúde, educação e inclusão 
produtiva que abrem uma 
perspectiva de desenvolvi-
mento para a região.

A ex-prefeita desta-
cou as obras de construção 

da BR-361/Aguiar e aces-
so a Igaracy, PB-372/382, 
no trecho Itaporanga/São 
José de Caiana e São José 
de Caiana e Serra Grande. 
“Este é um governo que 
constrói pontes e elos entre 
as cidades por onde se es-
coa riquezas e se promove 
a integração regional entre 
todas as regiões”, concluiu.  

O líder do Governo 
na Assembleia Legis-
lativa, deputado esta-
dual Hervázio Bezerra 
(PSDB), criticou ontem 
o prefeito de Santa 
Rita, Reginaldo Perei-
ra (PRP), que, segun-
do Hervázio, teria sido 
responsável pela pre-
paração e montagem 
de Clarck para vaiar o 
governador Ricardo 
Coutinho (PSB) duran-
te a solenidade de au-
torização de licitação 
para construir o Hos-
pital Metropolitano de 
Santa Rita, anteontem, 
naquele município. 

O tucano respon-
sabilizou o prefeito 
pela “orquestração” da 
manifestação e ainda 
classificou seu compor-
tamento como “cara 
de pau” e sinal de “fal-
ta de inteligência. Foi 
um ato de pura infelici-
dade o que aconteceu 
em Santa Rita. O pre-
feito Reginaldo Perei-
ra disse que não tinha 
nada a ver com aquilo, 
mas era visível que pa-
raram de vaiar depois 
que ele subiu no palan-
que”, disse. 

“Que milagre foi 
esse?”, questionou Her-
vázio. O Hospital San-
ta Rita, maior obra na 
área da saúde, vai ser 
construído e equipa-
do com investimentos 
superiores a R$ 100 
milhões, sendo R$ 63,5 
milhões destinados à 
construção e o restante 
na aquisição de moder-
nos equipamentos e 
mobiliário. 

A autorização do 
processo de licitação 
da obra foi assinada na 
manhã de anteontem.

Deputado
critica ação
do prefeito
de S. Rita

Tribunal retoma reuniões com
promotores na próxima sexta 

Ex-prefeita de Piancó reafirma
apoio político ao governador

FotoS: Divulgação

Juiz Aluízio Bezerra coordena o mutirão da improbidade na Paraíba

Ricardo (E) recebe Flávia com Adriano e Daniel Galdino  
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A desigualdade de renda 
apresentou queda em 2012, 
segundo pesquisa divulgada

Ipea diz que mais de 1 milhão saíram 
da extrema pobreza no ano passado

Brasília – A desigualda-
de de renda registrou queda 
em 2012, apesar de o de-
sempenho da economia ter 
sido considerado fraco. O 
Produto Interno Bruto (PIB) 
aumentou 0,9% no ano pas-
sado, enquanto a renda per 
capita das famílias cresceu, 
em média, 7,9%.

As famílias mais po-
bres, em especial, conse-
guiram evolução na renda 
maior do que a média, 14%, 
entre os 10% mais pobres 
da população. Os dados são 
do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
no estudo Duas Décadas de 
Desigualdade e Pobreza no 
Brasil Medidas pela Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), divulga-
do ontem.

A população extrema-
mente pobre (que vive com 
menos de US$ 1 dólar por 
dia) caiu de 7,6 milhões de 
pessoas para 6,5 milhões. A 
população pobre (que vive 
com entre US$ 1 e US$ 2 dó-
lares por dia), de 19,1 mi-
lhões de pessoas para 15,7 
milhões.

“Três milhões e meio 
de pessoas saíram da po-
breza em 2012 e 1 milhão 
da extrema pobreza, em um 
ano em que o PIB cresceu 
pouco. Para a pobreza, o 
fundamental é o que acon-
tece na base – cuja renda 
cresceu a ritmo chinês. O 
bolo aumentou com mais 
fermento para os mais po-
bres, especialmente para 
os mais pobres dos pobres”, 
disse o presidente do Ipea, 
Marcelo Neri.

Os principais indicado-
res do crescimento dos ren-
dimentos da população são 

a posse de bens duráveis – 
como televisão, fogão, tele-
fone, geladeira e máquina de 
lavar – e o acesso a serviços 
públicos essenciais – como 
energia elétrica, coleta de 
lixo, esgotamento sanitário 
e acesso à rede de água.

A ampliação da posse 
de bens e de acesso a ser-
viços se deve, em grande 
parte, a dois fatores: o au-
mento da renda do traba-
lho e o impacto do Bolsa 
Família. “Nos últimos dez 
anos, o protagonista da re-
dução da desigualdade é a 
renda do trabalho, o coad-
juvante principal é o Bolsa 
Família”, diz o estudo. De 
acordo com o Ipea, de 2002 
a 2012, 54,9% da redução 
da desigualdade foi devido 
à contribuição da renda do 
trabalho. O Bolsa Família 
contribuiu 12,2% para essa 
queda.

“O Bolsa Família é um 
custo de oportunidade so-
cial, tem mais impacto so-
bre a desigualdade do que a 
Previdência”, informou Neri. 
A Previdência é o terceiro fa-
tor que mais contribui para 
a redução da desigualdade, 
11,4% para os que ganham 
acima do piso do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) e 9,4% para os que 
ganham um salário mínimo 
(R$ 678). Se somados os 
dois grupos, a Previdência 
tem impacto superior ao do 
Bolsa Família.

Governo entrega 
projeto no Senado 
para agilizar
Justiça no país

Brasília – A primeira pro-
posta para tentar agilizar o 
ritmo dos processos judiciais 
a partir de negociações prévias 
para solução de conflitos foi 
entregue ontem no Senado. Re-
presentantes da comissão cria-
da pelo Ministério da Justiça 
para costurar uma proposta de 
marco regulatório de mediação 
entregaram as sugestões para 
balizar esses processos no país 
ao presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL).

A proposta coordenada 
pelo Executivo prevê mudan-
ças na tramitação de ações 
na Justiça, como a obriga-
ção da sessão de mediação 
como o primeiro passo para 
qualquer processo judicial. 
“As partes chegam a um con-
senso, é muito mais rápido 
e muito mais barato para as 
partes quanto para o Poder 
Judiciário”, disse Flávio Cae-
tano, secretário de Reforma 
do Judiciário do Ministério, 
que coordenou os debates.

A mediação teria um pra-
zo máximo de 90 dias para che-
gar a uma solução do conflito e 
evitar que o processo precise 
tramitar em tribunais. Segun-
do Caetano, a contribuição vai 
descongestionar a Justiça bra-
sileira, criando mecanismos 
para diminuir o período de 
permanencia dos processos 
que geralmente correm por 
quase 10 anos na Justiça, sejam 
solucionados em três meses.

“Historicamente, a taxa de 
sucesso da mediação é de 80% 
para causas cíveis e 90% para 
causas de família. O que mostra 
que se aplicássemos hoje para 
90 milhões de processos que 
temos no Brasil, reduziríamos 
para 25 milhões, ou seja, con-
seguiríamos descongestionar o 
Poder Judiciário”, afirmou.

Brasília - O Ministério Público Elei-
toral (MPE) enviou ontem parecer ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra 
a concessão de registro ao partido Rede 
Sustentabilidade, fundado pela ex-sena-
dora Marina Silva. O pedido de registro 
da legenda deve ser julgado pelo tribu-
nal nesta semana. Para participar das 
eleições do ano que vem, o partido tem 
que ser registrado até o próximo dia 5, 
um ano antes do primeiro turno.

Segundo o vice-procurador eleitoral 
Eugênio Aragão, o partido não obteve 
número mínimo de 492 mil assinaturas 
necessárias para obtenção do registro.  
De acordo com Aragão, a Rede Susten-
tabilidade conseguiu validar 442.500 assi-
naturas. “No caso em apreço, constata-se 
que o ora requerente não obteve o nú-
mero mínimo necessário de apoiamen-
tos”, disse Aragão. 

Sobre acusação da ex-senadora de 
que os cartórios eleitorais teriam anula-
do assinaturas sem justificativa, Aragão 
disse que o dever de comprovar a veraci-
dade das assinaturas é do partido. “Não 

seria razoável cobrar dos cartórios elei-
torais discriminação individualizada so-
bre o porquê de cada uma dessas 98 mil 
assinaturas não terem sido reconhecidas 
e contabilizadas. Provar a autenticidade 
das assinaturas é ônus do partido e não 
dos cartórios”, disse Aragão.

Na última segunda-feira, a ministra 
Laurita Vaz, do TSE, concedeu prazo de 
24 horas para que o MPE se manifestas-
se. Na segunda-feira (26), Laurita Vaz de-
terminou a recontagem das assinaturas 
entregues pela legenda. Ela atendeu ao 
pedido do vice-procurador eleitoral Eu-
gênio Aragão. Na sexta-feira (20), em pa-
recer enviado ao TSE, Aragão disse que a 
legenda de Marina Silva validou na Justi-
ça Eleitoral 102 mil assinaturas de apoia-
dores em todo o país.

Para obter registro, o partido preci-
sa validar 0,5% dos votos registrados na 
última eleição para a Câmara dos Depu-
tados. Segundo Marina Silva, o partido 
coletou 868 mil assinaturas e tem 550 mil 
validadas, número superior ao mínimo 
solicitado pela lei eleitoral.

MPE dá parecer contrário ao 
registro do partido de Marina

FALTA ASSINATURAS

As famílias 
mais pobres, 
em especial, 
conseguiram 
evolução na 
renda maior 
do que a 
média, 14%.

O presidente dos EUA, 
Barack Obama, culpou ontem 
o Partido Republicano pela pa-
ralisação parcial de seu gover-
no, que se iniciou à meia-noite 
(1h no horário de Brasília). Se-
gundo ele, o fechamento “não 
precisava ter acontecido”, mas 
ocorreu por “questões ideoló-
gicas”.

“Eles (republicanos) fe-
charam o governo por causa 
de uma cruzada ideológica 
para negar seguro de saúde 
acessível para milhões de 
norte-americanos. Em outras 
palavras, eles exigiram res-
gate apenas para fazer seu 
trabalho”, afirmou Obama, 
durante pronunciamento na 
Casa Branca.

“Agora, podemos não 
saber o impacto completo 
dessa paralisação republi-
cana durante um tempo. Vai 

depender do quanto durar”, 
acrescentou o presidente. O 
Congresso deveria ter apro-
vado até a meia-noite um 
orçamento para permitir os 
gastos federais no novo ano 
fiscal, que começa hoje, mas a 
Câmara e o Senado, controla-
dos, respectivamente, por re-
publicanos e democratas, não 
chegaram a um acordo até o 
prazo final.

O principal motivo de 
discórdia entre as duas partes 
do Congresso é o Obamacare, 
o programa de saúde criado 
pela administração de Obama 
que os republicanos da Câ-
mara se recusam a financiar. 
O Senado, por sua vez, nega 
qualquer corte de gastos para 
o projeto, e o próprio presi-
dente já afimou que não acei-
tará deixá-lo sem fundos.

“Não, este fechamento 

não é sobre déficits, não é so-
bre orçamentos (...). É sobre 
repelir o Obamacare. Isso, mais 
do que qualquer coisa, parece 
ser o objetivo do Partido Re-
publicano nos últimos dias. Sei 
que é estranho que um partido 
faça de manter as pessoas sem 
seguro de saúde a peça central 
de sua agenda política, mas é o 
que parece estar acontecendo”, 
criticou Obama. 

Apesar da pressão da 
Câmara, Obama assegurou 
que o programa de saúde “é 
uma lei estabelecida e está 
aqui para ficar”. O presidente 
apelou aos congressistas para 
que aprovem um orçamento e 
encerrem a paralisação. “Pa-
rem com isso. Passem o orça-
mento”, disse. “O Congresso 
tem que parar de governar 
por crises, tem que quebrar 
esse hábito”.

Além disso, Obama ape-
lou aos parlamentares para 
que paguem suas contas e 
ressaltou o fato de que os 
Estados Unidos nunca foram 
inadimplentes em sua histó-
ria. “Minha mensagem básica 
para o Congresso é: passem o 
orçamento, abram o governo. 
Paguem as contas, previnam 
uma paralisação da econo-
mia”, disse. “Não vou negociar 
sobre a responsabilidade que 
o Congresso tem de pagar as 
contas do país”, acrescentou.

O porta-voz da Casa Bran-
ca, Jay Carney, assegurou que 
o presidente não irá mudar 
de posição quanto ao financia-
mento do Obamacare. Além 
disso, segundo ele, a viagem 
de Obama para a Ásia, progra-
mada para começar no sábado 
(5), irá acontecer mesmo com 
o fechamento do governo

Obama culpa republicanos 
por paralisação do governo

ESTADOS UNIDOS

Masnaa (Líbano) – 
Uma equipe de inspeção de 
armas químicas chegou on-
tem à Síria, pela fronteira 
com o Líbano, para iniciar 
a avaliação do arsenal com 
vistas à sua destruição. 
Com 20 integrantes, a equi-
pe seguirá para Damasco, a 
capital síria, onde iniciará 
a missão de inspeção, defi-
nida pela Resolução 2.118 
do Conselho de Segurança 
da ONU, aprovada sexta-
-feira (27).

A Organização para a 
Interdição de Armas Quí-
micas é responsável pela 
aplicação da resolução, que 
prevê a destruição do ar-
senal químico até junho de 
2014.

A organização recebeu 
documentos do regime sí-
rio com a lista das armas. 
Os peritos calculam que 
há 1.000 toneladas de gás 
sarin, gás de mostarda e 

outros produtos químicos 
proibidos em cerca de 45 
locais.

A resolução é resultado 
de acordo firmado entre os 
Estados Unidos e a Rússia, 
negociado na sequência de 
um ataque com armas quí-
micas, em 21 de agosto, nos 
arredores de Damasco, em 
que morreram centenas de 
pessoas. Nessa segunda-
-feira, outro grupo de ins-
petores da ONU concluiu a 
missão de investigar o uso 
de armas químicas.

Em relatório prelimi-
nar, divulgado após a pri-
meira missão, os inspetores 
confirmaram a utilização de 
gás sarin no ataque de 21 
de agosto. 

Na última segunda-fei-
ra, após seis dias de investi-
gação, outra equipe das Na-
ções Unidas que investiga o 
uso de armas químicas na 
Síria deixou o país. 

Equipe chega à Síria
para inspecionar armas

cONFLITO áRABE

Marina Silva acusa os cartórios eleitorais de terem anulado assinaturas sem justificativas

FOTO: Divulgação

Carolina Sarres
Da Agência Brasil
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Jogo do Botafogo pode 
ter torcedor na geral
do Estádio Almeidão

MARATONA INTERNACIONAL

Cadeirantes fazem sucesso
Paraibanos Albuquerque 
e Fred Carvalho brilham 
nas ruas do Recife-PE

A Maratona Interna-
cional Maurício de Nassau, 
que aconteceu no último 
domingo pelas ruas centrais 
de Recife-PE, teve dobradi-
nha paraibana no pódio, na 
categoria cadeirante. Cunha 
Albuquerque e Fred Carva-
lho foram, respectivamente, 
campeão e vice-campeão da 
prova. Ao cruzarem a linha 
de chegada após percorre-
rem 42, 195 km, os dois fo-
ram bastante aplaudidos e 
respiraram aliviados. A cor-
rida teve ainda a campinen-
se Mary Emanuela na quinta 
colocação geral do feminino.

A competição em Recife 
reuniu mais de 5 mil atletas, 
distribuídos nas categorias 
42,195 KM, 21 KM, 10 KM, 5 
KM e Cadeirantes. No mascu-
lino, na classificação geral, o 
brasileiro Edson Amaro dos 
Santos venceu a prova. No 
feminino, a queniana Jane Je-
lagat Seurey foi a mais veloz 
e chegou na frente. Ambos 
conquistaram pelo segundo 
ano consecutivo o título da 
corrida que tem a maior pre-
miação do Brasil, com mais 
de R$ 230 mil distribuídos 
entre os vencedores. 

“O sol forte nos castigou 
bastante. Foi um dos impeci-
lios para os corredores. Eu e 
o Fred fizemos uma corrida a 
parte, já que, apenas nós dois 
disputávamos o primeiro 
lugar nos 42,195 km, já que 
demais cadeirantes participa-
ram das outras categorias. No 
final, fui recompensado com 
meu esforço. Foi muito bom e 
muito importante para o meu 
currículo se sagrar campeão 
desta maratona”, disse on-
tem Cunha Albuquerque, de 
23 anos, residente no Bairro 
de Mangabeira. “Foi a minha 
primeira maratona. Treinos a 
apenas três meses”, acrescen-
tou o atleta.

A largada e chegada 
da Maratona Maurício de 
Nassau 2013, em frente ao 
Marco Zero, no centro anti-
go de Recife, garantiram um 
charme a mais no visual do 
evento. Como nos anos ante-
riores, o percurso passou por 
pontos históricos e pela orla 
de Boa Viagem. Fiel a sua tra-
dição, a organização do even-
to sempre traz elementos 
da cultura pernambucana 
como atração para atletas e 
familiares, que aproveitam a 
corrida também como opção 
turística na região.  

Os 10 primeiros coloca-
dos na classificação geral ga-
rantiram bônus em dinheiro, 
assim como os três melho-
res pernambucanos. Além 
da premiação da maratona, 
todo atleta classificado entre 
o primeiro e o terceiro luga-
res nas categorias geral mas-
culino e feminino da meia 
maratona, teve direito a uma 
bonificação. Os três melho-
res corredores de 10km por 
faixa etária também rece-
beram incentivo financeiro, 
enquanto os líderes da ca-
tegoria universitária ganha-
ram bolsas de estudo na Fa-
culdade Maurício de Nassau 
(em qualquer curso, exceto 
Medicina e Odontologia) nos 
valores de 50%, 40% e 30%, 
respectivamente.  

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Paraibanos Cunha Albuquerque ficou em primeiro e Fred Carvalho em segundo na importante Maratona disputada nas ruas centrais de Recife no último final de semana

Paraíba terá uma delegação de 85 pessoas
O Governo do Estado por 

meio da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel) garantiu, ontem, as pas-
sagens aéreas para a delegação 
da Paraíba, que vai disputar as 
Paralimpíadas Escolares Bra-
sileiras. O evento acontece no 
período de 25 de novembro a 
1º de dezembro, em São Paulo, 
organizado pelo Comitê Para-
límpico Brasileiro. A delegação 
paraibana conta com 85 inte-
grantes, entre paratletas, técni-
cos e dirigentes.

O gerente operacional 

do desporto para a pessoa 
com deficiência da Sejel, Jean 
Klaud, disse que, desde 2011, 
quando os Jogos Paraescola-
res foram realizados parale-
lamente com os Escolares, os 
paratletas ganharam moti-
vação. “Foi uma motivação a 
mais. Os paratletas começa-
ram a se sentir integrados aos 
demais. Foi aí que o parades-
porto no Estado começou a 
ganhar destaque”, frisou.

Ele ainda ressaltou o de-
sempenho dos atletas da Pa-
raíba nos Jogos Paraescolares. 

“Em 2011, foram 18 medalhas 
conquistadas, no passado, 22. 
É uma prova concreta de que 
o apoio ao paradesporto vem 
surtindo efeito, pois quem re-
presenta a Paraíba na compe-
tição nacional são os campeões 
nos Jogos Paraescolares locais”, 
concluiu.

Para o secretário da Se-
jel, Tibério Limeira, o apoio a 
pessoa com deficiência é in-
tenso. “Além dos Jogos Para-
escolares, o programa Paraíba 
Paralímpica, que disponibiliza 
escolinhas de diversas moda-

lidades do paradesporto, em 
João Pessoa e Campina Grande, 
também é considerado um dos 
fatores mais importantes para 
o segmento. É um trabalho in-
tenso em todos os segmentos, 
já que os paratletas também 
estão inseridos no programa 
Bolsa-Atleta”, afirmou o secre-
tário.

Jogos dos servidores
As inscrições de repar-

tições públicas da Paraíba 
(Secretarias e Autarquias), 
interessadas em participar 

dos Jogos dos Servidores Pú-
blicos Estaduais, cujas dispu-
tas ocorrerão entre os dias 10 
e 28 de outubro nas modali-
dades de Futebol de Campo, 
Futsal, Vôlei, Xadrez, Dominó 
e Futebol de Botão. No mes-
mo dia, às 9h, haverá o Con-
gresso Técnico no Auditório 
da PBTur, no Bairro de Tam-
baú, na capital. Trinta orgãos 
já garantiram inscrição.

A competição será encer-
rada no dia 28 de outubro, data 
comemorativa ao Dia do Servi-
dor Público. (ML)

PARALIMPÍADAS ESCOLARES

Cerca de 400 pilotos da Paraíba 
e de outras unidades da Federação 
está sendo aguardados para a 13ª 
Etapa do Circuito Paraibano de Tri-
lhas, que ocorrerá no próximo dia 13, 
com largada em Jacarapé,  passando 
pelo município do Conde e chegada 
em Jacumã, Litoral Sul do Estado. 
“Estamos sequenciando nosso Circui-
to que, no final de dezembro iremos 
proclamar o campeão estadual e fa-
zer um sorteio de uma moto”, disse 
ontem Ceriomar da Silva Evangelista, 
coordenador do evento.

Ceriomar informou que a partici-
pação tem sido grande de pilotos em 
todas as etapas do Circuito de Trilhas. 
“Em cada etapa somos surpreendi-
dos com o número de atletas. Acredi-
tamos que no próximo dia 13, que é 
a etapa de João Pessoa e denomina-
da de Trilha Moto Centro, mais uma 
vez teremos um número expressivo 
de participantes”, afirmou.

Depois da etapa do próximo dia 

13, os pilotos de trilhas voltarão os 
treinamentos para as outras três eta-
pas finais do Circuito. A programa-
ção prevê para o dia 10 de novembro 
a Trilha do Vale do Mamanguape; 
8 de dezembro, a Trilha da Cidade 
de Lucena e, finalizando o Circuito, 
a Etapa de Sapé, marcada para o 
dia 15 de dezembro. “O calendário 
previamente elaborado está sendo 
cumprindo à risca. Todos os pilotos 
de trilhas estão convidados para es-
sas etapas finais do Circuito”, alegou 
Ceriomar Evangelista.

Segundo o coordenador geral 
do Circuito Paraibano de Trilhas, o 
evento que vem crescendo muito no 
Estado entre os seus objetivos está 
o de incentivo à prática esportiva. 
“Nosso pilotos superam os desafios, 
mostrando todo o seu potencial. 
Quem participar deste evento uma 
vez, jamais vai deixar de estar pre-
sente a uma de nossas etapas”, fina-
lizou Ceriomar. (ML)

13a Etapa do Paraibano terá a largada em Jacarapé
CIRCUITO DE TRILHAS

A natureza dá mais inspiração aos pilotos durante o Circuito



Brasil luta para ter uma atleta
de golfe na Olimpíada de 2016
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O atleta santarritense, Luciano Caitano, mais conheci-
do como “Azul”, ficou em oitavo lugar no Campeonato 
Mundial de Luta de Braço, que ocorreu entre os dias 1 
e 7 do mês passado, na cidade de Gdynia, na Polônia. 
Ele foi o único representante do Nordeste a integrar 
a Seleção Brasileira que disputou o evento. Luciano 
Caitano coleciona vários títulos nacionais e regionais, 
conseguiu na Polônia uma impressionante posição na 
categoria até 55 kg, depois de disputar contra mais 
de 13 competidores. Parabéns. Foi patrocinado pela 
Prefeitura Municipal de Santa Rita.

Luta de Braço

O importante apoio 
nos Jogos Escolares
O Governo do Estado, diga-se governador Ricardo 

Coutinho, por meio da Secretaria de Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel), diga-se o secretário Tibério Limeira, 
não tem relaxado no quesito “apoio” aos esporte, seja 
amador ou profissional. Um grande exemplo é o incenti-
vo dado aos Jogos Escolares da Paraíba, ou melhor, aos 
atletas das 14 regionais de ensino que participaram das 
disputas.

Todos esses atletas, ainda nas disputas regio-
nais, receberam o apoio merecedor, apoio este que foi 
estendido às etapas estaduais e, em seguida, aos Jogos 
Escolares da Juventude.

Me refiro às duas categorias: 12 - 14 anos e 15-17 
anos. No esporte paraibano, a norma não é andar na 
contramão da história, pois, levando-se em consideração 
que a base é o início de tudo, os incentivos têm chegado 
também para com o paradesporto.

Em Natal-RN, a Paraíba brilhou nos Jogos Escolares 
da Juventude 12-14 anos no mês passado. Foram 11 me-
dalhas conquistadas e, sem o incentivo governamental, 
elas praticamente não teriam vindo. Estamos prestes a 
acontecer a faixa etária 15-17 anos dos Jogos Escolares 
da Juventude. Serão em Belém do Pará, assim como os 
Jogos Paraescolares da Juventude, em São Paulo, ambos 
no mês de novembro.

Mais uma vez o governo estará presente. Dife-
rente de outras ocasiões, o atleta paraibano em início 
de carreira tem conquistado fora dos tatames, dos 
campos, das quadras e de outros locais de competição, 
o reconhecimento merecedor. Num país onde a margina-
lidade quer ocupar cada vez mais espaço, a alternativa 
é mesmo o esporte, e, este segmento tem, pelo menos 
na Paraíba, o reconhecimento merecido. Que no futuro 
possamos ter outros atletas olímpicos, paralímpicos e 
pan-americanos.

Ao assumir o ECCB, en-
controu dívidas de R$ 6,5 
milhões. Sanou todos os 
débitos, o clube passou a 
ter respaldo com credores e, 
agora, querem tomar o seu 
cargo. São os mesmos que 
quase fecham o Cabo Branco.

Toledo II

A Federação Paraibana de Futebol confirmou para o próxi-
mo dia 14, às 16h, na sede da entidade, em João Pessoa, a 
reunião do Conselho Arbitral para o Campeonato Paraibano 
de Futebol Profissional da Primeira Divisão, versão 2014. Na 
ocasião, a presidente Rosilene Gomes e os integrantes do 
Departamento Técnico da entidade irão dicustir com os clu-
bes, data de abertura da competição, regulamento, premia-
ção, dentre outros assuntos que dizem respeito ao evento.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Não tenho procuração 
para defendê-lo, mas, o 
presidente do Esporte 
Clube Cabo Branco, des-
portista Antônio Toledo, 
vem dando um exemplo de 
administrador. Conseguiu 
tirar o clube do marasmo.

Toledo I

Paraibano 2014

As indicadas não jogam
no Brasil e estão fora
do ranking mundial

OuTrAs
modalidades

Curtas

Djokovic estreia
vencendo tcheco

Basquete brasileiro
está no Mundial

Judocas brilham no
GP do Cazaquistão

Ginastas do Brasil
vão bem na Bélgica

BRASiL é OURO NA MARATONA AQUáTiCA

Ainda número 1 do mundo, Novak 
Djokovic estreou com vitória no ATP 500 
de Pequim ontem. O sérvio precisou 
de apenas 54 minutos para derrotar o 
Tcheco Lukas Rosol, com parciais de 6/0 
e 6/3. Atual campeão do torneio chinês, 
Djokovic luta para conquistar seu quarto 
título nos últimos cinco anos

A Seleção Brasileira Feminina de 
Basquete conquistou a medalha de bronze da 
Copa América - Pré-Mundial do México e a vaga 
para a Copa do Mundo da Turquia em 2014. 
Sob o comando do técnico Luiz Augusto Zanon 
o jovem time brasileiro imprimiu velocidade, 
força e venceu a seleção de Porto Rico por 66 a 
56 (38 a 28 no primeiro tempo). 

Os brasileiros começaram bem 
o caminho no Mundial de Ginástica da 
Antuérpia, na Bélgica. Na manhã de ontem, 
o país garantiu cinco vagas em quatro brigas 
por medalhas nas eliminatórias por aparelho. 
Diego Hypólito e Arthur Zanetti conseguiram 
bons resultados nas suas provas e vão 
disputar medalhas no próximo sábado, o 
mesmo para Sérgio Sasaki e Arthur Nory na 
final do Individual Geral. 

A Seleção Brasileira de Maratonas aquáticas segue mostrando ao mundo que não por acaso 
se sagrou campeã mundial em 2013. No último domingo, na penúltima etapa da Copa do 
Mundo da Federação Internacional de Natação - FINA realizada no Rio Xinjin, em Shantou, 

na China, Poliana Okimoto ficou com o ouro, Allan do Carmo faturou a prata e Ana Marcela ficou 
com a medalha de bronze. No feminino, Poliana (1h52m51) voltou a vencer os 10 quilômetros, 
prova que lhe deu a medalha de ouro no Mundial dos Esportes Aquáticos, em julho, em Barcelona. 
Esta é a distância olímpica visada pelos principais maratonistas do mundo.

A delegação brasileira conquistou 
nove medalhas – quatro ouros, três pratas 
e três bronzes – no Grande Prêmio de Almaty 
de judô, disputado no último domingo, no 
Cazaquistão. O Brasil foi representado por 
12 atletas – dez deles beneficiados pelo 
programa Bolsa-Atleta. “A competição não 
é a mais forte tecnicamente, mas os atletas 
souberam lidar bem com o favoritismo” 
analisou o gestor da CBJ, Ney Wilson.

Três tacadas. É o que o 
Brasil possui no golfe femini-
no rumo à Olimpíada de 2016.
Para ter uma mulher represen-
tando o país nos Jogos do Rio, 
as chances estão em uma joga-
dora que vive na Colômbia, ou-
tra no Japão e uma aposta nos 
Estados Unidos.

Victoria Alimonda Love-
lady, 26, e Maria Priscila Iida, 
34, são as únicas duas golfistas 
brasileiras profissionais atu-
almente. Angela Park, 25, é a 
tacada de risco do país. O bu-
raco é o fato de nenhuma delas 
aparecer no ranking mundial 
atualmente, pré-requisito para 
a disputa da Rio-16.

Assim, a CBG (Confedera-
ção Brasileira de Golfe) recor-
reu a um convite junto à IGF 
(Federação Internacional da 
modalidade) para ter ao me-
nos uma mulher defendendo o 
país no campo que está sendo 
construído na Barra da Tijuca 
(zona oeste carioca).

O Comitê Olímpico In-
ternacional e a IGF ainda não 
anunciaram a definição do 
sistema de classificação, mas a 
proposta inicial é a de 60 joga-
dores em cada gênero, com o 
limite de quatro por país.

Entre os homens, o Brasil 
tem sete golfistas no ranking 

Campeonato Amador inicia dia 19
O município de Lucena, 

situado no Litoral Norte do 
Estado, vai dar início no pró-
ximo dia 19, ao seu Campeo-
nato Amador de Futebol, ver-
são 2013, numa promoção 
da prefeitura local, por meio 
da Secretaria de Turismo, 
Esporte e Lazer. O Congresso 
Técnico da competição ocor-
rerá na terça-feira, dia 1º, no 
distrito de Fagundes. Dezoito 
equipes, previamente inscri-
tas, vão participar das dispu-
tas, que além de troféu, pro-

porcionará uma premiação 
de R$ 1.500,00.

“As equipes participantes 
serão isentas de qualquer tipo 
de taxas. A organização é res-
ponsável pela arbitragem, den-
tre outras despesas”, afirmou 
ontem o secretário José Maria 
Pereira Garcia, acrescentando 
que a competição visa integrar 
e confraternizar os atletas da 
cidade de Lucena. “Este ano 
estamos organizando um dos 
melhores campeonatos dos úl-
timos anos”, afirmou.

De acordo com a secretá-
ria-adjunta de Turismo, Espor-
te e Lazer do município, Maria 

do Socorro Lula Leite, o referi-
do campeonato terá seus jogos 
realizados apenas no municí-
pio, aos sábados e domingos, 
no período manhã e tarde, nos 
campos de futebol dos distritos 
de Costinha, Gameleira, Ponta 
de Lucena e Zona Rural.

“Estamos ainda abrindo 
a exceção das equipes inscre-
verem cinco jogadores que 
não residam no município, 
no entanto, esses atletas não 
poderão ter vínculo profis-
sional em atividade”, garantiu 
Socorro Lula, acrescentando 
que a competição tem data de 
início e também de encerra-

mento. “Estamos programan-
do a abertura do campeonato 
para o próximo dia 19 e seu 
encerramento no dia 22 de 
dezembro”.

De acordo com a Secreta-
ria de Turismo, Esporte e La-
zer de Lucena-PB, as equipes 
previamente inscritas e que 
participaram do campeonato 
são Copesbra, Botafogo, Grê-
mio, Palmeiras, Pelezinho, 
Vasco, Vila Nova, Fluminense 
(Gameleira), Confiança, Tre-
ze, Atlético, Bahia, Vitória, 
Lucena, Real Madrid, Interna-
cional, Fluminense (Geraldo) 
e Portuguesa.

LuCENA

mundial atualmente e a CBG 
acredita que ao menos um de-
les classifique-se diretamente 
aos Jogos.

"Estamos trabalhando, 
o pedido para a IGF que está 
muito bem conduzido. A von-
tade é muito grande de ter ao 
menos dois homens e duas 
mulheres no Rio ", diz o presi-
dente da CBG, Paulo Pacheco.

A IGF disse que vai re-
comendar que o Brasil tenha 
representante na Rio-16, mas 
não definiu quantos.

No momento, mais do que 
as duas profissionais que estão 
no exterior ou a descoberta de 
um jovem talento ainda ama-
dor no Brasil, a CBG aposta em 
Angela Park.

Nascida em Foz do Igua-
çu, filha de sul-coreanos, An-
gela foi eleita a caloura do ano 
da LPGA (liga profissional de 
golfistas dos EUA, a principal 
do mundo) em 2007.

Ela se mudou aos 8 anos 
para a Califórnia e chegou a 
ser 14ª do ranking mundial, 

mas abandonou a carrei-
ra em 2010 e foi trabalhar 
como recepcionista em um 
hotel.

Depois de uma tentativa 
frustrada de voltar ao circuito 
profissional em 2012, Ange-
la jogou um campeonato nos 
EUA em agosto passado. Não 
foi bem novamente, mas o pre-
sidente da CBG confia no retor-
no dela rumo à 2016.

"Estamos acompanhando 
de perto, ela voltou definitiva-
mente", afirma Pacheco.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Angela Park, filha de sul-coreanos, nasceu em Foz do Iguaçu e é uma das apostas da Confederação



Arquibancada sol pode ser aberta
botafogo x salgueiro

futebol 
ParaÍba

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de outubro de 2013

Ministério Público só
decide amanhã se o
setor vai ser liberado

O clima de euforia to-
mou conta mesmo da tor-
cida do Botafogo. A venda 
dos ingressos para o jogo de 
domingo contra o Salgueiro 
está intensa, e a previsão da 
diretoria é que até amanhã, 
todos os 10 mil ingressos já 
tenham sido vendidos. Dian-
te desta possibilidade e da 
procura, o clube trabalha 
com a hipótese de abertura 
da arquibancada sol. A dire-
toria já entrou em contato 
com a Suplan e a Construtora 
Via Engenharia, responsável 
pelas obras de reforma do 
estádio.

Ontem, o superinten-
dente da Suplan, Ricardo Bar-
bosa, disse que as chances 
são boas para que se libere 
pelo menos uma parte da ar-
quibancada sol. "Olha, aque-
la parte está sob intensos 
serviços de reforma, e isto 
dificulta um pouco, porque 
há materiais de construção 
expostos etc, mas estamos 
tentando junto à construtora 
responsável, a possibilidade 
de uma limpeza da área para 
garantirmos a segurança do 
torcedor", disse.

De Brasília, o coorde-
nador da Curadoria dos Di-
reitos do Cidadão, Walberto 
Lira, informou que o Minis-
tério Público só liberará o 
local, caso a Polícia Militar 
confirme a segurança para os 
torcedores. "Não podemos 
agir com a emoção. Na quin-
ta-feira, estou de volta a João 
Pessoa e aí caso seja necessá-
rio, faremos uma vistoria no 
estádio e faremos uma reu-

nião para definir o assunto. 
Antes disto, qualquer notícia 
de liberação é pura especula-
ção", garantiu o curador.

A abertura da arquiban-
cada sol iria baratear o preço 
dos ingressos, que estão sen-
do vendidos desde o último 
sábado, apenas para as ca-
deiras e arquibancada sol, ao 
preço de R$ 120,00 inteira e 
R$ 60,00 a meia, para a cadei-
ra, e R$ 60,00 e R$ 30,00 para 
a arquibancada principal. 

Segundo o vice-presi-
dente do Botafogo, Ariano 
Wanderley, o torcedor deve 
se apressar e garantir logo 
seu ingresso. "A procura está 
muito grande, e ainda não 
temos a certeza que a arqui-
bancada sol será aberta, por 
isto, nem os preços para lá 
temos. É melhor que o torce-
dor garanta logo seu ingres-
so lá na loja Belomania, ou 
poderá ficar de fora do gran-
de jogo", alertou.

reapresentação
Os jogadores também 

torcem para que a torcida do 
Botafogo encha o Almeidão e 
empurre o time para cima do 
Salgueiro no próximo domin-
go. "Ela é o nosso 12º jogador 
e precisamos dela nesta reta 
final de campeonato", disse 
o goleiro Remerson, um dos 
melhores em campo na vi-
tória do último domingo, no 
Sertão pernambucano.

Os jogadores se reapre-
sentaram ontem e treinaram 
à tarde no campo da ACEP, ao 
lado do Almeidão. O técnico 
Marcelo Vilar terá todos os 
jogadores à disposição para 
esta partida. O meia Lenilson 
e o atacante Rafael Aidar, que 
não atuaram no jogo passa-
do, já estão recuperados e 
treinando normalmente. 

Foto: Evandro Pereira

Foto: Divulgação

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Os trabalhos estão acelerados no Estádio Almeidão e parte da arquibancada sol já está recebendo melhorias, segundo informou a Suplan

Na parte externa do estádio, as máquinas seguem realizando trabalhos de terraplanagem onde vários equipamentos serão construídos 

Em busca da reabilita-
ção o Botafogo enfrenta hoje, 
às 20h30, o São Francisco do 
Conde-BA, no Estádio Jun-
queira Ayres, no interior baia-
no, pela terceira rodada do 
grupo 3 do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol Feminino. 

Após perder na estreia 
para o Vitória de Santo An-
tão-BA (3 a 0), no Estádio Le-
onardo Vinagre da Silveira, a 
Graça, em Cruz das Armas, as 
Belas farão o primeiro com-
promisso fora de casa, dian-
te do "todo poderoso" São 
Francisco, que lidera o grupo, 
juntamente com o Vitória-PE, 
ambos com seis pontos ga-
nhos. 

O adversário das botafo-
guenses venceu o Mixto-MT (5 
a 0) e Caucaia-CE (2 a 0), en-
quanto as pernambucanas der-

rotaram o Caucaia-CE (1 a 0) e 
as representantes da Paraíba 
na disputa nacional. Para o de-
safio em solo baiano o Botafo-
go terá novidades fora e dentro 
de campo, com as estreias do 
treinador Lauro Carvalho, que 
substituirá Guilherme Paiva 
(ex-técnico), que ficará como 
auxiliar, além da volante Cami-
la (ex-Central de Caruaru-PE) e 
a meia Tonha (ex-América de 
Natal-RN). 

O novo comandante al-
vinegro promete dar uma 
"nova cara" a equipe, que terá 
mudanças no time que per-
deu para o Vitória de Santo 
Antão-PE. De acordo com o 
ex-jogador do Botafogo, ape-
sar do pouco tempo que teve 
para treinar o grupo, mostrou 
as jogadores a importância 
de conquistar um resultado 
positivo, mesmo atuando fora 
de casa e contra um dos favo-
ritos ao titulo. 

Botafogo busca hoje a
reabilitação na Bahia

futebol feMiNiNo

         

Após o empate em 
Brasília e a consequente 
permanência no G4, a di-
retoria do Treze está acre-
ditando na classificação do 
Galo para a próxima fase 
da competição. Ontem, o 
diretor de futebol do clu-
be, José Wilton, afirmou 
que já se reuniu com os 
jogadores e ficou acertado 
um grande bicho, caso o 
clube passe para a próxima 
fase do Campeonato Brasi-
leiro da Série C.

“Nós estamos otimis-
tas e resolvemos dar um 
grande incentivo aos joga-
dores para conseguirmos 
esta classificação. Estamos 
trabalhando por etapas. O 
bicho será ainda maior se 
o clube conseguir o acesso 
para a Série B de 2014. Po-
rém, não podemos revelar 
o valor, porque este é um 
assunto interno, fruto de 
uma conversa com os jo-
gadores, mas posso garan-
tir que é um valor muito 
bom”, disse o dirigente.

Ontem, os jogadores 
se reapresentaram e trei-
naram os dois expedien-
tes no Estádio Presidente 
Vargas. Para o jogo de do-
mingo, contra o Águia, em 
Marabá, o técnico Luciano 
Silva não poderá contar 
com o zagueiro Pitty e o 
volante Sapé. Ambos leva-
ram o terceiro cartão ama-
relo no último jogo contra 
o Brasiliense. Por outro 

Bicho por classificação já está acertado
treZe

As atletas treinaram ontem para a primeira partida fora de casa

O Estádio Renatão, da Raposa, está recebendo diversas melhorias

Foto: Divulgação

lado, o zagueiro Negretti já 
está recuperado, e à disposi-
ção da comissão técnica.

A grande novidade no 
treino de hoje deverá ser a 
presença do novo reforço, o 
atacante Lê, que vem da Pe-
napolense de São Paulo. Ele 
deverá ser apresentado ofi-
cialmente na manhã de hoje 
no PV. A equipe viaja para 
Marabá, na sexta-feira. 

Campinense
O Campinense, atual 

campeão da Copa do Nor-
deste, foi convidado para o 
lançamento da edição 2014 
da competição, programada 
para a próxima terça-feira dia 
8 de outubro, em Salvador. 
Apesar da presença da Rapo-
sa, já confirmada pelo presi-
dente William Simões, o Ru-
bro-Negro não participará da 
copa, já que os representantes 
da Paraíba na competição se-
rão Botafogo e Treze, cam-
peão e vice respectivamente. 

Representantes do ASA de 
Arapiraca e das federações de 
Piauí e Maranhão, que tam-
bém não participarão da edi-
ção 2014, foram convidados 
para a grande festa.

Fora das competições, 
no momento a preocupação 
da diretoria do Campinense 
é com as obras de reforma do 
Estádio Renatão, que estão 
em ritmo acelerado, visando 
a próxima temporada. O pre-
sidente William Simões tem 
comparecido todos os dias ao 
estádio para acompanhar os 
trabalhos. O clube já investiu 
cerca de R$ 380.000,00 para 
recuperar o gramado, cons-
trução de  10 apartamentos 
para concentração e coloca-
ção de uma estrutura  metáli-
ca na cobertura. 

“O nosso pensamento é 
sediar jogos do Campeonato 
Paraibano em 2015. Para o 
próximo campeonato, não te-
ríamos condições de atender a 
todas as exigências do Estatuto 

do Torcedor, mas em breve 
os rubro-negros terão um 
estádio para pequenos jo-
gos”, garantiu o presidente 
William Simões.

Nos bastidores, o clu-
be respira política, com a 
aproximação das eleições, 
programadas para o dia 
15 de dezembro. A última 
reunião do Conselho De-
liberativo para discutir as 
eleições, que estava pro-
gramada para a última se-
gunda-feira, acabou não 
acontecendo, por falta de 
quórum. Apenas 10 conse-
lheiros compareceram. Na 
oportunidade, o diretor fi-
nanceiro Raul Timóteo fez 
uma prestação de contas 
da atual diretoria execu-
tiva, referente aos anos 
de 2011 e 2012 e houve o 
início de um planejamento 
com a elaboração de um 
cronograma para as elei-
ções do clube.

William Simões é can-
didato a reeleição e diz ter 
90 por cento dos votos do 
Conselho Deliberativo, mas 
a oposição, liderada pelo 
ex-presidente Rômulo Leal, 
promete formalizar uma 
candidatura ao pleito de 
dezembro para o biênio 
2014-2015. “Estou tran-
quilo e tenho certeza que 
vou vencer estas eleições, 
porque os rubro-negros 
sabem o que nossa gestão 
vem fazendo pelo clube”, 
disse William.
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Atleta rompeu o ligamento 
cruzado do joelho esquerdo 
e não joga mais em 2013

Richarlyson fora do Mundial
BRUXA SOLTA NO GALO

A bruxa está solta na 
Cidade do Galo. O lateral es-
querdo Richarlyson está fora 
do Mundial de Clubes, no 
Marrocos, em dezembro. O 
jogador rompeu o ligamento 
cruzado do joelho esquerdo, 
no treinamento da última 
segunda-feira, e o tempo de 
recuperação, segundo o Atlé-
tico-MG, deve ser de seis a 
oito meses. Ricky é a primei-
ra baixa confirmada para o 
Torneio Continental, já que 
Ronaldinho Gaúcho ainda 
alimenta esperanças em par-
ticipar.

O jogador realizou exa-
mes e o rompimento foi 
confirmado pelo clube. O 
zagueiro Réver, que deixou 
a partida contra o Santos 
com dores no pé direito, teve 
confirmado edema ósseo no 
pé direito e também não en-
frenta a Ponte Preta, hoje, às 
19h30m (de Brasília), no In-
dependência.

Quem também não joga 
é o argentino Dátolo com 
estiramento na panturrilha 
direita. O chefe do Departa-
mento Médico do Atlético
-MG, Rodrigo Lasmar, con-
cederá entrevista coletiva na 
tarde desta terça-feira para 
explicar a situação de cada 
jogador. O clube alvinegro so-
fre com uma onda de lesões. 
Ronaldinho Gaúcho iniciou 
tratamento e é dúvida para o 
Mundial, apesar de o craque 
estar confiante que volta a 
jogar o fim do ano.

Outro que também pre-
ocupa é o lateral direito Mi-
chel, que passou por artros-
copia no tendão do tornozelo 
direito. O Atlético-MG estreia 
no dia 18 de dezembro no 
Mundial de Clubes e disse 
que não vai mais contratar 
atletas para a competição 
continental. 

Ronaldinho
O nome Lasmar é algo 

forte na medicina esporti-
va. E são nas mãos do pai 
Neylor e do filho Rodrigo 
que Ronaldinho Gaúcho ten-
tará surpreender a todos e se 
recuperar da lesão muscular 
no adutor da coxa esquerda. 
Para reforçar o talento dos 
médicos, R10 postou a foto 
acima no facebook com os 
seguintes dizeres:

“Fico muito confiante 
nas mãos desses ótimos pro-
fissionais: Rodrigo Lasmar e 
Neylor Lasmar, chefes do De-
partamento Médico do Atlé-
tico-MG. Peças importantes 
na minha recuperação” es-
creveu o craque.

Neylor Lasmar foi che-
fe do Departamento Médico 
do Atlético-MG entre 1975 e 
2000, passou o bastão para o 
seu filho, que comanda o DM 
do Galo desde então e faz par-
te do corpo médico da Seleção 
Brasileira. Neylor também foi 
responsável por atletas sele-
cionáveis na comissão técni-
ca de Telê Santana. Cuidou, 
especificamente, dos joelhos 
frágeis de Reinaldo.

O jogador vem alternan-
do trabalhos na Cidade do 
Galo e na sua própria casa. O 
craque ressaltou o empenho 
dos médicos do Atlético-MG, 
que não têm medido esforços.

“Minha parte é fazer o 
tratamento todos os dias, 
cerca de três vezes ao dia, de 
manhã, de tarde e de noite. É 
preciso ter uma sequência e 
aí vai estabilizando”, disse.

Jogos de hoje

Série A
19h30 
Cruzeiro x Portuguesa
19h30 
Grêmio x Atlético-PR
21h 
Vitória x Goiás
21h 
Fluminense x Botafogo
21h50 
Coritiba x Flamengo
21h50 
Santos x São Paulo
21h50 
Corinthians x Bahia

Série C
20h
Betim-MG x Duque de Caxias

Série D
21h30 
Mixto x Tupi

Copa Sul-Americana
21h15 
Vélez Sarsfield x La Equidad

Liga dos Campeões
13h
CSKA Moscow x Viktoria Plzen
15h45 
Juventus x Galatasaray
15h45 
Anderlecht x Olympiacos
15h45 
PSG x Benfica
15h45 
Bayer Leverkusen x Real Sociedad
15h45 
Real Madrid x Copenhague
15h45 
Manchester City x Bayern de Munique
15h45 
Shakhtar Donetsk x Manchester United

O lateral sofreu uma grave lesão no treino de segunda-feira e só volta a jogar no segundo trimestre de 2014, segundo o DM do Galo

Fifa programa o
sorteio de chaves
para o dia nove
no Marrocos

O sorteio das chaves do 
Campeonato Mundial de Clu-
bes, que terá a participação do 
Atlético Mineiro acontecerá no 
próximo dia 9, em um hotel em 
Marrakech, no Marrocos, divul-
gou ontem a Fifa.

A cidade é uma das sedes 
da competição, que acontecerá 
entre 11 e 21 de dezembro. A 
outra é Agadir. Além do Galo, 
já estão confirmados no Mun-
dial, Bayern de Munique (Ale-
manha), Monterrey (México), 
Auckland City (Nova Zelândia) 
e Raja Casablanca (Marrocos).

As duas vagas restantes 
irão para os campeões asiáti-
co e africano. Os dois torneios 
continentais estão em suas fa-
ses semifinais.

No sorteio da terça-fei-
ra da próxima semana, serão 
conhecidos os confrontos das 
quartas de final, já que na fase 
prévia o anfitrião Raja enca-
rará o Auckland. Campeões 
da Libertadores e da Liga dos 
Campeões da Europa, Atlético 
e Bayern de Munique, estrea-
rão nas semifinais. 

Em relação à Copa do-
Mundo de 2022, a Fifa prova-
velmente adiará a decisão e 
implantará uma força-tarefa 
para analisar as implicações de 
transferir o torneio, que está 
previsto para ocorrer sob o ca-
lor escaldante do verão. 

Assim como havia acon-
tecido nos Jogos Olímpicos 
de 2012, realizados em Lon-
dres, o atacante brasileiro 
Neymar foi vaiado no Reino 
Unido ontem. Ele ouviu in-
sistentes apupos da torcida 
do Celtic em duelo válido 
pela Liga dos Campeões da 
Uefa, mas foi protagonista 
do Barcelona, que não con-
tou com Messi e venceu por 
1 a 0.

Messi sofreu uma lesão 
no jogo do último sábado, 
contra o Almería, válido 
pelo Campeonato Espanhol. 
Na primeira partida sem o 
argentino, que deve ficar no 
departamento médico por 
duas ou três semanas, coube 
ao brasileiro a condição de 
protagonista do Barcelona.

Foram de Neymar as 
principais jogadas ofensivas 
do time catalão contra o 
Celtic. Ele cavou a expulsão 

de Brown, capitão do time 
escocês, e começou o lan-
ce em que Sánchez cruzou 
para o gol de Fàbregas.

A vitória manteve 
100% de aproveitamento 
do Barcelona na Liga dos 
Campeões da Uefa – o time 
havia batido o Ajax por 4 a 0 
na estreia. O Celtic, por ou-
tro lado, segue sem conquis-
tar pontos.

“É sempre muito difícil 
jogar contra o Celtic, mas 
fizemos uma partida muito 
boa. Apesar de toda a difi-
culdade para furar o blo-
queio deles, todo mundo 
fez uma boa apresentação”, 
avaliou Fàbregas.

O jogo de ontem foi o 
14º de Neymar com a cami-
sa do Barcelona. Nas parti-
das anteriores, Messi esteve 
ausente em duas ocasiões: 
na vitória por 3 a 1 sobre a 
seleção da Malásia em amis-

Neymar é vaiado, mas ajuda Barça a vencer 
COpA dOS CAMpeõeS

Invicto há sete partidas, o Fluminense
enfrenta o Botafogo hoje no Maracanã

Invicto há sete partidas, 
o Fluminense entra para o 
clássico contra o Botafogo, 
hoje, às 21h, no Maracanã, 
com moral elevada, enquan-
to o rival, que está há quatro 
jogos sem vencer, busca a 
reabilitação. Mas o retros-
pecto tricolor em clássicos 
no ano não é nem um pouco 
favorável. São dois empates 
e seis derrotas em partidas 
contra os rivais regionais 
em 2013.

Mas o retrospecto nega-
tivo na temporada não in-
comada ao Fluminense. É 
o que garante o artilheiro 
tricolor na temporada, Rafael 
Sobis. Para o camisa 23, não 
importa quem faça o gol, o 
importante para a equipe 
no momento é aumentar a 
sequência invicta no campe-
onato e se aproximar ainda 
mais do G-4.

Para a partida contra o 
Botafogo, o técnico Vanderlei 
Luxemburgo não contará 
com Bruno e Igor Julião, sus-
pensos pelo terceiro cartão 
amarelo. Por esse motivo, 
o treinador terá que im-
provisar. 

Coritiba x Flamengo
O técnico Péricles Cha-

musca vai fazer a estreia no 
Coritiba na partida de hoje 
contra o Flamengo, às 21h50, 
no Couto Pereira. Porém, o 
time ainda não deverá ter a 
cara do novo comandante, 
por conta do pouco tempo 
para treinar antes do duelo. 
Na segunda-feira, os titulares 
contra o Náutico fizeram 
apenas um regenerativo.

Para Chamusca, o perío-
do é curto para implantar um 
padrão tático no Coritiba. 
Apesar da dificuldade, ele 

afirmou que está procurando 
interagir o mais rápido pos-
sível para formatar o grupo. 
O ponto positivo é que ele já 
conhece a metodologia do 
Coritiba e sabe da qualidade 
que pode encontrar dentro 
do elenco.

Cruzeiro x portuguesa
Quase não houve tem-

po para treinar. O Cruzeiro 
retornou de Porto Alegre no 
fim da manhã segunda-feira 
e treinou pouco para o jogo 

de hoje contra a Portuguesa. 
A terça foi de atividades leves 
para os titulares, e treino 
técnico para o restante do 
grupo. Entre eles, o volante 
Lucas Silva e o meia Ricardo 
Goulart. Após cumprir sus-
pensão, eles podem retomar 
a vaga no time.

Lucas Silva e Goulart  
estão de volta após cum-
prirem suspensão. Cruzeiro 
e Portuguesa jogam nesta 
quarta-feira, às 19h30m, no 
Mineirão, em Belo Horizonte.

Fluminense x Botafogo é o principal jogo da rodada de hoje pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã
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toso (com um gol do brasi-
leiro) e no triunfo por 1 a 0 
sobre o Málaga pela segun-
da rodada do Campeonato 

Espanhol (gol de Adriano e 
atuação discreta do camisa 
11, que começou entre os 
reservas).

FOTO: Miguel Ruiz/BFC

Neymar foi destaque na vitória por 1 a 0 contra o Celtic



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            712,22
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057758
Responsavel.: HELIO FELIX MAXIMO
CPF/CNPJ....: 569677804-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            142,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057517
Responsavel.: MARIA DA PIEDADE DE MELO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 207480434-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057864
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,  02/10/2013
----------------------------------------

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.: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JUN
CPF/CNPJ....: 013135848/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            363,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058050
Responsavel.: ANA MARIA DE ALMEIDA FREITAS
CPF/CNPJ....: 046147804-82
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            340,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL CARTIER
Protocolo...: 2013 - 056571
Responsavel.: DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012922672/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            576,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057632
Responsavel.: HELIO DE FRANCA COUTINHO JR
CPF/CNPJ....: 806611064-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕESS/PB
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LEILÃO PÚBLICO 001/2013.
LEILÃO PÚBLICO DE Nº 01.2013, para alienação de bens móveis declarados inservíveis para a 

Administração Pública Municipal. Homologo a presente licitação em conformidade com os pareceres 
do Leiloeiro, Membros de Apoio e Assessoria Jurídica, no valor total de R$ 83.200,00 - (Oitenta 
e Três Mil e Duzentos Reais), tudo em conformidade com a Lei de nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e autorizo mediante o cumprimento das exigências contidas no instrumento convocatório 
as entregas dos bens arrematados a seguir relacionados para os seus respectivos arrematantes:

2WLOTE I: 01 Veículo de fabricação nacional, tipo TRA/C, TRATOR/NÃO APLIC. Placa JXA 6958/
PB, chassi n° 9BVN5A7A0XE669003, movido a diesel, VOLVO/NL 12 360 4X2 EDC, ano/modelo 
199/1999, CAP/POT/CIL 070.00 CMT/360C, com branca, com reboque PR SR/RONDOM SR CE 
TR, chassi n° 9ADP12430KM086241, placa LZK7101/PB capacidade de 35,00 toneladas, ano e 
modelo 1989/1990. Arrematante: RONALDO HONÓRIO DE BRITO – CPF: 031.471.084-14 - Valor: 
R$ 60.500,00 – Seis Mil e Quinhentos Reais. LOTE II: 01 Veículo de fabricação nacional, tipo VW 
Kombi, cor branca, cap. 09P/1.00T/061CV. placa MMX3574/PB, chassi n° 9BWGB07XX4P005639, 
fab/mod. 2004/2004, gasolina. Arrematante: URANIO TAVARES DA COSTA – CPF: 426.966.904-72 
– Valor: R$ 5.700,00 – Cinco Mil e Setecentos Reais. LOTE III: 01 Veículo de fabricação nacional, 
tipo VW/Gol 1.0, cor branca, cap.5P/75/CV, placa MOT6918/PB, chassi n° 9BWCA05WX7T023081, 
fab./mod. 2006/2007, motor 1.0 cc, álcool/gasolina. Arrematante: JOSÉ RONILDO PEREIRA – CPF: 
486.234.154-34 – Valor: R$ 6.100,00 – Seis Mil e Cem Reais. LOTE IV: 01 Veículo de fabricação 
nacional, tipo VW Gol 1.6, cap. 5P/103/CV, cor cinza, fab./mod. 2008/2008, placa MNP1361/PB, 
chassi n° 9BWCB05W58P107686, álcool/gasolina. Arrematante: RINALDO LOURENÇO DA SIL-
VA – CPF: 858.854.104-10 – R$ 6.600,00 – Seis Mil e Seiscentos Reais. LOTE V: 01 Veículo de 
fabricação nacional, tipo Ambulância Fiat/Fiorino IE, ano 2006/2006, cor branca, placa MNM4695/
PB, chassi n° 9BD25504568776614, gasolina. Arrematante: ANTONIO FÉLIX DA SILVA – CPF: 
036.603.544-49 – R$ 4.300,00 – Quatro Mil e Trezentos Reais.

Pilões, 30 de Setembro de 2013.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO No 010/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO 
MIGUEL– PB, tornar público aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
TOMADA DE PREÇO  do tipo Menor Preço por item, objetivando a aquisição de mobiliário e 
equipamentos, destinados ao Centro de Desenvolvimento Infantil Professora Maria da Glória 
Correia Pinto, em sessão pública para abertura dos envelopes que realizar-se-á as 11:00hs do dia 
18/10/2013, na sede da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO MIGUEL/PB, na CPL localizado 
na: Rua Thomaz de Aquino, 06 – Centro – BARRA DE SÃO MIGUEL – PB Fone: (083) 3358-1186 
no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL 01 de Outubro de 2013
Francisco de Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO No 011/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO 
MIGUEL– PB, tornar público aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
TOMADA DE PREÇO  do tipo Menor Preço por item, objetivando a aquisição de peças automotivas 
e contratação de serviços mecânicos, destinados para a manutenção dos ônibus da frota municipal, 
em sessão pública para abertura dos envelopes que realizar-se-á as 13:00hs do dia 18/10/2013, na 
sede da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO MIGUEL/PB, na CPL localizado na: Rua  Thomaz 
de Aquino, 06– Centro – BARRA DE SÃO MIGUEL – PB Fone: (083) 3358-1186 no horário de 
expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL 01 de Outubro de 2013
Francisco de Freitas

Presidente da CPL

      

COMUNICAÇÃO
Comunico a praça em geral e a quem interessar possa, que estou cancelando uma procuração 

que tem como Outorgante, a minha pessoa ANNA ELIZABETH HENRIQUES CRISPIM, brasileira, 
casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.149.947-SSP/PB, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 526.920.944-68, residente e domiciliada nesta cidade de João Pessoa – Pb.,  e 
como Outorgada, VERA MARIA HENRIQUES CRISPIM, brasileira, viúva, empresária, portadora de 
Cédula de Identidade RG nº 97.882-SSP/PB inscrita no CPF;MF sob o nº 526.920.604-82, residente 
e domiciliada nesta cidade de João Pessoa – Pb., datada de 09 de setembro de 2013, e registrada 
no Cartório do 3º Oficio de Notas desta cidade de João Pessoa Pb., no Livro 245 Folha 161.

João Pessoa, 30 se Setembro de 2014
ANNA ELIZABETH HENRIQUES CRISPIM

EDITAL DO LOTEAMENTO “JARDIM LUSITANO”
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA,  Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de 

Alhandra. Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 18 da Lei 

Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a Empresa CONSTRUTORA LUSITANA LTDA, 
portadora do CNPJ/MF sob o n° 17.672.359/0001-08. com sede na Av. Pres. João Pessoa, s/n°, 
Nova Alhandra, neste município de Alhandra-PB, representado neste ato seu sócio/administrador: 
JORGE MANUEL ALMAS PAIS, português, solteiro, empresário, residente e domiciliado na rua Miguel 
Couto, n° 251, centro, João Pessoa-PB, portador do CPF/MF sob o n° 015.206.774-48 e cédula de 
identidade estrageiro RNE sob o n° V622490F-CIE/DF, Depositaram em Cartório, sito à rua Pres. 
João Pessoa, n° 82, centro, Alhandra-PB, memorial descritivo, licença de instalação n° 2314/2013, 
expedida pela SUDEMA, em data de 13/08/2013, planta aprovada pela Prefeitura Municipal de 
Alhandra-PB, e demais documentos exigidos pelo Art. 18 da citada Lei 6.766/79, relativos ao Registro 
do Loteamento denominado “JARDIM LUSUTANO”. neste município de Alhandra-PB, no seguinte 
imóvel: Uma de terras própria e urbana, medindo 16,55 hectares, situado na propriedade pituba ou 
catolé, neste município de Alhandra-PB, limitando-se: frente com PB-032, que liga Alhandra-PB à Br. 
101, lado esquerdo estrada que liga ao conjunto Habitacional Antônio Mariz, lado direito com área 
pertencente com terras do Sr. Jorge Manuel Almas Pais e fundos Recanto do Kairôs, pertencente a 
Adjair Lopes de Amorim e terras pertencente à Nieldson Lopes de Amorim, Devidamente Registrado 
neste cartório no Livro n° CU, Fls. 128, sob o n° de ordem R-2, matrícula n° 30.655, em data de 
11/07/2013, constituidos de 22 (vinte e dois) quadras e compostas de 495 (quatrocentos e noventa e 
cinco) lotes de uso residenciais com uma área de 106.840,00m2, vias públicas e passeios com uma 
área de 39.020,65m2, áreas verdes e áreas institucional com uma área de 21.399,00m2, constantes 
na planta aprovada e demais documentos apresentados e que ficam arquivados nesta Cartório. As 
impugnações daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão 
ser apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da 3a

publicação do presente Edital no Órgão Oficial do Estado da Paraíba e demais jornais de
maior circulação do Estado. Findo o presente e não havendo nenhuma contestação de quem
quer que seja, será feito o registro Loteamento. Ficando disponível as documentações do
referido Loteamento “JARDIM LUSUTANO” as disposições dos interessados neste Cartório
nos horários regulares. Dado e passado nesta Cidade de Alhandra, aos 30 dias de setembro
de 2013. Eu, MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registro imobiliário
desta Comarca, subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé. .

Maria do Socorro Ferreira Braga
Tabeliã

Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055794
Responsavel.: JOSE ANTONIO PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 457296034-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055886
Responsavel.: SEVERINO RAMOS ADELINO
CPF/CNPJ....: 910449284-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            328,86
Apresentante: GDR FILHOS LOCACAO E SERVICO LTDA
Protocolo...: 2013 - 052359
Responsavel.: SS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 012261774/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.138,17
 Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057799
Responsavel.: SS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 012261774/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.409,37
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057934
Responsavel.: VAMBERTO ANTONIO CANDIDO FELIX
CPF/CNPJ....: 016804983/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058167
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,  02/10/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANDRE LUIZ FERREIRA
CPF/CNPJ....: 033741364-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057912
Responsavel.: COMBATE SEGURANCA ELETRONICA L
CPF/CNPJ....: 012351475/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            708,49
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057971
Responsavel.: ELZA ALVES TEIXEIRA-ME
CPF/CNPJ....: 012079965/0001-09
Titulo......: CHEQUE           R$          1.200,00
Apresentante: FELIPE DE SOUZA GUERRA
Protocolo...: 2013 - 058059
Responsavel.: FERRAMENTAL COM LOC FERR 
MAQ EQUIP
CPF/CNPJ....: 013846743/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            151,81
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057625
Responsavel.: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA
CPF/CNPJ....: 060681754-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            170,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056080
Responsavel.: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA
CPF/CNPJ....: 060681754-99
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            211,69
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056082
Responsavel.: FOX COM E SERV DE INF LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 008962849/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             24,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 

EXTRATO DE CONTRATO
(OBJETO: Contratações de Profissionais Médicos (Pessoas Jurídicas), especializados nos ramos 

pertinentes para prestações de serviços plantonistas, como: DERMATOLOGISTAS, NEUROLOGIS-
TA, e REUMATOLOGISTA), no Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha/PB, até dezembro de 2013. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006.2013. DOTAÇÃO: RECURSOS MAC/FUS/
PRÓPRIOS: 02.041 - 10.301.0012.2013 - 10.301.0014.2014 - 10.301.0017.2037 - 10.302.0014.2056 
- 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA e 
DENSIMAGEM - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA CT Nº 065/2013 – 23.09.2013 – R$ 7.500,00 
- NEUROCENTRO - CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA – CT 
Nº 066/2013 – 23.09.2013 – R$ 10.500,00 e DERMOESTÉTICA – CLINICA DERMATOLÓGICA E 
ESTÉTICA EIRELI – CT 067/2013 – 23.09.2013 – R$ 12.000,00.

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. OBJETO Aquisição de 1 (um) veículo 0-KM tipo passeio 
Motor 1.0 para atender necessidades da Secretaria de Cidadania e Assistência Social do Município. 
Data do recebimento dos envelopes abertura e disputa dia 11/10/2013 às 15:00 horas. Informações 
e Edital de segunda a sexta das 8:00h às 12:00h na sala da CPL, localizada à Rua Antônio Caetano, 
92 centro Imaculada-PB, 30 de setembro de 2013. Virleide Eugênia Bezerra Aquino-Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS 
E CAMARAS PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULOS DESTA 
PREFEITURA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTOCENTER 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 305.096,00.

Queimadas - PB, 30 de Setembro de 2013
JACO MOREIRA MACIEL - Prefeito

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA FROTA VEICULOS DESTA PREFEITURA..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02040.04.122.0006.2011 - MANU-

TENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO 02050.04.123.0003.2005 - MANU-
TENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS 02060.12.361.0008.2012 - MANUTENCAO 
DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE 02060.12.361.0008.2065 - MANUTENCAO 
DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% 02070.10.301.0022.2026 - MANUT.DAS ATIV. DE 
SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV 02070.10.302.0023.2027 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE 
SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO 02070.10.302.0052.2086 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 
DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU 02080.08.244.0025.2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR 02090.20.601.0033.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 
RELACION. C/A AGRICULTURA 02100.15.451.0042.2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
C/INFRAESTRUTURA 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e: CT Nº 0021B/2013 - 01.10.13 

- AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 305.096,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINA 
DE FORMA PARCELADA P/ ATENDER A FROTA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 616.740,00.

Queimadas - PB, 30 de Setembro de 2013
JACO MOREIRA MACIEL - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM FORNECI-
MENTO DE PEÇAS GENUINA DE FORMA PARCELADA P/ ATENDER A FROTA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02040.04.122.0006.2011 - MANU-

TENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO 02050.04.123.0003.2005 - MANU-
TENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS 02060.12.361.0008.2012 - MANUTENCAO 
DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE 02060.12.361.0008.2065 - MANUTENCAO 
DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% 02070.10.301.0022.2026 - MANUT.DAS ATIV. DE 
SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV 02070.10.302.0023.2027 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE 
SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO 02070.10.302.0052.2086 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 
DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU 02080.08.244.0025.2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR 02090.20.601.0033.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 
RELACION. C/A AGRICULTURA 02100.15.451.0042.2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
C/INFRAESTRUTURA 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e: CT Nº 0022A/2013 - 01.10.13 

- AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 616.740,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4099
EDT.0003.000012-1/2013

EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20(VINTE) DIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

PROCESSO Nº 0004817-86.2011.4.05.8200, Classe 98
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF

EXECUTADO: MACILDA BARBOSA LEITE FERNANDES
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 11.639,85 (onze mil, seiscentos e trinta e nove reais e 

oitenta e cinco centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da 
Execução, ou seja, R$ 232,80 (duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), atualizado até 
maio/2011, mais juros, custas e demais acréscimos legais.

 FINALIDADE: CITAÇÃO EXECUTADA: MACILDA BARBOSA LEITE FERNANDES, CPF 
281.986.974-20, para pagar a dívida reclamada, no prazo de 03 (três) dias, contados do escoamento 
do prazo de 20(vinte) dias, constante do presente edital.

 ADVERTÊNCIA: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citada pessoalmente a devedora, por se encontrar 
residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo 
o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em 
jornal de grande circulação, mediante o qual fica devidamente citada.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 13 de março 
de 2013. Eu, ______________Josinalva de Lima Nóbrega, Técnica Judiciária, o digitei e imprimi. 
E eu,____________Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora de Secretaria da 3ª Vara, o conferi 
e subscrevo.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORES RURAIS
DE RIACHÃO DO BACAMARTE

Rua Central – Travessa Passagem Molhada, S/N Bairro: Centro
Riachão do Bacamarte – PB CEP: 58382-000

CNPJ: 02.083.339/0001-24 Data de Fundação: 13/07/1997
Telefone: (83) 3316-1156 / 3316-2006 E-mail: riachaostr@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS ASSOCIADOS
Vimos através do presente edital, e em conformidade com o Estatuto do Sindicato dos Tra-

balhadores Rurais de Riachão do Bacamarte, convocar a todos os Associados do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município de Riachão do Bacamarte – PB, para comparecerem a Assem-
bléia Geral Extraordinária que será realizada na sede da Escola Municipal Manoel Joaquim de 
Araújo – Serra Rajada, neste Município, no dia 16 de outubro de 2013, às 10:00 horas da manhã em 
primeira convocação e às 13:00 horas em segunda convocação, para a LEITURA DA REVISÃO DO 
ESTATUTO DO SINDICATO, E SUAS ALTERAÇÕES EM CONFORMIDADE com o que determina 
a portaria do Ministério do Trabalho 326/2013.

Riachão do Bacamarte – PB, 30 de setembro de 2013
João Rodrigues Barros

Presidente
Publicado no Jornal A União de 1/10/2013 - Republicado por Incoreção.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP)Nº. 008/2013

A comissão Permanente de Licitação através do Pregoeiro Oficial da cidade de Pocinhos/PB, 
no uso das suas atribuições legais, comunica aos interessados que fará realizará Licitação Pregão 
Presencial –SRP N°008-2013 que tem como objeto Contratação de Empresa para Aquisição de Pães 
de Derivados de padaria para atender a Secretaria municipal de Saúde do município de Pocinhos/
PB, no dia 16 de Outubro de 2013 as 09:30 horas na sede da comissão de Licitação. Informações: 
das 07:30 as 11:30h em dias úteis, no endereço, R: Padre Antonio Galdino (auditório da secretaria 
de Saúde) sn- Centro - Pocinhos - PB. Fone: (083) 3384-1247. E-mail: pocinhoslicitacao@gmail.com 

Pocinhos - PB, 01 de Outubro de 2013.
CLAUDIO CHAVES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP)Nº. 009/2013

A comissão Permanente de Licitação através do Pregoeiro Oficial da cidade de Pocinhos/PB, 
no uso das suas atribuições legais, comunica aos interessados que fará realizará Licitação Pregão 
Presencial –SRP N°009-2013 que tem como objeto Contratação de Empresa Especializada para 
Aquisição de Gases Medicinais, para atender a demanda das unidades atreladas À SECRETARIA 
DE SAUDE do município de Pocinhos/PB, no dia 16 de Outubro de 2013 as 13:30 horas na sede 
da comissão de Licitação. Informações: das 07:30 as 11:30h em dias úteis, no endereço, R: Padre 
Antonio Galdino (auditório da secretaria de Saúde) sn- Centro - Pocinhos - PB. Fone: (083) 3384-
1247. E-mail: pocinhoslicitacao@gmail.com 

Pocinhos - PB, 01 de Outubro de 2013.
CLAUDIO CHAVES COSTA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP)Nº. 010/2013

A comissão Permanente de Licitação através do Pregoeiro Oficial da cidade de Pocinhos/PB, 
no uso das suas atribuições legais, comunica aos interessados que fará realizará Licitação Pregão 
Presencial –SRP N°010-2013 que tem como objeto Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviço de Ultra Sonografia, para atender a Secretaria de Saúde da Cidade de Pocinhos/, no dia 
16 de Outubro de 2013 as 15:00 horas na sede da comissão de Licitação. Informações: das 07:30 
as 11:30h em dias úteis, no endereço, R: Padre Antonio Galdino (auditório da secretaria de Saúde) 
sn- Centro - Pocinhos - PB. Fone: (083) 3384-1247. E-mail: pocinhoslicitacao@gmail.com 

Pocinhos - PB, 01 de Outubro de 2013.
CLAUDIO CHAVES COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.014/2013
A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do 
dia 16 de Outubro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o N° 2.14.014/2013, tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto a Aquisição de Material de construção, conforme espe-
cificações em planilha do Edital. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à 
rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, no Município de Campina Grande-PB, no horário comercial.

 Campina Grande, 1 de Outubro de 2013.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.015/2013
A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 14:00 horas do 
dia 16 de Outubro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o N° 2.14.015/2013, tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto a Aquisição de Material Elétrico, Ferramentas e EPI, 
conforme especificações em planilha do Edital. O Edital e demais informações estarão à disposição dos 
interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, no Município de Campina Grande-PB, no horário 
comercial. Campina Grande, 1 de Outubro de 2013.

VIVIANE RAQUEL GONÇALVES MEDEIROS
Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.016/2013
A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através do 

Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 09:00 horas do dia 17 
de Outubro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o N° 2.14.016/2013, tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto a Aquisição de Material de Consumo (Lâminas, parafusos, porcas, 
filtros), conforme especificações em planilha do Edital. O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, no Município de Campina Grande-PB, no 
horário comercial. Campina Grande, 1 de Outubro de 2013.

FELIPE SILVA DINIZ JUNIOR
Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00071/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de bebida láctea destinado a 
atender a diversos programas do Governo Municipal. Data e Local: 14 de Outubro de 2013 às 08:30 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 01 de Outubro de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00072/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições e serviços de 
hospedagem destinados a servidores de diversas secretarias do município de Aparecida. Data e 
Local: 14 de Outubro de 2013 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 01 de Outubro de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ESCOVAÇÃO 

PARA ATENDER O PROGRAMA PSE DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 
09:00 (hora local) do dia 15/10/2013. 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, 01 de outubro 
de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2013.

Às onze horas do dia 01 (primeiro) de outubro de 2013 (dois Mil e treze) na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, localizada à Rua Inácio 
Lira, 377, centro nesta cidade, a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de 
São Jose de Piranhas, nomeada pela Portaria nº 001/2013, de 03 de janeiro de 2013, integrada 
pelos Servidores JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO, CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA e CLAUDEMIR 
FRANCAS DOS SANTOS, Presidente e membros, respectivamente, designados para proceder o 
julgamento da habilitação da Tomada de Preços nº 003/2013, que tem como que tem como objeto a 
Execução dos SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: Clarindo Luiz da Silva no 
sitio Quixeramubim; Justino Ferreira do Nascimento no sitio Antas; Antonio Pedrosa no sitio Malhada 
das Flores,  Capitulina Maria de Jesus no sitio Riacho do Meio;  Maria França de Jesus no sitio Barra;  
José Mariano no sitio Serra do Vital; João Sebastião no sitio Serrote das Flores; Ernani Sátiro no sitio 
Contenas;  Clemilda Pereira no Distrito Piranhas Velha;  Sebastião Vieira no sitio Mangação; Joaquim 
Lacerda no sitio Caldeirão; Antonio Lacerda Neto;  Francisco Emerson de Lucena;  e Umbelina 
Calvacante na sede do município; João Batista Campos no Distrito Bom Jesus;  Domingos Leite da 
Silva no sitio Picadas;  José Pereira Sobrinho  no sitio lagoa de Dentro e a Secretaria de Educação 
na sede deste município de São Jose de Piranhas- PB, que após análise da documentação de habi-
litação, com assessoramento da área técnica, contábil e jurídica, conclui pelo seguinte, as empresas 
INABILITADAS são, conforme descrição a seguir: A. G. F. Construtora e Serviços Ltda. –ME., não 
cumpriu o item: 6.2.4.1 – balanço incompleto, faltam os termos de abertura e encerramento; ALB 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA – EPP., não cumpriu o item: 6.2.1 “b” não apresentou o RG e 
CPF da sócia Patrícia Maria Malaquias da Silva, e com grau de parentesco, fundamento legal artigo 
7º do Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010. Por familiar entende-se como inserido na categoria o 
cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau.; BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA –ME.; não cumpriu os itens: 
4.2  “a” 6.2.3 “c” ; CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME., não cumpriu os itens: 6.2.3 
“c”;  6.2.4.1 – balanço sem validade,  “c” não apresentou a declaração dos contratos e compromissos 
assumidos; CONCRETEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; não cumpriu o item 6.2.4.1 “c” 
não apresentou declaração de contratos e compromissos assumidos; COFEN CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, licitante com grau de parentesco, fundamento legal artigo 7º 
do Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010. Por familiar entende-se como inserido na categoria o 
cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau; CONSBRASIL – CONSTRUTORA BRASIL LTDA., não cumpriu o item 6.2.4.1 
“d” – faltou assinatura do responsável técnico ou representante legal da empresa no atestado de 
visita; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA., ME., não cumpriu os itens 4.4 “c”; 6.2.3 “a”; 
6.2.4.1 – não apresentou os termos de abertura de encerramento; DANTAS CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA. ME., não cumpriu os itens 6.2.1 “c”; 6.2.3 “c”;  6.2.4.1 – balanço incompleto; “c”, 
“d”; DEL ENGENHARIA – EIRELI –ME., não cumpriu os itens 6.2.4.1 – não apresentou os termos 
de abertura de encerramento,  “b” não comprovou ter capital social de 72.000,00; EDIFICA EDIFI-
CAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., não cumpriu o item 6.2.4.1 “c” não apresentou declaração de 
contratos e compromissos assumidos; J. A. C. CONSTRUÇÕES E EVENTGOS LTDA., não cumpriu 
os itens 4.2 –6.2 ; “b”; 6.2.3 ‘c” ; 6.2.4.1; LOPEL – LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. EPP., 
não cumpriu o item 6.2.4.1 – balanço apresentado exercício de 2011, sem validade; LORENA & 
ADRIÀ CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA. ME; não cumpriu o item 6.2.4.1 “c” os 
contratos e compromissos assumidos constante na declaração, excederam o limite que se trata e 
que importem a diminuição de sua capacidade operativa, nos termos da norma inscrita no Art. 31, § 
4º da Lei Regente; L.P. CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA. ME., não cumpriu os 
itens  6.2.1 “b”;  6.2; “b”; 6.2.3 ‘ “c”; ‘f”; “g”; 6.2.4.1; ‘c”; MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA. ME.,  não cumpriu os itens  6.2;  6.2.3 “c”; 6.2.4.1 – não apresentou balanço da empresa; 
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME. não cumpriu o item 6.2.4.1 – os 
termos de abertura e de encerramento inconsistente ambos com data de 31.12.2012; PARALELO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., licitante com grau de parentesco, fundamento legal artigo 
7º do Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010. Por familiar entende-se como inserido na categoria o 
cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, 
até o terceiro grau; SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME., não cumpriu os itens 
4.4 “c” o responsável técnico apresentado pela empresa pertence a outra empresa CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE LTDA., ME., que esta participando desta mesma licitação;  6.2.4.1 – balanço 
incompleto, não apresentou DRE; SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., não cumpriu 
o item 6.2.4.1 “c” não apresentou a declaração de contratos e compromissos assumidos; SERRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; não cumpriu os itens  6.2.1 “a”; “b”; 6.2.4.1 “c”; SERVCON 
CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., não cumpriu o item 6.2.7 “a” não apresentou a 
declaração de fatos superveniente e de fato impeditivo à habilitação; HABILITADAS são, conforme 
a seguir: LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME; TECNOVA CONSTRUÇÕES CIVIL 
LTDA; VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. ME. VIGA ENGENHARIA LTDA. Dar-se-á 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I “a” da lei 8666/93, 
para apresentação de recurso administrativo, caso não haja recursos fica marcado para o dia 10 de 
outubro de 2013, ás 09h00min., a abertura do envelope nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS. Nada mais 
havendo a tratar, a presidente Sr. JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO, declarou encerrada a reunião, 
determinando logo em seguida, que a presente ata fosse lida pelo membro Srª. CLEIDE OLIVEIRA 
DA SILVA, que a relatou, a todos os presentes. Depois de concluída a leitura e sem que houvesse 
interposição de recursos ou qualquer manifestação em contrário, foi definitivamente encerrada a 
presente ata, contendo as assinaturas de todos os membros da Comissão de Licitação e licitante 
presente. São Jose de Piranhas, PB, 01 (primeiro) de outubro de 2013 (dois Mil e treze). Publique-se.

Jose Idomar de Sousa Bento
Presidente da CPL

Cleide Oliveira da Silva                                                                    Claudemir Francas dos Santos
        Membro                                                                                                  Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.014/2013
A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 16 de Outubro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o 
N° 2.14.014/2013, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto a Aquisição de Material 
de construção, conforme especificações em planilha do Edital. O Edital e demais informações 
estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, no Município 
de Campina Grande-PB, no horário comercial.

 Campina Grande, 1 de Outubro de 2013.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.015/2013
A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
14:00 horas do dia 16 de Outubro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o 
N° 2.14.015/2013, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto a Aquisição de Material 
Elétrico, Ferramentas e EPI, conforme especificações em planilha do Edital. O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, 
no Município de Campina Grande-PB, no horário comercial. Campina Grande, 1 de Outubro de 2013.

VIVIANE RAQUEL GONÇALVES MEDEIROS
Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.016/2013
A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
09:00 horas do dia 17 de Outubro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o 
N° 2.14.016/2013, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto a Aquisição de Material 
de Consumo (Lâminas, parafusos, porcas, filtros), conforme especificações em planilha do Edital. 
O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, 
bairro São José, no Município de Campina Grande-PB, no horário comercial. Campina Grande, 1 
de Outubro de 2013.

FELIPE SILVA DINIZ JUNIOR
Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª VARA
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB- CEP: 58.031-220 – Fone: 21084097
EDT. 0003.000014-0/2013

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO 
PRAZO DE 20(VINTE) DIAS

AÇÃO MONITÓRIA Nº 0002065-78.2010.4.05.8200, Classe 28 
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF

EXECUTADO: J.E. TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ: 05.876/0001-22  e JOÃO GALDINO 
GOMES, CPF: 282.040.004-30

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos EXECUTADOS para pagar, no prazo de quinze dias, contados 
do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias constante do presente edital, a quantia de R$ 47.631,73 
(quarenta e sete mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), atualizada até 
04.02.2013, relativa ao julgado e em conformidade, também, com a petição e planilha de cálculos 
apresentados pela exeqüente às fls. 98/99, e com suporte no art. 475 – J do CPC.

ADVERTÊNCIAS: Caso o pagamento não seja realizado no prazo acima delineado, sobre o 
montante da condenação será acrescido multa de 10% do valor total. Se o pagamento for parcial, 
a multa incidirá sobre o restante (art. 475 - J, caput e § 5º, do CPC).

FACULDADE: Os devedores poderão oferecer bens à penhora, cujos valores devem ser sufi-
cientes para garantir o pagamento do débito, caso pretenda oferecer impugnação mencionada no 
art. 475 - J, §1º, do CPC.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) intimado(s) pessoalmente o(s) devedor(es), por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta nos autos, é expedido o 
presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário Eletrônico da 
Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual fica(m) intimado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 26 de abril de 
2013. Eu, ____, PAULA REGINA G SANTOS, Técnico Judiciário, o digitei e imprimi. E eu, ____, Rita 
de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretária da 3ª Vara, o conferi e subscrevo.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal da 3ª Vara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE REVOGAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Patos, nomeada através da Portaria de n° 

16/2013, de ordem da Exma. Sra. Prefeita, torna público para conhecimento de todos os interessados, 
que o processo licitatório Tomada de Preços nº 006/2012, que tinha como objeto a contratação de 
empresa especializada, para execução dos serviços de reforma das seguintes Unidades Básicas 
de Saúde: Nabor Wanderley da Nóbrega, Sebastiana Xavier, Evaristo Medeiros Guedes e Aderban 
Martins de Medeiros, na cidade de Patos-PB, conforme especificações constantes no Edital e 
seus anexos, foi REVOGADO, nos termos do Art. 49 da Lei 8666/93 atualizada; Considerando a 
necessidade de reformulação do Edital para melhor atender aos ditames da Lei Federal 8.666/93; 
Considerando a supremacia do interesse público.

INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, sediada à Av. Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, 
Patos-PB, em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Patos - PB, 01 de outubro de 2013.
KLEBER CABRAL BRANDÃO

Presidente da CPL/PMP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 076-2013
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para a Escola 

Zefinha Mota afim de atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Patos-PB.
ABERTURA: 15/10/2013 ás 9:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 01 de outubro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

EDITAL DE ELEIÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE CHAPAS 

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícia, Informações e 
Pesquisas do Estado da Paraíba comunica que, dia 06 de dezembro de 2013, será realizada. 

Eleição para 2014/2018, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias, durante o período de 01 de 
outubro a 15 de outubro para registro de chapas de acordo com Art. 14º Cap. III, da Publicação das 
Chapas até 18/10, da impugnação das chapas até 23/10 Cap. III Art. 27º Paragrafo 3º, da defesa 
de candidato impugnado 28/10 Cap. III Art. 27º Paragrafo 3º, do deferimento e indeferimento 29/10 
Cap.III Art. 27º paragrafo 4º, da publicação da decisão 31/10 Cap. III Art. 27º paragrafo 4º , com 
mandato de 4,5 (quatro) anos e meio com início em 1º de janeiro de 2014 a 31 de junho de 2018, 
de acordo com o Estatuto do Sindicato. 

João pessoa, 30 de setembro de 2013.
Comissão Eleitoral

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAIS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DA PARAÍBA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2013, que objetiva: Locação de motos para 
o trabalho de fiscalização nas Escolas Municipais e nos Postos de Saúde, tanto na zona urbana 
como; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Agosto de 2013
FRANCISCO DANTAS RICARTE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00024/2013.
OBJETO: Locação de motos para o trabalho de fiscalização nas Escolas Municipais e nos Postos 

de Saúde, tanto na zona urbana como.
ABERTURA: 12/08/2013 as 16:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE SUSPENÇÃO
(REUNIÃO ABERTURA DE PROPOSTAS)

Tomada de Preços n. 006/2013
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GURINHEM, 

no uso de suas atribuições legais, torna público à população de GURINHEM e a quem interessar 
possa que abertura das propostas da Tomada de Preço 006/2013, que ocorreria no dia 02/10/2013 
as 12:00 está SUSPENSO devido o recurso administrativo interposto pela empresa DISMENE DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA ME contra sua inabilitação no certame 
em epígrafe. Desde já ficam intimados todos os participantes nos termos do art. 109, § 3º da lei de 
licitações. Maiores informações encontram-se na sala da COPELI ou pelo Fone: (83) 3285-1529.

Gurinhém, 01 de Outubro de 2013.
Paulo Roberto Rangel de Paiva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2013

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para execuções de Pavimentações em 
Paralelepípedos e Assentamentos de Meio Fio Graníticos, Regime de execução empreitada por 
preço unitário, tipo menor preço global, em diversas Ruas dos Conjuntos habitacionais: “Mutirão, 
Alto da Boa Vista, Lucas Porpino, Antonio Mariz e Clóvis Bezerra”, na zona urbana do município.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guarabira, comunica aos 
interessados, que analisando os RECURSOS ADMINISTRATIVOS impetrados pela empresa L.Y 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, esta Comissão juntamente com a Assessoria Jurídica do 
Município, opinam pelo não provimento, mantendo o entendimento em relação à decisão consignada 
anteriormente pela CPL, sendo, portanto ratificada a decisão anteriormente adotada, mantendo o 
resultado de classificação de propostas inalterado.

Nestes termos, finalizada a fase de propostas, publique-se o resultado final da presente licitação 
para fins de conhecimento público.

Guarabira - PB, 30 de Setembro de 2013
JOSE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 0-0025/2013

Objeto: Locação de bens móveis, com e sem condutor, destinados a todas as secretarias do 
município.

Vencedores: 
- ADENILZA VITORINO DA SILVA com o valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais), 

vencendo no ítem: 6;
- ANDREIA MOREIRA DE SOUZA com o valor de R$ 15.480,00 (Quinze Mil e Quatrocentos e 

Oitenta Reais), vencendo no ítem: 9;
- GABRIEL JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos 

e Vinte Reais), vencendo no ítem: 12;
- GILMAR FERREIRA DA SILVA com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e Vinte 

Reais), vencendo no ítem: 11;
- ROBERTO E ADRIANO G.S.TRANSPORTES LTDA com o valor de R$ 627.422,40 (Seiscen-

tos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos), vencendo nos 
seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5;

- SOSTENES DE SOUZA SILVA com o valor de R$ 84.840,00 (Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos 
e Quarenta Reais), vencendo nos seguintes itens: 7, 8;

- TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e 
Setecentos e Vinte Reais), vencendo no ítem: 10,  perfazendo o Valor Global de R$828.902,40 
(Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Dois Reais e Quarenta Centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

Caaporã-PB., 01 de Outubro de 2013
JOÃO BATISTA SOARES

Prefeito Constitucional

CONVOCAÇÃO PARA O PREGÃO PRESENCIAL N° 359/2013

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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 14/11/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para a contratação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-
TIVA EM VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; destinado a SECRETARIA DE ESTADO 
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, 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 13-01858-6 

João Pessoa, 01 de outubro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

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

Registro na CGE Nº 13-01861-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 004/2013, torna público que no dia 14 de outubro de 2013, às 09:00 horas, na Sala 
de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 069/2013. Objeto: Desenvolvimento 
de Sistema voltado à gestão de leituras de medidores com emissão de contas. Adquirir o edital 
ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na 
cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.                                                                                            

João Pessoa, 30 de setembro de 2013.
JOÃO SANTOS DE MENEZES

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA CEL/PAC Nº 19/2013 (REGISTRO CGE Nº 13-01847-8/2013) - PROCESSO 
SUPLAN Nº 1913/2013 - OBJETO: Contratação de Empresa para Urbanização do Loteamento Muti-
rão do Serrotão em Campina Grande/PB. Prazo de Execução: 240 dias corridos. DATA: 01/11/2013. 
HORA: 10h00 – horário local. LOCAL: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC/SALA DA 
CEL. ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. FONES: (83) 
3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 
01 de outubro de 2013.

Publicado no DOE de 01/10/2013, página 16. Republicar por incorreção.

RICARDO BARBOSA
Presidente da CEL/PAC

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2013
Registro CGE Nº. 13-01855-1

RATIFICO o procedimento da Inexigibilidade de Licitação n° 003/2013, referente à contratação 
da empresa METROVAL CONTROLE DE FLUÍDOS LTDA, para contratação de serviço de calibra-
ção e manutenção dos medidores mássicos das EMAPs (estações de medição em alta pressão), 
conforme especificações constantes no Termo de Referência, com fundamento no art. 25, caput, 
da Lei n° 8.666/93, com valor total de R$ 6.808,00 (seis mil e oitocentos e oito reais). João Pessoa, 
30 de setembro de 2013.

FRANKLIN DE ARAÚJO NETO
Diretor Presidente 

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/13

Registro CGE Nº. 13-01100-4

Objeto: Contratação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis relativas 
ao primeiro, segundo e terceiro trimestres, e ao período base a findar em 31 de dezembro. Estes 
serviços deverão ser executados segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, expedidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com as Leis nº 6.404/76, e 11.638/07, 
bem como as instruções, normas e procedimentos emanados da Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM, inclusive com os novos pronunciamentos contábeis em vigor, em conformidade com o 
Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 052/12, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
28/12/2012, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, o resultado do julgamento da PROPOSTA 
DE PREÇOS da empresa habilitada na fase anterior do Processo Licitatório em referência, a 
CLASSIFICAÇÃO do licitante KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, com proposta de preço no 
valor global de R$ 92.240,00 (noventa e dois mil duzentos e quarenta reais).

 DENNISON SILVA DE MELO
Presidente em exercício CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 23/2013

REGISTRO Nº 13-01857-7
Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE SOCIO-EDUCATIVA DA FUNDAC LAR DO 

GAROTO PADRE OTÁVIO SANTOS, EM LAGOA SECA/PB. Regime de Execução: Empreitada 
por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, 
no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.
com. Entrega das Propostas:  21 de outubro de 2013 às 14h30.

João Pessoa, 30 de setembro de 2013.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 22/2013

REGISTRO Nº 13-01868-5
Objeto: REFORMA DA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO EM JOÃO PESSOA/PB. Regime 

de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: 
Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: 
E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas:  21 de outubro de 2013 às 16h30.

João Pessoa, 01 de outubro de 2013.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS

Presidente do Certame

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 013/2000, CELEBRADO ENTRE  A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A FIRMA 
INDIVIDUAL LUCYFLÁVIO SOUZA AMADOR.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de 2013 (dois mil e treze), nesta 
cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano 
Cirne, n.º 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o nO 09.123.027/0001-46, neste ato representada 
por suas Diretoras Presidente e de Operações, Dra. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, 
separada judicialmente, administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) 
e CPF n° 021.731.374-41, e Dra. ERIENE RAFAEL DE SOUSA SUASSUNA, brasileira, casada, 
administradora, inscrita no CPF nº 110.697.324-00, portadora da cédula de identidade nº 303.699 
(SSP/PB), com na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE 
o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda nº. 013/2000 celebrado com a FIRMA 
INDIVIDUAL LUCYFLAVIO SOUZA AMADOR, cujo objeto perfez-se na Promessa de Compra e 
Venda de um Lote de terreno medindo 8.000,00m² (oito mil metros quadrados), localizado no Lote 
03 da Quadra 01, Distrito Industrial do Conde/PB, com os seguintes limites e confrontações: Ao 
Norte: em 100m com o lote 01, Ao Sul em 100m com o lote 04, Ao Leste: em 80,00m com a Via 
Local 01 e, Ao Oeste : em 80,00m com o lote 02, imóvel esse totalmente livre e desembaraçado 
de quaisquer ônus reais e legais..

CONSIDERANDO que foi firmado o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda 
n°. 013/2000 entre a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP e a FIRMA INDIVIDUAL 
LUCYFLAVIO SOUZA AMADOR , em 23 de fevereiro de 2000;

CONSIDERANDO que a empresa em tela não cumpriu na íntegra o disposto na Cláusula Décima 
do referido instrumento contratual, 

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particular 
de Promessa de Compra e Venda n°. 013/2000, a CINEP o faz por decisão de suas Diretoras 
Presidente e de Operações na data de 24 de setembro de 2013, razão pela qual cessam todos os 
direitos e obrigações das partes, a partir desta data (24/09/2013), excetuando-se as responsabili-
dades pelos atos já decorridos e oriundos do referido Contrato de Promessa de Compra e Venda;

CONSIDERANDO por fim todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N°. 013/2000.

João Pessoa, 24 de setembro de 2013.

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

TATIANA DA  ROCHA DOMICIANO  ERIENE RAFAEL DE SOUSA SUASSUNA
           Diretora Presidente                                         Diretora de Operações

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 003.2013, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 30/09/2013 
e 01/10/2013, respectivamente, no valor total de R$ 651.606,28 – (Seiscentos e Cinquenta e Um 
Mil Seiscentos e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos), em favor da empresa STROPP CONS-
TRUÇÕES LTDA - EPP – inscrita no CNPJ sob o nº 10.459.145/0001-09, que tem como objetivo, 
a execução de Pavimentações em Paralelepípedos e Assentamentos de Meio Fio Graníticos, 
Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, em diversas Ruas 
dos Conjuntos habitacionais: “Mutirão, Alto da Boa Vista, Lucas Porpino, Antonio Mariz e Clóvis 
Bezerra”, na zona urbana do município. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a 
assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira - PB, 01 de Outubro de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 077-2013

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Material de Informática, Material 
de Escritório, Instrumentos Musicais, Material Esportivo, Tecidos e Material de Expediente visando 
atender as demandas para instalação de Unidade Complementar do Programa Estação Juventude 
no Município de Patos (PB), decorrente do Convênio SINCONV n.º 775497/2012 - SNJ/SG/I R - 
Processo n.º 00019.000851/2012-03..

ABERTURA: 17/10/2013 ás 9:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 01 de outubro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 040-2013

OBJETO: Contratação de empresa que venha a oferecer o maior desconto sobre a tabela de 
companhias aéreas para Aquisição de passagens destinadas a possibilitar os deslocamentos 
intermunicipais, interestaduais e internacionais dos servidores públicos municipais a serviço da 
Prefeitura, dos consultores do município nas mesmas condições dos anteriores e de quaisquer 
pessoas (vinculadas ao município ou não) quando o interesse público indicar, tudo com referências 
às diversas Secretarias do município de Patos – PB

ABERTURA: 16/10/2013 ás 09:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 01 de outubro de 2013.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00027/2013
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de fardamentos, para atender os Programas: CRAS, 
CREAS, PETI, PROJOVEM e BOLSA FAMILIA, no Município de Alagoa Grande, no dia 14/10/2013 
às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n 
– Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 11/10/2013.

Alagoa Grande(PB), 01 de outubro de 2013.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM ASSUNÇÃO DE DÍVIDA N.º 01/2007, 
CELEBRADO ENTRE  A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA 
– CINEP E AS EMPRESAS BEIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGE-
RANTES LTDA  E G.M.G – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2013 (dois mil e treze), nesta cidade de 
João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARA-
ÍBA – CINEP, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano Cirne, n.º 
50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada por suas 
Diretoras Presidente e de Operações, Dra. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, separada 
judicialmente, administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) e CPF n° 
021.731.374-41, e Dra. ERIENE RAFAEL DE SOUSA SUASSUNA, brasileira, casada, administra-
dora, inscrita no CPF nº 110.697.324-00, portadora da cédula de identidade nº 303.699 (SSP/PB), 
com na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento 
Particular de Promessa de Compra e Venda e assunção de dívidas nº. 01/2007 celebrado com as 
empresas BEIJO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES LTDA  ,inscrita no CNPJ sob 
nº 02.877.717/0001-41 e a G.M.G – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES inscrita no 
CNPJ sob nº 08.785.998/0001-99 cujo objeto perfez-se na Promessa de Compra e Venda de uma 
área de 3.442,00m², e suas benfeitorias, as quais consistem em (01)um galpão medindo 1.173,00m² 
e um prédio administrativo medindo 47,00m², com os seguintes limites e confrontações: ao Norte e, 
59,00m com a rua B-02; ao sul em 59,00m com parte da Metalcar; ao Leste em 58,00 com terras 
da Brilhante, e ao Oeste em 58,00 com a Incomel, imóvel esse totalmente livre e desembaraçado 
de quaisquer ônus reais e legais. 

CONSIDERANDO que foi firmado o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com 
assunção de dívidas n°. 01/2007 entre a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP e as 
empresas BEIJO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES LTDA e G.M. G – INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE REFRIGERANTES e, em 31 de JULHO de 2007; sendo a  primeira como primitiva 
devedora e primeira compradora e a segunda como segunda promitente compradora e devedora.

CONSIDERANDO que as empresas em tela não cumpriu na íntegra o disposto na Cláusula 
Décima do referido instrumento contratual, 

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particular 
de Promessa de Compra e Venda com assunção de dívidas n°. 01/2007, a CINEP o faz por decisão 
de suas Diretoras Presidente e de Operações na data de 30 de setembro de 2013, razão pela qual 
cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data (30/09/2013), excetuando-
-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do referido Contrato de Promessa 
de Compra e Venda;

CONSIDERANDO por fim todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLE-
NO DIREITO O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA  COM 
ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS N°. 01/2007.

João Pessoa,30 de setembro de 2013.

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

TATIANA DA  ROCHA DOMICIANO  ERIENE RAFAEL DE SOUSA SUASSUNA
        Diretora Presidente                                          Diretora de Operações

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 11:30 horas do dia 11 de Outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de  veículo 
tipo passeio para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3481-1027.
Água Branca - PB, 01 de Outubro de 2013

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSI-
CAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO 
- PARAÍBA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1021. Email: riachao.licitacao@hotmail.com.

Riachão - PB, 01 de Outubro de 2013.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

SEDAP – SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA 
PESCA – CNPJ/CPF Nº 07.531.295/0001-71 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº C9/2013 em João Pessoa, 24 
de setembro de 2013 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Projeto de Irrigação das Várzeas de 
Sousa – PIVAS com área total de 6.335,74 hectares, sendo 4.390,74 hectares de área irrigável, 
divididos em lotes de pequenos produtores, lotes empresariais, assentamento, destinado a produ-
ção agropecuária irrigada. Na(o) – PERÍMETRO IRRIGADO VÁRZEAS DE SOUSA-ZONA RURAL 
Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 2013-004019/TEC/LO-2284.

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA 
AGROPECUÁRIA E DA PESCA GABINETE DO SECRETÁRIO

CONSTRUTORA VIGAMENTO LTDA – CNPJ/CPF N° 13.273.425/0001-16 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 2841/2013 em João Pessoa, 25 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 14 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 01 BLOCO TERREO 
+ 03 PAVIMENTOS SUPERIORES, NUMA ÁREA DE 1.075,30 M², O SISTEMA DE ESGOTO IN-
TERLIGADO NA CAGEPA. Na(o) – Av. SINESIO GUIMARAES, ST. 10, QD. 107, LT. 170 – TORRE 
Municipio: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-005376/TEC/LI-2431.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Óleo Diesel tipo S 10 destinados a atender as necessidades da frota 

veicular do município de Riachão/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2013. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013-RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FUNDEB 40%/
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MDE, OUTROS. 
01.00 GABINETE DO PREFEITO: 04.122.1002.2002/04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA 
33903001 - MATERIAL DE CONSUMO. 02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA-
MENTO: 04.122.1002.2004 - ELEMENTO DE DESPESA 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO. 
04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS: 04.123.1002.2007/04.124.1002.2008 - ELEMENTO DE DES-
PESA 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO. 05.00 SECRETARIAS DE AGRICULTURA: 20.606.2
009.2010/26.782.2011.2011 - ELEMENTO DE DESPESA 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO. 
06.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESPORTO E LAZER: 12.306.2002.2012/12.3
61.2008.2014/12.361.2008.2015/12.361.2008.2018/12.361.2022.2019/12.365.2007.2020/12.365.2
007.2021/12.366.2006.2022/12.366.2006.2023/13.392.2017.2024/27.812.2015.2025 - ELEMENTO 
DE DESPESA 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO. 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANE-
AMENTO: 10.301.2005.2026/10.301.2005.2027/10.302.2021.2029/10.302.2021.2030/10.302.20
21.2047/10.305.2018.2031 - ELEMENTO DE DESPESA 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO. 
08.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 08.241
.2004.2032/08.243.2010.2034/08.243.2014.2038/08.244.2014.2035/08.244.2014.2036/08.244.20
14.2037/08.244.2014.2040 - ELEMENTO DE DESPESA 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO. 
09.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL: 15.452.1002.2042 - ELEMENTO DE 
DESPESA 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00099/2013 - 20.09.13 
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIÃO LTDA - R$ 12.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de prestação de serviços funerários, com fornecimento de material 

(URNAS) e preparação do corpo.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Uiraúna
VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uirauna e:
CT Nº 00065/2013 - 01.10.13 - ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA ME - R$ 24.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2013, que objetiva: Contratação de 
prestação de serviços funerários, com fornecimento de material (URNAS) e preparação do corpo; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA 
ME - R$ 24.500,00.

Uiraúna - PB, 01 de Outubro de 2013
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2013, que objetiva: Aquisição de Óleo 
Diesel tipo S 10 destinados a atender as necessidades da frota veicular do município de Riachão/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTIVEIS 
FREI DAMIÃO LTDA - R$ 12.200,00.

Riachão - PB, 20 de Setembro de 2013.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS – CIV, Inscrição Estadual nº 16.093.326-9 e CNPJ nº 
10.807.972/0012-07, localizada na Fazenda Papocas, s/nº, Zona Rural do município de Caaporã, 
Estado da Paraíba, pela qual registra o extravio de dez (10) talões referente às notas de nº 0001 até 
0500, sendo que nenhum delas fora utilizada. Conforme Certidão datada de 01 de outubro de 2013.

L.L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.284.840/0001-06, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2649/2013 em João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/08 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Ernestina Silvério de Oliveira, QD. 36, LT. 212, CIDADE 
DOS COLIBRIS Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-005305/TEC/LO-5895.

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.850.507/0001-34, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 2781/2013 em João Pessoa, 23 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Lavra de areia em tabuleiro de forma mecanizada, numa área de 48,72 hectares, referente ao 
Processo DNPM Nº 846.253/2006. Na(o) – FAZENDA SANTO ANTONIO Município: PEDRAS DE 
FOGO – UF: PB. Processo: 2013-003819/TEC/LI-2260.

NEUZA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 113.916.404-03, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2525/2013 em João Pessoa, 29 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Bar com 
som mecanicamente amplificado. Na(o) SÍTIO GURUGI Município:  CONDE – UF: PB. Processo: 
2013-001753/TEC/LO-4948.

CERÂMICA SANTA CECILIA – CECIDA – CNPJ Nº 09.353.418/0001-57, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, REN. de L.O Nº 3410/2011, 
referente ao Processo Nº 2011-005237 – Extração de Argila para uso na Indústria Cerâmica – L/
ATV:SÍTIO BARRA – ZONA RURAL – CUITEGI – PB. Processo: 2013-006034/TEC/LO-6077.

IRMÃOS ROLIM CERÂMICA LTDA ME – CNPJ Nº 15.462.235/0001-72, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Extração de 
areia e argila, área: 49,15 ha – Zona Rural - SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE/SANTA HELENA – PB. 
Processo: 2013-006000/TEC/LP-1817.

LINK – ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 00.976.179/0001-17, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licen-
ça de Instalação=Construção do IPC - Instituto de Polícia Científica de Campina Grande – (área: 
3.477,06m²) – ZONA URBANA – CAMPINA GRANDE – PB=. Processo: 2013-006253/TEC/LI-2527.

VMC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.918.454/0001-62, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2647/2013 em João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação Multifamiliar C/12 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgota-
mento sanitário (fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Dinorá Sucupira da Costa, QD. 83, LT. 
384, ALTO DO CÉU Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-005137/TEC/LO-5843.
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